Malmö stad

Fastighets- och gatukontoret
ANSÖKAN OM

BOENDEPARKERING

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

Sökande:

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Folkbokföringsadress:

Postnummer:

Postort:

Ev. kontaktperson:

Telefonnummer:

E-postadress:

Fordonsuppgifter:
Registreringsnummer:

Ort/datum:

Underskrift:

Malmö stad
Fastighets- och gatukontoret
205 80 Malmö
Telefontid: 09.30-11.30
Telefon: 040-34 14 50
E-post:
boende.fgk@malmo.se

ANSÖKAN OM BOENDEPARKERING

Tilläggsintyg TJÄNSTEBIL

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

UPPGIFTER OM ARBETSGIVAREN:
Företagets namn/ Firmatecknare:

Organisationsnummer/ Personnummer:

Företagets adress:

Postnummer & postort:

Ansvarig chef:

Telefonnummer:

E-postadress:

Tjänstebilens registreringsnummer:

Härmed intygas att …………………………………………………….med personnummer……………………………
är anställd hos oss, samt har rätt att använda tjänstebil för privat bruk och förmånsbeskattas enligt gällande
regler.

Ort/datum:

Arbetsgivarens underskrift:

Malmö stad
Fastighets- och gatukontoret
205 80 Malmö
Telefontid: 09.30-11.30
Telefon: 040-34 14 50
E-post:
boende.fgk@malmo.se

Boendeparkering beviljas enligt följande:

1. Den som är folkbokförd på en behörig adress inom ett boendeparkeringsområde och
dessutom har registreringsadress för eget motorfordon inom samma område
(registrerad ägare i vägtrafikregistret). Endast ett fordon per person medges. För
utländska fordon ska kopia på registreringsbevis bifogas ansökan.
2. Anställd, som förmånsbeskattas och privat får använda arbetsgivarens fordon (intyg
krävs) likställs med eget innehav av fordon. Detsamma gäller för innehavare av
leasingavtal med billeasingföretag. Däremot ryms inte privata hyres- eller
låneavtal/överenskommelser i undantaget från grundregeln om att sökande ska äga
fordonet.
3. Studerande och tillfälligt arbetande i Malmö med eget fordon, som har annan
folkbokföringsadress, men är boende inom området med en varaktighet av minst tre
månader, kan beviljas tillstånd (intyg krävs med slutdatum för det tillfälliga behovet).
4. Tillstånd medges inte för avställda fordon eller fordon med körförbud och inte heller
fordon med en totalvikt över 3,5 ton.
5. Tillstånd medges endast person över 18 år som innehar körkort

Observera att inom ett boendeparkeringsområde kan förekomma
olika taxor i olika delar av området.
Det är taxan för den aktuella platsen som styr vad man som
boendeparkerare skall betala.
Glöm inte trycka på knappen märkt boendeparkering innan du betalar i automaten.

