
ANSÖKAN OM NYTTO-
PARKERINGSTILLSTÅND

DATUM:...............................
IFYLLES AV SÖKANDEN (vg texta) 
Namn/Företag Firmatecknare

Adress Kontaktman

Postadress Tel.

Parkeringstillstånd sökes för nedanstående fordon
Antal tillstånd
som söks:

Reg.nr: Fordonstyp Registrerad ägare:

Organisationsnummer: 
eller Ansvar och Verksamhet: 

Organisation till vilket företaget är knutet.

  Handelskammaren
  Hantverksföreningen
  Köpmannaförbundet

Medlem i branschorganisationen:

Beskrivning av verksamhetens art:

Uppskattat antal uppdrag inkl arbetstid per dag och  
fordon:...................................................................... 

Härmed försäkras att ovan lämnade uppgifter överensstämmer med 
verkliga förhållandet

.............................................................. 
/Namnförtydligande/ 

INSÄNDES TILL:Tekniska förvaltningen, Trafiksektionen, 501 80  
BORÅS (Besöksadress: Kungsgatan 57) Fax. 033 - 35 76 60 



OBS!  
Parkeringstillståndet gäller endast på central gatumark inom 
Borås kommun. 
Inga parkeringsplatser och inte på privat tomtmark.

Uppställning får ske utan erläggande av parkeringsavgift under högst tre timmar i 
följd.

Undantag
Tillståndet GÄLLER EJ där förbud att stanna eller förbud att parkera råder, ej 
heller inom vändzon, lastzon, taxizon bokbusszon, handikapplats eller annan 
specialzon.

Vid parkering med åberopande av detta tillstånd skall parkeringsklocka med 
parkeringsbevis vara fäst på fordonets främre vindruta, nederst på höger sida i 
färdriktningen räknat med texten väl synlig utifrån.

KOPIA AV TILLSTÅNDET GÄLLER EJ.

Tillstånd kan inte utan vidare ersättas.

Tillståndshavaren förbinder sig att vid varje förändring av gällande förutsättningar 
för dispens (byte av bil etc.) meddela detta till Tekniska förvaltningen.

Polismans och trafikövervakarens anvisningar skall efterföljas.

Kostnad för dispens 3.500 kr/år, faktureras.

Följande regler tillämpas för medgivande av nyttoparkeringstillstånd.

1. Nyttokort får köpas till fordon som används

- för serviceverksamhet där fordonet är inrett som arbetsplats 
eller för förvaring av tyngre verktyg och/eller materiel.

- för sjuk- eller socialvårdande verksamhet i akut eller annan 
jämförligverksamhet.

- för sådant ändamål i övrigt att begreppet "nyttoparkering" är 
tillämpbar.

OBS !!
På p-platser med upplåtelsetid understigande 2 timmar gäller 
den tid platsen är upplåten för.
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