ANSÖKAN OM NYTTOKORT
Malmö stad

Parkeringstillstånd för nyttotrafik

Fastighets- och gatukontoret

Information om dataskyddsförordningen (GDPR): För att administrera din ansökan krävs registrering i vårt dataregister. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även
begära rättelse av dessa. Mer information hittar du på www.malmo.se/personuppgifter

Anvisningar för ifyllandet, se nästföljande sida.
IFYLLS AV SÖKANDEN
Företag

Organisationsnummer

Firmatecknare eller kontaktman

Telefonnummer

Adress

Postnummer

Ort

Fakturaadress

Postnummer

Ort

NYTTOKORT SÖKS FÖR NEDANSTÅENDE FORDON (detta skall alltid anges)
Registreringsnummer

Antal nyttokort. Typ A, st

Fordonstyp

Typ B, st

Typ C, st

Registrerad ägare

Från vilken månad skall kortet gälla?

BESKRIVNING AV VERKSAMHETENS ART
Uppskattat antal uppdrag inklusive arbetstid/dag och fordon inom Malmö stad

UNDERSKRIFT
Härmed försäkras att ovan lämnade uppgifter överensstämmer med verkliga förhållandet
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

TN´s noteringar

Skickas till:
Malmö Stad,
Fastighets- och gatukontoret
205 80 Malmö
Besöksadress August Palms plats 1 • Postadress 205 80 Malmö • Organisationsnummer 212000-1124
Telefon 040-34 10 00 • fgknytto@malmo.se

VILLKOR OCH BEGRÄNSNINGAR
Nyttokort A och B gäller med följande villkor och begränsningar på gatumark i Malmö stad:
•
•
•

Då de utnyttjas för innehavarens yrkesmässiga verksamhet vid tillfälliga arbetsplatser
Kan utfärdas att gälla endast ett (1) fordon med angivande av registreringsnumret på nyttokortet
Kan alternativt gälla för obegränsat antal fordon, dock endast i ett (1) fordon åt gången, i detta fall skall fordonet
vara försett med företagsnamnet väl synligt, permanent anbringat eller i form av skylt

Uppställning får ske under högst två (2) timmar i följd på plats där parkering annars är tillåten under kortare tid.
Uppställning får ske under högst två (2) timmar i följd på avgiftsbelagd parkering utan att avgift skall erläggas.
Nyttokort A - gäller helgfri måndag-fredag, kl 7-20
Nyttokort B - gäller hela dygnet
Vid parkering med nyttokortet skall detta placeras i främre vindrutas högra sida (sett inifrån), p-skivan som medföljer
nyttokortet skall ställas in på fordonets ankomsttid (närmast följande hel- eller halvtimme ställs in vid pilen).
NYTTOKORTET GÄLLER INTE
•
•
•
•

Där förbud att stanna eller parkera fordon gäller
Inom vänd-, last-, eller annan specialzon
På p-plats reserverad för visst slag av fordon eller trafikantkategori, exempelvis p-plats för rörelsehindrad
På tomtmark, platser som drivs av Parkering Malmö och dylikt

VERKSAMHETENS ART
Behöriga att erhålla tillstånd är rörelseidkare vars
•
•
•

Fordon är fastsatt inrett till arbetsplats för installation eller reparation av fast eller lös egendom
Fordon är nödvändigt för transport och förvaring av tyngre verktyg eller material
Fordon används för budsändning i stor omfattning

Som villkor gäller att fordonet skall ha avgörande betydelse för arbetets utförande samt att det används i
betydande omfattning.
Nyttokort C
De verksamheter inom sjuk- och socialvård som kan hänföras till akutvård, finns möjlighet att även parkera på
parkeringsförbud i upp till två timmar. Detta nyttokort gäller hela dygnet alla veckans dagar. I övrigt gäller samma
villkor som nyttokort A och B, samt huvudled.
KOSTNAD
Kostnaden för nyttokortet är f n 9 350 kr/år (kostnaden per månad är 1 450 kr), vilket uttages mot faktura.
Återbetalning av kostnad för nyttokort göres ej.
Förekommet nyttokort ersätts ej.
Vid bilbyte skall nyttokortet som är försett med registreringsnumret inlämnas.

Besöksadress August Palms plats 1 • Postadress 205 80 Malmö • Organisationsnummer
212000-1124 Telefon 040-34 10 00 • nytto.fgk@malmo.se

