
Färdvägsintyg 

Sida  av 

Bredd 
Nedanstående redovisas samtliga hinder vars fri bredd understiger transportbredd + 40 cm  
(t.ex. om transportens största bredd är 600 cm skall samtliga passager vars fribredd understiger 640 cm redovisas). 

Höjd 
Beträffande hinder i form av ledningar m.m. (transporthöjd över 450 cm) skall respektive ledningsägare kontaktas 
för information om säkerhetsavstånd m.m. Samtliga hinder i höjdled skall noteras på denna lista. 

Instruktion för hur intyget skall fyllas i: 

Vägnr / 
Gatunamn 

Läge (anges i km 
från startpunkt) 

Typ av hinder 
(B=bredd, 
H=höjd) 

Benämning Fri bredd /      
fri höjd              
(cm) 

Anm 

BD 550 2,5 B Hastighetsskyltar 690 Demonteras av 
Vägskylt AB 

BD 555 Inga hinder 
Transportv 2,9 H Teleledning 510 Höjning i förväg 

av AB 
Teleledning. 
Kontaktperson se 
förteckning över 
kontakter 

Sträcka:  

Vägnr / 
Gatunamn 

Läge (anges i km 
från startpunkt) 

Typ av hinder 
(B=bredd, 
H=höjd) 

Benämning Fri bredd /    
fri höjd              
(cm) 

Anm 

Forts. sidan 2 - framåt 

Vi intygar att ovan nämnda färdväg är rekognoserad den 

Företag:    

Namn:    

Telefon:    
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Kontakter 
Nedan skall kontaktpersoner för de som ansvarar för hinder längs färdvägen redovisas. 

Typ av 
ledning/trafikanordning 
m.m.

Företag Kontaktperson Telefonnr. / faxnr. 

Ex. Teleledning AB Teleledning Tele Ledning 000-000000/222-222222

Hantering av personuppgifter

Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. I detta fall behandlar vi person-uppgifterna med stöd av 
rättslig plikt. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kommunstyrelsen (ekonomi och IT-enheten) och med leverantörer av datasystem (så 
kallade personuppgiftsbiträden)som vi använder. Om personuppgiftsbiträden överför personuppgifter till ett land utanför EU så är de 
skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler. 

Dina personuppgifter sparas så länge de är relevanta och som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag. 
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen.  Du/ni kontaktar förvaltningschef Åsa Andersson, 
asa.andersson@arvidsjaur.se, tfn 0960-157 89 om du vill rätta, flytta eller radera uppgifter; tror att vi behandlat personuppgifterna fel; 
vill invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud med frågor. 
Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur.

Vänd dig till Datainspektionen om du/ni har klagomål på kommunens behandling av personuppgifter.
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