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ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN LOKAL TRAFIKFÖRESKRIFT
Namn

Personnr./Org.nr

Kontaktperson (om sökanden är företag/organisation)
Fakturaadress
Ev. fakturareferens
e-post

Telefon

Ansökan avser
Parkeringsdispens för person med
rörelsehinder (max 6 månader)

Läkarintyg som styrker behovet måste bifogas

Parkeringsdispens vid flytt eller
annan tillfällig lastning/lossning

Avflyttningsadress

(utfärdas för högst 30 dagar)

Avflyttningsdatum (max 4 datum/ansökan)

Parkeringsdispens för fordon som
nyttjas av näringsidkare

Var (adresser där dispensen är tänkt att användas)

(utfärdas för högst 3 månader)

När (tider på dygnet då dispensen behöver användas)
Hur (varför & i vilken omfattning behövs dispensen)

Parkeringsdispens för fordon
som används av personal inom sjukeller socialvårdande verksamhet
(utfärdas för högst 1 år)

Var (adresser där dispensen är tänkt att användas)
När (tider på dygnet då dispensen behöver användas)
Hur (varför & i vilken omfattning behövs dispensen)

Registreringsnummer på det/de fordon som ansökan avser

Ansökan skickas till:
Kiruna kommun/Trafikadministration
981 85 Kiruna
eller via e-post till: trafik@kiruna.se
Avgift debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.
Utfärdad dispens ger inte rätt att stanna och parkera där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att
stanna och parkera. Missbrukad dispens kan återkallas.
Utfärdad dispens ska alltid användas i original och placeras väl synlig i fordonet samt användas tillsammans med p-skiva.
Mer information om ansökan/riktlinjer finns på kommunens hemsida.
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Behandling av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt
reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning. Du har
rätt att få en sammanställning över vilka av dina personuppgifter vi behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och
ska skickas till miljö- och byggnämnden. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
På https://www.kiruna.se/gdpr kan du läsa mer om Kiruna kommuns hantering av personuppgifter.
Kontaktuppgifter
Miljö- och byggnämnden, Kiruna kommun, 981 85 Kiruna
Telefon: 0980-701 40, e-post: trafik@kiruna.se
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@kiruna.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

