Ansökan om nyttoparkeringstillstånd
Upplands-Bro kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
196 81 KUNGSÄNGEN
08-581 690 00

Datum:

Namn/ Företag

Firmatecknare

Adress

Kontaktman

Postadress

Org.nummer

Telefon

Registreringsnummer

Fabrikat

Registrerad ägare

Beskrivning av verksamhetens art

Härmed försäkras att ovan lämnade uppgifter överensstämmer med det verkliga förhållandet.

Underskrift
Namnförtydligande
Samhällsbyggnadsförvaltningens anteckningar
Samhällsbyggnadsnämnden Bevilja
Avslå
Giltighetstid
Tom:
beslutar

Debitering

Tillståndsnr:

Upplands-Bro Kommun den

Kvitteras den

enligt delegation

Underskrift /Namnförtydligande

Underskrift/Namnförtydligande

Beviljat tillstånd kan hämtas i kommunens receptionen, Furuhällsplan 1, Kungsängen
I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten/formuläret medger du att Upplands-Bro kommun
behandlar personuppgifterna om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du
rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.

Regler för Nyttoparkeringstillstånd
Tillståndet ska gälla på gatumark inom Upplands-Bro kommun endast vid yrkesutövning.
Tillståndet skall vara kopplat till fordonets registreringsnummer.
Tillfälligt tidsbegränsat tillstånd kan utfärdas för högst 30 dagar.
Nyttokortet ger rätt till 3 timmars uppställning i följd endast på markerade bilplatser.
På parkeringsplats där uppställningstiden enligt parkeringsskylt är kortare än 3 timmar gäller
rätten till 3 timmars uppställning, dock inte på platser med 10-30 minuters maxtid.
Vid uppställning på bilplats där maxtiden för platsen är längre än 2 timmar gäller angiven tid
på skylt.
Önskas uppställning ske under längre tid än som ovan angivits kan dispens erhållas av
samhällsbyggnadsförvaltningen om särskilda skäl föreligger.
Nyttokortet ger innehavaren rätt till två timmars uppställning i följd på plats där det råder
parkeringsförbud enligt lokal trafikföreskrift (LTF)
Nyttokortet skall användas tillsammans med parkeringsskiva, som utvisar parkeringstidens
början..
Tillståndet är avsett endast för näringsidkare, såväl privata som offentliga, och serviceföretag,
som måste ha tillgång till fordonet nära arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete.
Fordonet ska ha avgörande betydelse för arbetets utförande och användas i betydande
omfattning.
Exempel på behöriga att erhålla nyttoparkeringstillstånd:
fordonet är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation av fast eller lös
egendom
fordonet är nödvändigt för transport och förvaring av tyngre verktyg och/eller
material
fordonet används för budsändning i stor omfattning
fordonet används för transport av tyngre och/eller ekonomiskt värdefullt gods.
fordonet nyttjas i yrkesmässig trafik för transport av gods enligt yrkestrafiklagen
fordonet nyttjas för arbetsledning, inspektion och/eller för sådana ändamål att
begreppet "nyttotrafik" kan anses vara uppfyllt
fordonet används i akut eller i annan uppsökande verksamhet inom det sociala eller
sjukvårdande verksamhetsområdet.
Undantag
Nyttoparkeringstillstånd gäller inte för stannande eller parkering i följande fall:
På plats där det råder stoppförbud.
I så kallade sträckzoner, som vänd-, last- och taxizon, samt på- och avstigningszon
på parkeringsplats reserverad för visst slag av fordon, exempelvis p-plats för
rörelsehindrad.
På plats där fordon inte får stannas eller parkeras enligt bestämmelserna i
trafikförordningen (SFS 1998:1276).

Taxa för Nyttokort
En avgift på 1000 kronor/12 månadersperiod tas ut för beviljat nyttoparkeringskort. Enligt
EU:s regler får mervärdesskatt inte tas ut på avgifter för gatumarksparkering/allmän plats.
Tillfälligt nyttoparkeringskort kan beviljas för högst 30 dagar.
En avgift på 200 kronor tas ut för beviljat tillfälligt nyttoparkeringskort.
Vid ändring av registreringsnummer på gällande kort debiteras en avgift av 200 kronor/gång.
Vid förlorat eller stulet kort debiteras en avgift av 300 kronor för nytt kort.
Nyttoparkeringskort ska ha en giltighetstid på (1) år dvs löpande 12-månadersperiod.
Taxan träder i kraft den 1 januari 2007.

