
Trafiknämnden kommer att behandla personuppgifterna för ansökan om parkeringstillstånd för nyttotrafik. 
 

 

Ansökan om parkeringstillstånd 
för nyttotrafik 
 

 

Företag/namn 

 
 

Adress 
 

 

Kontaktperson 

 

Postadress 

 
Telefon 

 

Parkeringstillstånd söks för följande fordon. 
Fordonstyp 

 
Registreringsnummer 

 

Beskrivning av verksamheten 
Beskrivning 

 
 
 
 
 

 
Ort 

 
Namnunderskrift 

Datum 
 

 

Namnförtydligande 

 

 
Trafiknämndens anteckningar 

 
 
 
 
 
 

 

Blanketten skickas till: Vetlanda kommun, tekniska kontoret, 574 80 Vetlanda  



Trafiknämnden kommer att behandla personuppgifterna för ansökan om parkeringstillstånd för nyttotrafik. 
 

 

Behörig till parkeringstillstånd för nyttotrafik 

Parkeringstillståndet för nyttotrafik är enbart avsett för näringsidkare och serviceföretag som måste ha tillgång 
till fordonet nära arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete. 

• Fordonet ska ha avgörande betydelse för arbetets utförande och att det används i stor omfattning 
• Fordonet ska vara fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation 
• Fordonet är nödvändigt för transport och förvaring av tyngre verktyg eller material 
• Fordonet används i distribution eller budsändning 
• Fordonet används i sjukvård, hemtjänst eller socialvårdande uppgifter eller annan jämförlig uppgift 
• Fordonet används för transport av tyngre gods eller av ekonomiskt värdefullt gods 

Ett parkeringstillstånd kan omfatta upp till fem olika fordon. Detta ger möjlighet att byta fordon till exempel 
vid fordonsskada. Två fordon kan inte samtidigt använda ett tillstånd eftersom originalhandlingen ska finnas 
väl synligt på fordonet. 

För större näringsidkare och serviceföretag ges möjligheten att ansöka om fyra parkeringstillstånd och att då 
parkeringstillstånd skrivs ut för företagets samtliga fordon. 

 

Regler för nyttotrafik 

Tillståndet gäller på gatumark och allmän mark inom Vetlanda kommun där parkering är tillåten 
enligt Trafikförordningens föreskrifter, samt att du 

- Får stå högst fyra timmar på parkeringsplats där angiven maxtid är kortare än fyra timmar. 

- Får stå högst nio timmar på parkeringsplats där angiven maxtid är längre än fyra timmar. 

- Behöver inte betala parkeringsavgift. 

 

Polis eller parkeringsövervakares anvisningar ska följas. Missbrukar du tillståndet för annat ändamål än 
nyttotrafik kan tillståndet återkallas. 

Tillståndet i original ska ligga väl synligt vid fordonets vindruta. Kopia av tillståndet gäller inte. Vi ersätter 
inte borttappat eller på annat sätt förkommet tillstånd. 

Om förutsättningarna för tillståndet ändras ska du anmäla detta till tekniska kontoret för eventuellt byte 
av tillstånd. 

 

Tillståndet kostar 1 000 kronor + moms per kalenderår. Kostnaden faktureras. 
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