Boendeparkering inom området VEGAGATAN i Lund
Det område som omfattas av boendeparkering består av följande kvarter:
POLSTJÄRNAN, SIRIUS, MERKURIUS, VENUS, REGULUS, CASTOR, TELLUS,
POLLUX OCH MARS.
Boendeparkering är ett abonnemang och innebär att den som erlagt avgift får en
dispens från lokal trafikföreskrift, som medger rätt att parkera på särskilt utmärkta
p-platser inom området.
Innehavaren av boendeparkeringsdekal behöver vare sig erlägga avgift i den till
p-platsen hörande biljettautomaten eller rätta sig efter den regel om tidsbegränsning
som normalt gäller. Med hänsyn till renhållning och gatuunderhåll är dock längsta
parkeringstiden begränsad till 14 dygn i följd.
Samtidigt med dispensen erhåller innehavaren en dekal. Denna dekal är det synliga
beviset på att avgift erlagts och skall alltid fästas på bilens främre vindruta vid
nyttjande av dispensen. Innehav av dekal innebär inte att plats reserverats, utan
gäller då plats finns tillgänglig inom ovanstående område.
Avgiften för boendeparkering (se aktuell avgift på www.lund.se) inkl moms, faktureras
innehavaren omkring den 15:e månads, kvartals- eller halvårsvis.
Då fakturan är betald skickas dekalen per post till innehavaren.
På de p-platser där boendeparkeringsdekal gäller finns under de ordinarie skyltarna
en angivelse på blå botten och vit text ”Även boendeparkering GK-F”.
Se även kartan på motstående sida av detta pappersark.
För att boendeparkeringsdispens skall beviljas krävs:
•
•

att sökanden är folkbokförd på adress inom området
att sökanden är registrerad ägare till fordonet som ansökan gäller, alternativt
kan uppvisa intyg från arbetsgivare som styrker rätten att använda tjänstebil
för privat bruk.

I övrigt gäller att endast en dispens tillåts per person. Dekalen får ej överlåtas.
Meddela nytt registreringsnummer vid bilbyte.
Uppsägningstiden är 2 månader. Vid missbruk kan dispensen dras in.
Ansökan om boendeparkeringstillstånd skall sändas till Tekniska förvaltningen.
Önskas ytterligare upplysningar kontakta gärna Tekniska förvaltningen,
telefon 046-35 52 21.
Antalet tillgängliga boendeparkeringsdispenser som kan erbjudas är begränsat.

LUNDS KOMMUN
Tekniska förvaltningen

Ansökan insändes till:

Tekniska förvaltningen
Box 41
221 00 LUND

Gatu- och Trafikkontoret
Annika Nilsson, 046-35 52 21

Ansökan om BOENDEPARKERINGSDISPENS på VEGAGATAN i Lund
(Sökanden måste vara folkbokförd på uppgiven adress)
Namn
Personnummer
Bostadsadress
Postadress
Kvarter
Telefonnummer
Fordonets reg nr och fabrikat
Är sökanden registrerad ägare till fordonet
Ja
Tjänstebil (intyg från arbetsgivare som styrker rätten att använda tjänstebil för privat bruk måste bifogas.)
Dispens sökes
Fr o m
och tillsvidare
Avgift önskas erläggas per
månad
kvartal

halvår

helår

Datum och underskrift

Ovanstående personuppgifter kommer, i enlighet med § 10e PUL (SFS 1998:204), att föras in i ett register hos Tekniska
förvaltningen för att vi skall kunna hålla ordning på vem som ansökt om och fått parkeringstillstånd. Uppgifterna kommer inte att
vidarebehandlas eller spridas.
Ovanstående person meddelas härmed dispens jml trafikförordningen (1998:1276) 13 kap 3 § från bestämmelserna i lokala
trafikföreskrifter för Lund § 7 och § 8 mom 1, 1:a, 2:a, 3:e och 6:e styckena samt mom 2, sista stycket för uppställning av ovan
angivet fordon på särskilt utmärkta parkeringsplatser belägna på Vegagatans östra sida, norr om Solvägen i Lund.
Dispensen gäller endast under nedan nämnda villkor samt undantar icke andra bestämmelser i trafikförordningen eller med stöd
därav meddelande lokala trafikföreskrifter.
VILLKOR
Dispensen (dekalen) skall vid nyttjande vara fäst på insidan av fordonets främre vindruta, nederst på höger sida i
färdriktningen räknat och med texten väl synlig utifrån. Dispensen gäller endast på ovan angivna särskilt utmärkta
parkeringsplatser. Platserna är försedda med angivelse ” Även boendeparkering GK-F”. Längsta parkeringstiden är p g a
renhållning, snöröjning samt gatuunderhåll begränsad till 14 dygn i följd.
Sökanden måste vara folkbokförd på uppgiven adress. Sökande skall vara registrerad ägare till fordonet eller ha intyg
från arbetsgivare som styrker rätten att använda tjänstebil för privat bruk. Endast en dispens tillåts per person.
Dekalen får ej överlåtas. Vid missbruk kan dispensen återkallas
Beslut
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