
  

  Organisationsnr: 212000-2080 

Postadress Besöksadress Telefon direkt Kontaktcenter Webbplats 
Västerås stad Stadshuset 021-39 17 52 021-39 00 00 www.vasteras.se 
Kontaktcenter     
721 87 Västerås E-post    
 kontaktcenter@vasteras.se    
 

T
N

S
6 

 2
01

3-
12

  V
äs

te
rå

s 
st

ad
, 

K
on

su
lt 

oc
h 

S
er

vi
ce

 

  
ANSÖKAN OM BOENDEPARKERING

 

    

   
 

Skickas till 

 
 

 Ny ansökan 

 Ansökan om förnyelse

Västerås stad 
Kontaktcenter 
Stadshuset 
721 87  VÄSTERÅS 

   

Jag ansöker om boendeparkering enligt följande (kryssa en ruta) 

 Folkbokförd inom område med boendeparkering och ägare till fordon som tillstånd söks för.  

 Folkbokförd inom område med boendeparkering. Hyr fordon av auktoriserat hyrbilsföretag eller disponerar  
arbetsgivares fordon för privat bruk, så kallad förmånsbil. Bifoga: Hyresavtal med hyrbilsföretaget, eller intyg från 
arbetsgivare om att sökande förfogar över fordonet utanför tjänsten. 

 Folkbokförd inom område med boendeparkering. Fordonsägare är person inom familjen som redan 
innehar boendetillstånd. Bifoga: Kopia på sökandes körkort. 

Namn på familjemedlem:        

 Folkbokförd på annan ort men på grund av arbete bor i fastighet inom område med boendeparkering. 
Ägare till fordon som tillstånd söks för. OBS! Boendetillstånd kan erhållas för högst 6 månader. 
Bifoga: Anställningsbevis och hyreskontrakt. 

 Elev över 16 års ålder som är folkbokförd på avlägsen ort och till följd av skolgång (på heltid) bor  
i fastighet inom område med boendeparkering. Ägare till fordon som tillstånd söks för. 
Bifoga: Studieintyg och hyreskontrakt. 

Personuppgifter sökande  
Namn Personnummer 

            
Adress Postnummer Ort  

                  
Telefon dagtid   E-post 

            

Fordonsuppgifter 
Fordonets registrerade ägare i centrala bilregistret Registreringsnummer 

            

Underskrift 

Undertecknad försäkrar att här lämnade uppgifter överensstämmer med det verkliga förhållandet. 

Datum Underskrift 

      
Namnförtydligande 

      

 

Handläggarens noteringar 
CBR Folkbokföring Beslut  Signatur 

 OK  OK Bifall Avslag       

      

      

PuL. För att kunna administrera Din ansökan kommer personuppgifterna att registreras i ett IT-system och lagras som längst i 1 år. Ytterligare information kan 
komma att hämtas från Skattemyndigheten. Uppgifterna kommer att hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Du kan begära att få ett 
registerutdrag över de uppgifter som finns registrerade om dig om du skriver till Tekniska nämnden i Västerås stad, 721 87 Västerås, som är 
personuppgiftsansvarig.” 


