Ansökan om tillstånd för

Boendeparkering i Stockholms stad
Du har rätt till boendeparkering om du:
 är folkbokförd i bostadslägenhet på fastighet med adress inom ditt boendeparkeringsområde.
Du som är nyinflyttad till området kan skicka med ett personbevis från Skatteverket
eller en kontrollkopia av anmälan om flyttning. Detta för snabbare handläggning.
 står som registrerad fordonsägare i vägtrafikregistret och har behörighet att köra det fordon
som ansökan avser.
Har du tjänstebil skall det styrkas med ett aktuellt intyg från arbetsgivaren att du är anställd på företaget
och har rätt att använda fordonet privat/parkera fordonet vid bostaden.
Mer information om boendeparkering finns på vår webbplats: www.stockholm.se/boendep
ansökan

Tänk på att även förnya eventuellt
abonnemang på periodbetalning
om ditt gamla tillstånd har gått ut.

områdesbyte

Kontakta oss om du flyttar
eller byter bil

fordonsbyte

En handläggningsavgift på 300 kr tas ut vid nyansökan, fordonsbyte och områdesbyte.
Om tillståndet upphört att gälla räknas det som nyansökan vid ansökan om nytt tillstånd.
Bestämmelserna om ångerrätt i Distansavtalslagen (2005:59) gäller inte handläggningsavgiften då den understiger
400 kr, se 2 kap. 1 § st. 3.

Tillståndet förnyas automatiskt vid nästkommande årsskifte om villkoren för folkbokföring och
fordonsägande fortfarande är uppfyllt. För detta tas ingen ny avgift ut.
Sökande (v g texta)
namn

personnummer

adress

telefon dagtid

postadress

telefon mobil

e-postadress

fordonets registreringsnummer

registrerad ägare

Kontaktcenter Stockholm på uppdrag av Trafikkontoret kommer att behandla inlämnade personuppgifter manuellt
och i datoriserade register. Behandlingen sker med stöd av § 10 e personuppgiftslagen (1998:204) som rör
arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning. Sökanden har rätt att begära information om och rättelse av
de uppgifter som finns registrerade hos oss.
Ditt ärende handläggs av Kontaktcenter Stockholm på uppdrag av Trafikkontoret
Ansökan skickas till:
Kontaktcenter Stockholm
Parkeringstillstånd
Box 6061
164 06 KISTA

Telefontid:
måndag–fredag kl 08.00–16

e-post:
boendep@stockholm.se

Telefon: 08-508 263 00
Fax: 08-508 260 40

Internet:
www.stockholm.se/boendep

