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Ansökan om boendeparkeringstillstånd
Information om
sökande

Namn

Personnummer

Folkbokföringsadress
Postnummer och postadress
E-post

Telefon (inkl riktnummer)

Om du som sökande är nyinflyttad eller ska bo i Enköpings kommun under en kort period.
• Om du är nyinflyttad och skickar med ett personbevis från skatteverket eller en kontrollkopia av
flyttanmälan.
• Om du tillfälligt arbetar eller studerar i Enköpings kommun ska du bifoga ett intyg från arbetsgivaren eller skola samt kopia av hyreskontrakt på bostaden. Från intyget ska det framgå den
tidsperiod du ska arbeta eller studera i Enköpings kommun.

Fordonsuppgifter
Skriv tydligt

Fordonets registreringsnummer

Nationalitet (vid utländska fordon)

Registrerad ägare
Om du som sökande inte är registrerad ägare ska du bifoga ett intyg för att bevisa att det är du
som kör bilen.
• Om du leasar fordonet ska du bifoga en kopia på leasingavtalet. Om du står som ägare till leasingbilen i Vägtrafikregistret behöver du inte skicka intyget.
• Om du har tjänstebil eller förmånsbil ska du bifoga ett intyg från arbetsgivaren som anger att du
är anställd på företaget och har rätt att nyttja bilen privat/parkera fordonet vid bostaden. Intyget
ska innehålla ditt personnummer och fordonets registreringsnummer. Det ska vara undertecknat
av ansvarig på företaget.
• Om du hyr ett fordon ska du bifoga hyresavtalet från ett auktoriserat hyrbilsföretag. Hyresavtalet
ska vara undertecknat av båda parter.
• Om du lånar ett fordon av förälder eller släkting ska du bifoga ett intyg till ansökan. Intyget ska
undertecknas av fordonsägaren och det ska framgå lånetiden. Du kan beviljas tillstånd under en
begränsad period vid ett tillfälle per kalenderår. Låneperioden ska vara minst 30 dagar och får
maximalt uppgå till 90 dagar.

Underskrift

Namnteckning, sökande

Ort och datum

Namnförtydligande

Hur behandlar vi dina personuppgifter? Läs mer på nästa sida.

Ansökan skickas till: Enköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping

Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon
0171-62 50 00

Webbadress
www.enkoping.se

E-post
parkeringstillstand@enkoping.se
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Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR). Syftet med
dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.
Det betyder att vi har en laglig grund för varje personuppgift som vi ber dig om, eller som vi hanterar. Den lagliga grund vi använder i
det här fallet kallas myndighetsutövning.
Personuppgiftsansvarig är samhällsbyggnadsförvaltningen. Du kan läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar dina
personuppgifter på enkoping.se/personuppgifter.

Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon
0171-62 50 00

Webbadress
www.enkoping.se

E-post
parkeringstillstand@enkoping.se

