Teknik-, service och fritidsförvaltningen

Ansökan om tillstånd för

Nyttoparkering i Bollnäs

□ Nyansökan □ Förlängning
Namn/företag

Organisationsnummer

Adress

Postadress

Firmatecknare

Kontaktperson

Telefon arbete
Registreringsnummer

Bilmärke och modell

Har du tidigare erhållit tillstånd på detta fordon

□ Ja

□ Nej

Registrerad ägare

Antal parkeringar i genomsnitt per dag

Beskriv företagets verksamhet och hur fordonet används inom rörelsen

Är Fordonet specialutrustat/inrett för verksamheten?

□ Ej inrett
□ Delvis inrett
□ Helt inrett

Fordonets användning

□ Endast förarens förflyttning
□ För persontransport
□ För gods och persontransport
□ Endast för godstransport
□ Utrustat för servicearbeten
Övriga upplysningar

Härmed intygas att ovan lämnade uppgifter överensstämmer med verkliga förhållandet
Ort och datum
Underskrift

Ansökan skickas till:
Bollnäs kommun
Teknik-, service- och
fritidsförvaltningen
821 80 Bollnäs

Namnförtydligande

1(2)
Teknik- service och fritidsförvaltningen

Parkeringstillstånd för näringsidkare.
Serviceutrustade fordon eller fordon som transporterar gods i samband
med service av olika slag och som behöver parkera nära tillfälliga
arbetsplatser kan mot avgift få parkeringstillstånd för näringsidkare.

VILLKOR


Tillståndet är till för fordon som behövs vid tillfälliga arbeten där
fordonet i huvudsak inte används för förarens förflyttning.
Tillståndet gäller för den verksamhet och den bil som angivits i
ansökan.



Tillståndet gäller i Bollnäs kommun på gatumark.



Tillståndet gäller för parkering upp till 4 timmar:

på gator/områden med skyltade parkeringsförbud
på parkeringsplats.



Tillståndet gäller för parkering upp till 1 timme:
inom gångfartsområde/gårdsgata eller på gågata.



Tillståndet gäller alla dagar klockan 8-18. Vid behov kan tillstånd
beviljas för hela dygnet.



Det måste vara tillåtet att köra på gatan för att tillståndet skall
gälla.



Tillståndet placeras i nedre högra hörnet på bilens vindruta väl
synligt och läsbart utifrån.
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UNDANTAG


Tillståndet gäller inte:
där det är stoppförbud eller där det inte är tillåtet att
parkera enligt trafikförordningen.

flera.

i zoner för ett särskilt ändamål vändplats, lastplats med

på reserverade parkeringsplatser, till exempel för
motorcyklar, bussar eller för rörelsehindrade
på parkeringsplatser på tomtmark, till exempel hos Bollnäs
Bostäder eller vid sjukhuset.

Frågor besvaras av
emil.gothlund@bollnas.se
070-327 55 69

