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Regler för nyttoparkeringstillstånd
Behöriga att få nyttoparkeringstillstånd
Nyttoparkeringstillstånd är främst avsett för näringsidkare och serviceföretag som måste ha
tillgång till fordonet nära arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete.
Generellt gäller att fordonet har avgörande betydelse för arbetets utförande och att det används i
betydande omfattning.
Exempel på behöriga att erhålla nyttoparkeringstillstånd är användare vars


fordon är inrett till arbetsplats



fordonet krävs för transport och förvaring av tyngre verktyg och/eller material



fordonet används för arbetsledning, inspektion och/eller för sådant ändamål att begreppet
“nyttotrafik” kan anses uppfyllt



fordon används för hembesök i samband med sjukvårdsverksamhet

Villkor för nyttoparkeringstillstånd


Nyttoparkeringstillståndet gäller endast gator och vägar på allmän plats och på
parkeringsplatser på allmän plats.



Tillståndet gäller vardagar utom lördagar klockan 06.00-18.00. Då speciella skäl föreligger kan
tillståndet vara giltigt hela dygnet. I de fall utökad giltighet är beviljad ska det framgå av
tillståndet.



Tillståndet medger parkering under högst 3 timmar i följd. Detta gäller även på platser där
parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar samt på platser där parkeringsförbud råder, dock
inte i vändplatser. Parkeringsavgift behöver inte betalas.



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



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



Tillståndet är bara giltigt tillsammans med P-skiva.



Tillståndet gäller per kalenderår.



Tillståndet kostar 3 500 kronor/år (exklusive moms).



Tillståndet gäller endast i original.



Tillståndet ersätts normal inte med nytt tillstånd om det förekommit.



Tillståndet återkallas om det missbrukas.



Tillståndsinnehavaren ska följa parkeringsvakts och polismans anvisningar vid parkering.

