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Postadress Besöksadress Kontaktinformation Organisationsnummer Internet 
Medborgarservice Kommunhuset Telefon: 0293-21 80 88 212000-0266                              www.tierp.se 
Tierps kommun Centralgatan 7, Tierp E-post: medborgarservice@tierp.se 
815 80 Tierp  

Ifylld och underskriven blankett skickas till 
Tierps kommun, se kontaktuppgifter nedan  

 
 

 

Ansökan om tillstånd för utplacering av tillfälligt farthinder på 
kommunal gata 
- Tillstånd ges per säsong 

 

Medborgare som är boende längs med en kommunal gata kan ansöka om tillstånd för att placera ut tillfälligt 

farthinder. I ansökan ska det framgå vilket typ av farthinder som önskas placeras, som exempelvis flyttbara gupp 

eller blomlådor. Ansökan om utplacering av tillfälligt farthinder lämnas in senast den 15 april och beviljas per 

säsong i period 15 maj - 15 oktober. Om ansökan beviljas upprättas ett avtal mellan kommun och utsedd 

kontaktperson samt ersättare. 

 

Sökande 
Kontaktperson Ersättare 

Adress Adress 

Postnummer och ort Telefon Postnummer och ort Telefon 

E-postadress E-postadress 

 
Ansökan avser 
Adress (ex. Stora Gatan 1-9) Antal fastigheter med in- och utfart mot gatan 

Antal farthinder Typ av farthinder 

Beskriv behov av farthinder 

 
Underskrift 
Datum och ort Datum och ort 

Underskrift kontaktperson Underskrift ersättare 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

För att kunna hantera din ansökan behöver Tierps kommun tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten 

kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i 
enlighet med gällande dokumenthanteringsplan. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du 

kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR 

 
Anteckningar av Tillväxt och samhällsbyggnad 

 Bifalles 

 Avslås 

Tillväxt och samhällsbyggnad 

 

………………………………………                                                     ………………………………………………........                  

Tierp den                                                                                            Handläggare 

http://www.tierp.se/GDPR
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Grannemedgivande (en underskrift per fastighet) 
Underskrift Namnförtydligande Adress 

Underskrift Namnförtydligande Adress 

Underskrift Namnförtydligande Adress 

Underskrift Namnförtydligande Adress 

Underskrift Namnförtydligande Adress 

Underskrift Namnförtydligande Adress 

Underskrift Namnförtydligande Adress 

Underskrift Namnförtydligande Adress 

Underskrift Namnförtydligande Adress 

Underskrift Namnförtydligande Adress 

Underskrift Namnförtydligande Adress 

Underskrift Namnförtydligande Adress 

Underskrift Namnförtydligande Adress 

Underskrift Namnförtydligande Adress 

Underskrift Namnförtydligande Adress 

Underskrift Namnförtydligande Adress 

Underskrift Namnförtydligande Adress 

Underskrift Namnförtydligande Adress 

Underskrift Namnförtydligande Adress 

Underskrift Namnförtydligande Adress 

Underskrift Namnförtydligande Adress 

Underskrift Namnförtydligande Adress 
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