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POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST ORGNR  
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21 20 00-2940 

     

 

 

 

Personuppgifter  

Organisation/Företag namn Organisationsnummer 

Adress Telefon dagtid 

Postnummer och ort E-postadress 

Faktureringsadress (om ej samma som ovanstående)  

Kontaktperson (Betalningsansvarig)  

 

Period 

Fr.o.m. år mån  

 

Fordonsuppgifter 

Registreringsnummer Registrerad ägare/ Firmatecknare 

 

Namnunderskrift (firmatecknare) 

Härmed intygas att ovan lämnade uppgifter är med sanningen överensstämmande 

Ort och datum Underskrift Namnförtydligande 

 

Beskriv hur fordonet används i verksamheten 

 

 

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

 

 

Tekniska divisionens anteckningar 
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Behandling av personuppgifter 

Nyköpings kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna handlägga 

ansökan om parkeringstillstånd. Vi behandlar dina personuppgifter som ett led i vår 

myndighetsutövning. 

Dina personuppgifter sparas av Nyköpings kommun i maximalt fyra år efter inkommen 

ansökan.  

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som Nyköpings kommun 

behandlar. Du har även rätt att begära rättelse av felaktig data och i vissa fall rätt att 

begära att dina uppgifter raderas eller att behandlingen tillfälligt begränsas.  

Skulle du anse att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk så 

bör du anmäla det till oss eller till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. 

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Bygg och Tekniknämnden, 611 83 

Nyköping, 0155-24 80 00. kommun@nykoping.se 

Du är även välkommen att kontakta dataskyddsombudet i Nyköpings kommun. 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet dataskyddsombud@nykoping.se, 611 83 

Nyköping, 0155-24 80 00. 

De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, adress, 

telefonnummer, e-postadress, tillståndsnummer, registreringsnummer 

 

Vissa personuppgifter kan även delas med entreprenör för parkeringsövervakning i 

Nyköpings kommun i syfte att kontrollera giltighet på tillstånd.  

Vissa personuppgifter som vi behandlar kan delas med Sereline som tillhandahåller 

program för tillverkning av parkeringstillstånd, i uppgradering och supportärenden 

gällande IT-systemet. 

Dessa parter får dock inte använda personuppgifterna om dig för något annat 

ändamål.  
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Information om nyttoparkering 

Tillstånd för nyttoparkering ger dig som parkerar i tjänsten möjlighet att kunna utnyttja 
kommunala parkeringar vid tjänsteärenden och tillfälliga arbetsplatser inom Nyköpings 
kommun. 

Nyttoparkeringstillståndet är till för dig som använder bilen i yrket och har extra 

stort behov av att: 

• Komma nära ditt mål med serviceutrustad bil. 

• Utföra ett stort antal godstransporter med tidskrävande i- och urlastning. 

• Komma nära ditt mål i ditt arbete inom vårdsektorn, hemsjukvården eller 

hemtjänsten. 

 

Du får inte tillstånd för: 

• Transport av dig eller någon annan. 

• Kundbesök. 

• Parkering vid egen arbetsplats. 

• Snabba leveranser tex paketbud eller pizzaleveranser. 

• Tunga lastbilar eller bussar. 

Följande gäller för tillståndet: 

• Nyttotillståndet ger tillåtelse att parkera på kommunens allmänna, avgiftsfria 

och avgiftsbelagda parkeringsplatser helgfri måndag-lördag klockan 06-18.  

• Med ett nyttotillstånd får du parkera i högst tre timmar i sträck, vid varje 

parkeringstillfälle. Tiden gäller även på p-platser med kortare tid angiven. 

• Undantag från tidsbegränsningen kan göras för sjuk- och hälsovården. Då kan 

parkering beviljas för alla dagar kl. 00-24.  

• Nyttotillståndet ska i original placeras så att det är lätt att läsa i sin helhet 

genom fordonets vindruta. 

• Tillståndet får användas av olika fordon i samma företag, ett fordon åt 

gången, men får inte överlåtas till andra företag eller privatpersoner.    

• Tillståndet innebär inte att parkeringsplats garanteras eller reserveras. 

• Om tillståndet missbrukas kan det komma att återkallas. 

• Stulet eller borttappat tillstånd ersätts inte. 
 

Tillståndet gäller inte där det är: 

• Parkeringsförbud 

• Förbjudet att stanna eller parkera. 

• Gångfartsområde eller gågata. 

• Gång och cykelväg. 

• Huvudled. 

• Vändplats 

• Handikapplats 

• Lastplats 

• Taxiplats 
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• Busshållplats 

Tillståndet som utfärdas av Tekniska divisionen kostar 3500 kronor inklusive moms 

per kalenderår. 

Du ansöker om nyttoparkeringstillstånd genom våra e-tjänster eller genom att fylla i 

och skicka in en ansökningsblankett. 

Handläggningstiden för ansökan är tre veckor från dess att en komplett ansökan 

inkommit. 
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