Ansökan om
boendeparkeringstillstånd
Boendeparkering i Borås Stad
Boendeparkering gäller i vissa centrumnära delar av Borås centralort.
Ansökan om boendeparkeringstillstånd kan göras av person som är folkbokförd på en adress
inom ett boendeparkeringsområde och som i Sverige är registrerad ägare till ett fordon.
Du som är nyinflyttad till något av områdena kan skicka med ett personbevis från lokala
skattemyndigheten eller en styrkt kopia av flyttanmälan för snabbare handläggning. Privat
nyttjanderätt av tjänstebil skall styrkas med aktuellt intyg från arbetsgivaren.
Nyansökan

Förlängning

Fordonsbyte

Områdesbyte

Obs ! Vid områdesbyte och fordonsbyte skall det gamla tillståndet återlämnas.
Sökande
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postadress

Telefon dagtid (även riktnummer)

Telefon kvällstid (även riktnummer)

E-postadress

Fordonets registreringsnummer

Information enligt 23 och 24 §§ Personuppgiftslagen (PuL)(1998:204).
De personuppgifter som Du lämnar på denna blankett kommer att användas för Borås Stads administration av boendeparkering. Uppgifterna kommer att registreras i kommunens datasystem för
boendeparkering.
Enligt 26 § PuL har Du rätt att efter ansökan och utan kostnad få ett registerutdrag en gång per
kalenderår. En sådan ansökan skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Om Du då anser
att någon uppgift är fel har Du rätt att enligt 28 § PuL, få uppgiften rättad. Meddela i så fall
Tekniska förvaltningen vilken uppgift som är fel och hur den ska rättas.
Personuppgifter i allmänna handlingar hos kommunen kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär detta.

*

*

*

*

Jag ansöker härmed om boendeparkeringstillstånd på ovanlämnade uppgifter och godkänner
också att mina personuppgifter behandlas för det ändamål som ansökan avser. Jag betalar
Samtidigt tvåhundra (200) kronor till bankgiro 5788-9503 och anger namn och adress samt
bilens registreringsnummer på bankgiroblanketten.
Underskrift
Ort och datum
Sökandes namnteckning

Namnförtydligande

Ansökan skickas till adressen nedan. Handläggningstiden är ca 2 veckor.
Kontorets anteckningar
Signatur

Område

VTR

FBR

Betalt
Namnteckning

Postadress
Borås Stad
Tekniska förvaltningen
Trafikexpeditionen
501 80 BORÅS

Besöksadress
Kungsgatan 57,
tredje våning
Bankgiro
5788-9503

Telefon
033 – 35 74 33
Telefax
033 – 35 76 60

E-post
tekniska@boras.se
Internet
www.boras.se

Villkor för boendeparkeringstillstånd i Borås Stad
1. Sökande för boendeparkeringstillstånd ska vara folkbokförd på en adress inom ett boendeparkeringsområde.
2. Fordonet som man söker tillstånd för måste vara ett i Sverige registrerat motorfordon.
3. Sökande ska vara upptagen i vägtrafikregistret (VTR) som registrerad ägare till det fordon för
vilket tillståndet söks. Med bifogat intyg berättigas även tillstånd för:
a)
sökande som använder fordon som tillhör sökandes arbetsgivare och som används även
för privat bruk. Om fordonet inte är registrerat på arbetsgivaren i Vägtrafikregistret måste
leasingavtal eller dylikt kunna uppvisa att företaget disponerar fordonet den aktuella tiden
(tillstånd medges inte för fordon som hyrs från privatperson).
b)
sökande som permanent hyr fordon av auktoriserat hyrbilsföretag (tillstånd medges ej för
fordon som hyrs från privatperson).
4. Boendeparkeringstillstånd utfärdas för en period om 2 år.
5. Vid fordonsbyte eller områdesbyte ska tidigare utfärdat boendeparkeringstillstånd återlämnas.
6. Endast ett tillstånd per sökande medges. Detta oavsett hur många fordon sökanden äger eller
disponerar. Samma hushåll kan erhålla maximalt två tillstånd.
7. För fordon med totalvikt överstigande 3,5 ton samt husbil, traktor, motorredskap samt frikopplat
släpfordon beviljas ej boendeparkeringstillstånd.
8. Missbruk av boendeparkeringstillstånd eller tillstånd utfärdat på felaktiga grunder medför indragning av tillståndet.
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Avgiften för boendeparkeringstillståndet är för närvarande 200 kronor per 2 år. Taxan för
boendeparkering är 150 kronor/månad, eller 450:- kronor/kvartal.
Uttagna tillstånd och lösta biljetter återlöses ej.
Boendeparkering gäller endast inom det området där områdesbeteckningen på tillståndsdekalen är densamma som på respektive vägmärke för parkeringsområdet.
Både giltigt boendeparkeringstillstånd och giltig boendeparkeringsbiljett ska under uppställning
vara placerad på insidan i vindrutans nedre högra hörn, väl synliga och läsbara utifrån.
Längsta tillåtna uppställningstid är sju (7) dygn i följd.
Inom området gäller naturligtvis de generella reglerna för stannande och parkering.
Finns annan skyltsatt föreskrift om parkering eller som förbjuder stannande eller parkering, så
gäller dessa i stället för boendeparkering. (Boendeparkeringsbiljetten gäller inte på övriga
avgiftsbelagda parkeringar).

Införande av boendeparkering grundar sig juridiskt på följande lagrum



Trafikförordningen (TrF) (1998:1276) och
Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser på offentlig plats m.m.
(KAL)(1957:259)

Kommuner kan med stöd av trafikförordningens 10 kapitel 1 § andra stycket 17, besluta om ”Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering” och 2 § första stycket, som anger att
dessa ”Lokala trafikföreskrifter om parkering får innefatta särskilda bestämmelser för att underlätta
för dem som bor i ett visst område att parkera inom detta område”, samt 3 § första stycket.
Kommuner kan besluta med stöd av Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser på
offentlig plats m.m. Denna anger i 2 § andra stycket att ”Grunderna för beräkning av avgiften
beslutas av kommunfullmäktige” samt att ”För att underlätta för näringsidkare … eller för dem som
bor i ett visst område att parkera inom området får avgifter tas ut efter särskilda grunder av dem
som beslutet gäller”.
Postadress
Borås Stad
Tekniska förvaltningen
Trafikexpeditionen
501 80 BORÅS

Besöksadress
Kungsgatan 57,
tredje våning
Bankgiro
5788-9503

Telefon
033 – 35 74 33
Telefax
033 – 35 76 60

E-post
tekniska@boras.se
Internet
www.boras.se

