Tekniska enheten

Ansökan om nyttoparkeringstillstånd för näringsidkare
Ansökan avser
Nyttoparkeringstillstånd
Företag med serviceutrustade fordon alternativt sjuk- eller socialvårdande verksamhet
Företag som utövar verksamhet inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och Drottninggatan, samt på öar utan fast förbindelse, är
berättigade att ansöka om nyttoparkeringstillstånd förutsatt att de har serviceutrustade fordon, förvaring av tyngre verktyg eller fordon som
används av person för sjuk- eller socialvårdande verksamhet.
Övriga näringsidkare
Övriga näringsidkare, inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och Drottninggatan, samt på öar utan fast förbindelse, är
berättigade till max 2 tillstånd per adresspunkt där verksamheten bedrivs. Förutsatt att man har behov av att hantera leveranser och/eller
sophantering i egen regi.
Normal handläggningstid för utfärdande av tillstånd är cirka tre veckor.
Avgift:
Helår: 2 300 kr
1 maj - 31 augusti: 400 kr per månad
1 september - 30 april: 200 kr per månad
Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa.

Nyttoparkeringstillstånd söks för:
Helår

Del av år

Från och med

Till och med

Företagets verksamhet och anledning till behov av parkeringstillstånd *

Jag bekräftar härmed att jag är införstådd med och uppfyller villkoren för nyttoparkering
Avgift
Helår 4 000 kr
1 maj - 31 augusti: 700 kr per månad
1 september - 30 april: 200 kr per månad
Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa.
För mer information om regler angående nyttoparkeringstillstånd se Vaxholms hemsida.

Tekniska enheten

Ansökan om nyttoparkeringstillstånd för näringsidkare
Personuppgifter
Företagets namn *

Organisationsnummer *

Förnamn *

Efternamn *

Adress *

c/o

Postnummer *

Ort *

Telefon dagtid

Mobiltelefon

E-post *

Underskrift
Datum

Ort

Underskrift

Namnförtydligande

Information om hantering av personuppgifter
Information om behandling av personuppgifter:
Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr
Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00

E-post: tekniska@vaxholm.se

Org nr: 212000-2908

Webb: www.vaxholm.se

Bankgiro: 5302-9435

