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ANSÖKAN OM NYTTOPARKERINGSKORT

Företagets namn

Organisationsnummer

Firmatecknare

Kontaktperson

Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil

Faxnummer (även riktnummer)

E-postadress

Parkeringstillstånd sökes för nedanstående fordon (på alla fordon som kommer att nyttja kortet, max 5 st.)
Registreringsnummer

Fordonstyp

Registrerad ägare

Antal tillstånd som söks

Beskrivning av verksamhetens art

Härmed försäkras att ovan lämnade uppgifter är korrekta
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Hamn- och gatuförvaltningens noteringar
Motivering

Bifall

Avslag

Tillståndsnummer

Datum

Giltighetstid

Handläggare

Ansökningsblanketten skall kompletteras med undertecknad handling ”Regler för nyttoparkeringstillstånd”.
Postadress
Varbergs
kommun Hamnoch
gatuförvaltningen
432 80 VARBERG

Besöksadress
Östra Långgatan 18

Telefon
0340-88 000

Telefax
0340-69 70 35

E-postadress
hgn@varberg.se

Internetadress
www.varberg.se

Regler och avgift för nyttoparkeringskort
Taxa inklusive regler för nyttoparkeringskort har fastställts av kommunfullmäktige 14
november 2017, § 193.
Avgiften uppgår till ettusen (1 000) kronor samt moms per registrerat fordon och år.
Nyttoparkeringstillstånd kan erbjudas näringsidkare som använder fordon som en
rullande verkstad för reparations- och underhållsuppdrag vid tillfällig arbetsplats. Vidare
kan tillståndet erbjudas näringsidkare som till tillfällig arbetsplats i fordonet medför
tyngre handverktyg eller utrustning. Tillståndet gäller endast då fordonet används i
angivna verksamheter.
Parkering tillåts på kommunalt inrättad parkeringsplats under längst 24 timmar i följd,
dock inte på parkeringsplats för särskild fordonsslag. Nyttoparkeringstillståndet gäller
endast för angivna fordon.
Nyttoparkeringskortet ska placeras på insidan av fordonets vindruta väl synligt utifrån.
Endast originalhandling utfärdad av hamn- och gatuförvaltningen gäller som
nyttoparkeringstillstånd. Nyttoparkeringskortet är en värdehandling och bör förvaras
under lås eller i en låst bil. Nyttoparkeringskortet som förlorats ersätts inte.
Överträdelse medför felparkeringsanmärkning. Missbrukas nyttoparkeringstillståndet
kan det återkallas utan återbetalningsskyldighet för kommunen och att framtida tillstånd
inte beviljas. Anvisningar som polisman eller trafikövervakare lämnar skall följas.
Tillståndsinnehavare skall meddela varje förändring av gällande förutsättning till hamnoch gatuförvaltningen.
Vid bilbyte kan tillståndsinnehavaren ansöka om utbyte till nytt nyttoparkeringskort med
annat registreringsnummer. Nyttoparkeringstillstånd gäller ett år.
Vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR. Kommunen begär endast in
personuppgifter som är nödvändiga för att hantera din ansökan. För ytterligare
information om hantering av personuppgifter, se: www.varberg.se/personuppgifter.
Hamn- och gatuförvaltningen
Tagit del av ovanstående regler
___________________________________
Tillstånd nr (ifylls av hamn- och gatuförvaltningen)
___________________________________
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