Ansökan om
Serviceparkeringstillstånd i Munktellstaden

Eskilstuna kommun
SBF, trafikavdelningen
631 86 Eskilstuna
016 – 710 76 80

Datum

Nummer

(Fylls i av Trafikavdelningen)

Upplysningar om sökanden
Namn/företag

Firmatecknare

Adress

Kontaktperson

Postadress

Person- eller organisationsnummer

Telefon

Fakturareferens

Faktureringsadress om annan än ovan
Adress

Postadress

Serviceparkeringstillstånd sökes för nedanstående fordon (högst två bilar per tillstånd)
Registreringsnummer

Registreringsnummer (bil 2)

Fabrikat

Fabrikat (bil 2)

Registrerad ägare

Registrerad 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
Beviljat parkeringstillstånd gäller per kalenderår
och ska därefter omprövas.

Namnförtydligande

Uppgifter som lämnas kommer att införas i ADB-register
Bilaga: Upplysning om behandling av personuppgift enligt PUL

Trafikavdelningens anteckningar
Beslut:

Beviljas

Avslås

För Stadsbyggnadsnämnden Eskilstuna

Giltighetstid

Underskrift

Debitering

Namnförtydligande

Mer information på baksidan

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 fordon är inrett till arbetsplats

•

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

•

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

•

vars fordon används för besök i samband med sjukvårdande verksamhet

Villkor för serviceparkeringstillstånd
•

Serviceparkeringstillståndet gäller endast inom Munktellstaden.

•

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

•

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 giltigt endast i original samt tillsammans med P-skiva.

•

Tillståndet gäller per kalenderår.

•

Tillståndet ersätts normal inte med nytt tillstånd om det försvunnit.

•

Tillståndet återkallas om det missbrukas.

•

Tillståndsnyttjaren ska följa parkeringsvakts anvisning vid parkering.

•

Tillståndet kostar 500 kronor per kalenderår inklusive mervärdesskatt.

