
Ansökan om tillstånd för 

Nyttoparkering i Hallsbergs kommun
Nyansökan Förnyelse av tillstånd 

Lämnade uppgifter kommer delvis att databehandlas. 

Företag  Organisationsnummer 

 Företagets kontaktperson 

Box/gatuadress (ange under övrigt om du vill att tillståndet ska skickas till annan adress)  Telefon 

Postadress 

Fakturaadress (om annan än adressen ovan)  Fakturareferens 

Fordonets registreringsnummer Fabrikat, modell  Registrerad ägare 

Ansökan avser: Nyttoparkeringstillstånd, gäller dygnet runt alla dagar. Kostnad 250 kr/år

Motivera ansökan för tillstånd som ska gälla dygnet runt: 

Beskriv förarens platsbesök 

Vad transporteras i fordonet? 

Är fordonet specialutrustat för arbetet? Beskriv i så fall på vilket sätt. 

 st 

Fördela 
parkeringarna 
i % per 
område: 

i Hallsbergs tätort

 % 

utanför Hallsbergs

 %

Övrigt 

Sökanden förbinder sig att meddela om verksamheten ändras så att den kan komma att påverka nyttoparkeringstillståndets omfattning eller giltighet. 

DatumDatu Datum Underskrift av firmatecknare eller annan behörig Namnförtydligande 

Ansökan kan skickas till:
Drift- och serviceförvaltningen
Parkeringstillstånd 
Hallsbergs kommun
694 80 Hallsberg

e-post:
drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Internet: 
www.hallsberg.se/nyttoparkering

Drift- och serviceförvaltningen, på uppdrag av Tekniska avdelningen, behandlar inlämnade personuppgifter vid hantering av nyttoparkeringstillstånd samt kostnader för dessa. 
Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på www.hallsberg.se/dataskyddsforordningen

Om du vill hämta tillståndet ange telefonnummer så kontaktas du när det är färdigt.  
Telefonnummer:   

tätort

Tillfälligt tillstånd, gäller under högst 14 dagar. Kostnad 0 kr, kan sökas högst 2 ggr/år

Telefontid: 
Måndag–Torsdag kl.08.00 – 17.00 
Fredagar  kl.08.00 – 16.00

Telefon: 0582-68 50 00

Hur många parkeringar 
görs i arbetet per fordon/
dag?

Ca

* = alla fält är obligatoriska
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Ansökningsblankett Nyttoparkeringstillstånd Hallsbergs kommun datum:2019-01-31
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