Bestämmelser för boendeparkering
Du har rätt till boendeparkering


som är folkbokförd på bostadslägenhet inom ett
boendeparkeringsområde



som har behörighet att köra det fordon som du söker tillstånd för - körkort,
körkortstillstånd



som står som registrerad fordonsägare i Vägtrafikregistret.

Tillstånd i vissa andra fall


Tjänstebil - bifoga ett intyg från arbetsgivaren, som anger att du är
anställd på företaget och har rätt att nyttja bilen privat.



Hyrbil - bifoga hyresavtal från auktoriserat hyrbilsföretag.



Lånebil - om du under en begränsad period vid ett tillfälle per år, lånar bil
av förälder/släkt. Bilägaren ska fylla i och underteckna ett intyg om
utlåning av bilen. Tänk på att lånetiden ska framgå.



Tillfälligt boende - om du tillfälligt arbetar eller studerar här. Bifoga ett
intyg från arbetsgivare eller skola samt kopia av hyreskontrakt. Ange även
den tidsperiod du ska arbeta eller studera.



Nyinflyttad - om du skickar med ett personbevis från Skatteverket eller en
kontrollkopia av flyttningsanmälan kan du få tillståndet snabbare.

Tillstånd kan endast ges för registrerade fordon


Personbil



Motorcykel



Moped klass 1



Lätt lastbil

Ytterligare information
Du kan bara få tillstånd för en bil, oavsett hur många du äger. Dock kan varje
familjemedlem som har behörighet att köra fordonet och är folkbokförd på samma
adress få ett tillstånd, oavsett vem i familjen som är ägare enligt
Vägtrafikregistret. Fordonet ska vara i trafik. Det får inte vara avställt eller ha köreller brukandeförbud. Tillstånd ges endast för fordon avsedda för privat bruk.
Längsta giltighetstid för boendeparkeringstillstånd är 1 år.

Möjlighet till undantag


Har skyddad identitet - Den som är folkbokförd på annan adress med så
kallat identitetsskydd kan få boendeparkeringstillstånd. Identitetsskyddet
ska styrkas med intyg från polisen eller skatteverket.



Tillstånd söks för bilpoolsbil - Bilpoolen ska vara registrerad som en eller
ingå i en ekonomisk förening (exempelvis bostadsrättsförening). Bilpoolen
ska omfatta minst tre medlemmar över 18 år och alla medlemmar ska vara
folkbokförda på fastighet med adress inom ett boendeparkeringsområde.
Den ekonomiska föreningen ska stå som sökande.

Allmänna regler för boendeparkering


Tillstånd innebär inte garanterad eller reserverad parkeringsplats.



Tillstånd gäller inte vid tillfälliga förbud (t.ex. för städning).




Tillstånd får inte överlåtas.
Vid områdes- eller fordonsbyte kan parkeringstillstånd utbytas mot nytt
tillstånd.
Missbruk kan medföra indragning av tillstånd.
Ingen påminnelse sänds ut för förnyelse av
boendeparkeringstillstånd.
Ansökan om förlängning av tillståndet kan göras en månad innan
tillståndet går ut.
Tillstånd för boendeparkering gäller endast på platser med en
tilläggstavla ”Boende” och samma områdesbokstav som på
tillståndsbeviset.
Ett fordon med för platsen gällande tillstånd får, med avvikelse från
gällande tidsbegränsning på platsen, parkeras högst 7 dygn i följd.
Om förbud att parkera fordon är föreskriven viss tid på en plats för
boendeparkering gäller inte tillstånd för boendeparkering under angiven
tid.
Återbetalning av inbetald boendeparkering medges ej.
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