
Ansökan om vägvisning 
Stadsmiljöförvaltningen

1. Uppgifter om sökande

2. Uppgifter om anläggning/inrättning

4. Öppetförhållande

Fält med * är obligatoriska

3. Information om anläggning/inrättning

Sökandets namn:*

Namn på anläggning eller inrättning:

Helårsöppet:

Ja

Alla dagar:

Ja

Öppettid under dag:

Antal besökande per år:

Finns information för besökande om anläggningen/inrättningen på platsen?

Ja  Nej

Avser ansökan vägvisning till anläggning/inrättning inom industriområde/handelsområde eller på namngiven gata i tätort?

Ja  Nej

Stadsmiljöförvaltningen beviljar normalt inte vägvisning till adress på namngiven gata i tätort eller till adresser inom industri- eller handelsområden om 
inte särskilda omständigheter gör att undantag är befogat, vilket du i så fall kan motivera i din ansökan. (Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 
2019:74) https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/Karta-over-tattbebyggt-omrade_2021-10.pdf

Antal p-platser för bilar: Antal p-platser för bussar: Vändmöjlighet för buss:

Ja

Adress till anläggning eller inrättning:

Webbplats:

Organisationsnummer:

Säsongsöppet:

Fr o m: T o m

Vissa dagar i veckan (ange vilka):

Postadress till anläggning eller inrättning:

Ytterligare kontaktperson:

Adress:*

Postadress:*

Telefon dagtid:

E-postadress:

Mobiltelefon:

Önskad kontaktväg:

E-post  Brev



Hur behandlas personuppgifterna?
All behandling av personuppgifter på stadsmiljöförvaltningen utgår från syftet med behandlingen, vi samlar aldrig in 
personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. När du lämnar uppgifter om ditt resbehov används 
uppgifterna endast för att kunna administrera dina resor hos oss. Det är bara de medarbetare som behöver informationen för att 
kunna hjälpa dig med resorna som har tillgång till uppgifterna. När du beställer en resa hos oss, kommer föraren att ha tillgång till 
den information som behövs för att kunna utföra resan. Endast förare som har ett avtal med stadsmiljöförvaltningen  får utföra 
våra resor. 

Läs mer om hur stadsmiljöförvaltningen behandlar personuppgifter på goteborg.se/personuppgifterstadsmiljoforvaltningen

Göteborgs Stad Stadsmiljöförvaltningen 
Box 2403, 403 16 Göteborg 
Besöksadress: Köpmansgatan 20 
Göteborgs Stads kontaktcenter 031- 365 00 00

5. Vägvisning

6. Beskriv verksamheten och/eller ge motiv till önskad vägvisning

Önskad text på vägvisare:

Vägvisning önskas från (vilken gata):

Ort och datum:*

Underskrift:

Namnförtydligande:*

Bifoga gärna eventuellt foto, skiss eller karta

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a202210271540189
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