
Eskilstuna kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Trafikavdelningen
631 86 Eskilstuna

Telefon: 016-710 76 80
E-post:  parkering@eskilstuna.se

Ansökan om Serviceparkeringstillstånd 
i Munktellstaden

Upplysningar om sökanden
Namn/Företag Firmatecknare

Adress Kontaktperson

Postadress Person- eller organisationsnummer

Telefon Fakturareferens

Faktureringsadress om annan än ovan

Adress Postadress

  

Nyttoparkeringstillstånd sökes för nedanståend fordon (högst två bilar per tillstånd)

Registeringsnummer Registeringsnummer (bil 2)

Fabrikat Fabrikat (bil 2)

Registerad ägare Registerad ägare (bil 2)

Beskrivning av verksamhetens art

Beräknat antal uppdrag per dag och fordon Ort och datum

Beräknad parkeringstid per dag och fordon Underskrift

Härmed försäkras att  
ovan lämnade uppgifter är riktiga

Namnförtydligande

Trafikavdelningens anteckningar 

Beslut          
Beviljas              Avslås

Giltighetstid:

För Stadsbyggnadsnämnden Eskilstuna
Underskrift

Debitering Namnförtydligande

 Mer information på baksidan
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Nummer

(Fylls i av Trafikavdelningen)

mailto:parkering%40eskilstuna.se?subject=


Regler för 
serviceparkeringstillstånd  
i Munktellstaden
Behöriga att få serviceparkeringstillstånd
Serviceparkeringstillstånd är avsett för verksamheter 
som utför servicetjänster inom Munktellstaden och 
måste ha tillgång till fordonet för att kunna utföra 
uppdraget.

Generellt gäller att fordonet har avgörande betydelse 
för arbetets utförande och att det används i betydande 
omfattning.

Behöriga att erhålla serviceparkeringstillstånd är 
användare vars

l fordon är inrett till arbetsplats

l fordon behövs för transport  
 och förvaring av tyngre verktyg och/eller material

l vars fordon används för sådant ändamål  
 att begreppet “servicetjänst” kan anses uppfyllt

l fordon används för besök i samband med   
 sjukvårdande verksamhet

Villkor för nyttoparkeringstillstånd

l Serviceparkeingstillstånden gäller endast  
 inom Munktellstaden.

l Tillståndet tillåter parkering under högst 1 timme  
 i följd där parkering är förbjuden, dock inte i zoner  
 som reserverats för annat ändamål.

l Tillståndet får endast användas vid sådan  
 typ av uppställning som ligger till grund  
 för att tillståndet beviljats.

l Tillståndet får utfärdas på högst två bilar  
 (två registreringsnummer).

l Tillståndet är giltigt endast i original  
 samt tillsammans med P-skiva.

l Tillståndet gäller per kalenderår.

l Tillståndet ersätts normal inte med nytt tillstånd  
 om det försvunnit.

l Tillståndet återkallas om det missbrukas.

l Tillståndsnyttjaren ska följa parkeringsvakts  
 anvisning vid parkering.

l Tillståndet kostar 500 kronor per kalenderår  
 inklusive mervärdesskatt.

Information om  
behandling  
av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig  
Eskilstuna kommun
Stadsbyggnadsnämnden   Delegerad avdelning 
631 86 ESKILSTUNA    Trafikavdelningen
Org.nr: 212000-0357

För att kunna fullgöra vårt uppdrag att kunna 
administrera serviceparkeringstillståndet har 
Trafikavdelningen behov av att samla in och 
behandla personuppgifter om dig i enlighet 
med Dataskyddsförordningen Artikel 6, punkt 1b 
(Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 
2016/678). 

Följande personuppgifter kommer samlas in om dig:
Namn, personnummer, adress, telefonnummer och 
registreringsnummer.

För Trafikavdelningen kommer Eskilstuna direkt, telefon 
016-710 10 00 att behandla dina uppgifter i enlighet 
med vad Dataskyddsförordningen föreskriver. Detta är 
reglerat i avtal mellan Stadsbyggnadsförvaltningen som 
personuppgiftsansvarig och Eskilstuna direkt.

För att säkerställa att Stadsbyggnadsnämndens 
behandling av dina personuppgifter sker på ett 
korrekt sätt granskas vi av Eskilstuna kommuns 
dataskyddsombud vilken du kan kontakta genom 
att ringa kommunens växel och fråga efter 
Stadsbyggnadsnämndens Dataskyddsombud.

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, 
efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till 
Stadsbyggnadsförvaltningen få besked om 
vilka personuppgifter om dig som vi behandlar 
och hur vi behandlar dessa. Därefter tar 
Stadsbyggnadsförvaltningen ut en avgift baserad på 
timkostnad, för närvarande 500 kr/timme/ansökan (maj 
2018). Du har också rätt att begära rättelse i fråga om 
felaktiga personuppgifter som vi behandlar om dig. 

För att skydda dina personuppgifter lagrar vi dina 
personuppgifter på Eskilstuna kommuns egna servrar, 
vilka är säkrade både för fysiskt intrång och skyddade av 
brandväggar för elektroniskt intrång. I de fall vi använder 
oss av personuppgiftsombud har dessa på motsvarande 
sätt skyddat dina uppgifter. De system vi använder är 
klassade ur ett informationssäkerhetsperspektiv. Vill du 
veta mer om hur dina uppgifter är skyddade kontakta 
Stadsbyggnadsförvaltningens säkerhetssmordnare på 
telefon 016-710 87 94. 

eskilstuna.se/GDPR
För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara 
personuppgifter om dig. På eskilstuna.se/GDPR kan du 
läsa om hur vi behandlar personuppgifter.

https://www.eskilstuna.se/gdpr
https://www.eskilstuna.se/gdpr
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