Skickas till:
Tranås kommun
Gatuavdelningen
573 82 TRANÅS

ANSÖKAN
om parkeringstillstånd för nyttotrafik
Sökande
Företag

Organisationsnummer

Adress

Kontaktman

Postnummer och ort

Telefon dagtid

Antal tillstånd som söks (kostnad 1000:-/tillstånd, exkl. moms)

E-post

Fakturaadress (om annan än sökande)
Namn

Fakturareferens

Adress

Postnummer och ort

Parkeringstillstånd 1 avser

Parkeringstillstånd 2 avser

Fordonstyp, ange märke

Reg.nr.

Parkeringstillstånd 3 avser
Fordonstyp, ange märke

Fordonstyp, ange märke

Reg.nr.

Parkeringstillstånd 4 avser
Reg.nr.

Vid fler än 4 tillstånd, bifogas uppgifterna i en bilaga.

Fordonstyp, ange märke

Reg.nr.

Beskrivning av verksamheten

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Information
REGLER FÖR PARKERINGSTILLSTÅND
Vid parkering med stöd av detta tillstånd ska tillståndet i original ligga väl synligt vid fordonets vindruta.
Kopia av tillståndet gäller inte.
Tillståndet gäller på gatumark och allmän mark inom Tranås Kommun där parkering är tillåten enligt följande
regler:
– Uppställning får ske högst 4 timmar i följd på p-plats där angiven maxtid är kortare än 4 timmar. För tid
<30 min gäller angiven tid.
– Vid uppställning på p-plats där angiven maxtid är längre än 4 timmar gäller den angivna tiden, dock
högst 8 timmar.
– Uppställning får endast ske på markerad p-plats.
Observera att tillståndet inte gäller reserverad p-plats, t.ex. handikapplats. Det gäller inte i lastzon eller
annan förbudszon eller på tomtmark.
Polismans eller parkeringsövervakarens anvisningar ska följas. Missbrukas tillståndet för annat ändamål än
nyttotrafik kan tillståndet återkallas.
Tillståndshavare ska vid förändring av förutsättningarna för tillståndet meddela detta till tekniska nämnden för
eventuellt byte av tillstånd.
Ett parkeringstillstånd kan omfatta upp till 5 olika fordon. Detta ger möjlighet att byta fordon vid t.ex.
fordonsskada. Två fordon får inte brukas samtidigt på ett tillstånd, eftersom originalhandlingen ska placeras
väl synligt på fordonet. Tillståndet gäller endast de fordon som angetts i ansökan.
VEM KAN SÖKA TILLSTÅNDET?
Parkeringstillståndet för nyttotrafik kan sökas av näringsidkare och serviceföretag som måste ha tillgång till
fordonet nära arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete. Parkeringstillstånd kan inte inköpas av enskild
person för att utnyttja det för sin egen parkering.
Generellt gäller att fordonet ska ha avgörande betydelse för arbetets utförande och att det används i stor
omfattning.
Möjlighet att skaffa parkeringstillstånd för nyttotrafik har näringsidkare/serviceföretag vars:
– Fordon är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation
– Fordon är nödvändigt för transport och förvaring av tyngre verktyg eller material
– Fordon används i distribution eller budsändning
– Fordon används i sjukvård, hemtjänst eller i socialvårdande uppgifter eller i annan jämförlig uppgift
– Fordon används för transport av tyngre eller av ekonomiskt värdefullt gods.
Ett tillstånd kostar 1000 kronor (exkl. moms) per kalenderår. Förlorat tillstånd ersätts inte.

