Villkor för nyttoparkeringstillstånd
Taxa


Taxa för nyttoparkeringstillståndet är 400 kronor exklusive moms per 12-månaders
period och fordon.

Ansökan
 Ansökan om nyttoparkeringstillstånd kan göras för fordon som är registrerat på
företag (som innehar F-skattsedel) eller offentlig förvaltning samt är märkt med
företagets logga.
 Nyttoparkeringstillstånd söks för 12-månaders perioder.
 Nyttoparkeringstillståndet är bundet till ett fordon.
 Vid bilbyte eller förlust av nyttoparkeringstillståndet ersätts inte tillståndet. Ett nytt
nyttoparkeringstillstånd ska då sökas.

Giltighet
 Nyttoparkeringstillstånd är giltigt på kommunala parkeringar med
tidsbegränsningar från 30 minuter och längre. Parkeringsskivan behöver inte
användas i samband med nyttoparkeringstillståndet.
 Nyttoparkeringstillståndet ska placeras väl synligt innanför fordonets framruta.
 Fordon med nyttoparkeringstillstånd får inte parkeras på parkeringsplats reserverad
för rörelsehindrad eller lastplats.
 Nyttoparkeringstillstånd får endast nyttjas i samband med yrkesutövning, och gäller
inte i anslutning till sökandens permanenta arbetsplats och i anslutning till förarens
bostad.
 Kopia eller avskrift av nyttoparkeringstillståndet är inte giltigt.

Övrigt
 Tekniska förvaltningen medges rätt att höja avgiften högst en gång per år med
konsumentprisindex (KPI).
 Trafikövervakares och polismans anvisningar ska efterföljas.
 Missbrukas nyttoparkeringstillståndet kommer det att återkallas.
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ANSÖKAN OM NYTTOPARKERINGSTILLSTÅND
Dispens söks för undantag enligt Trafikförordningen 13 kapitlet 4 §.
IFYLLES AV SÖKANDEN (VAR GOD TEXTA)
Företag

Firmatecknare

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Postadress

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer

Postadress

Kontaktperson

Telefon

E-post

PARKERINGSTILLSTÅND SÖKES FÖR NEDANSTÅENDE FORDON
Registreringsnummer

Registrerad ägare

Företagslogga på fordon?

□Ja
Fordonstyp och färg

□ Nej

Tillståndets startdatum

NAMNTECKNING (Jag försäkrar med min namnteckning att ovanstående uppgifter är riktiga samt
accepterar de villkor som är förbundna med nyttoparkeringstillståndet)
Ort och datum
Underskrift

Namnförtydligande

TEKNISKA FÖRVALTNINGENS ANTECKNINGAR

□ Beviljas
□ Avslås
Myndighetens underskrift

Tillståndsnummer

Tillståndets giltighetstid

Namnförtydligande

Debitering
Ort och datum

I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten medger du att Ljungby kommun behandlar
personuppgifterna om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt §§ 26 och i 28 i samma lag har du rätt
att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.

