Nyttoparkeringstillstånd
Det här är ett nyttoparkeringstillstånd
Nyttoparkeringstillståndet ger dig möjlighet att komma
närmare ditt mål när du parkerar i tjänsten. Tillståndet
finns i två varianter, ett allmänt tillstånd och ett tillstånd
för vårdsektorn. Tillståndet beviljas för ett år i taget. Du
kan också söka om tillstånd för en kortare tid, upp till 30
arbetsdagar. Tillståndet är kopplat till fordonet.
Du kan få tillstånd
Nyttoparkeringstillståndet är till för dig som använder bilen
i yrket och har extra stort behov av att:
• komma nära ditt mål med serviceutrustad bil
• utföra ett stort antal godstransporter med tidskrävande
på- och avlastning
• komma nära ditt mål i ditt arbete inom vårdsektorn,
till exempel hemsjukvård, rehab med hembesök,
distriktssköterskor med jourverksamhet, trygghetsjour
och jourverksamhet inom socialtjänsten, individ- och
familjeomsorg
Då får du inte tillstånd
Tillståndet beviljas inte för
• transport av dig eller någon annan
• kundbesök
• arbetsledning
• parkering vid egen arbetsplats
• snabb lastning och lossning av gods
Allmänt tillstånd
Det allmänna tillståndet gäller på gator och
parkeringsplatser som tillhör Mölndals stad, måndag –
lördag, 7 – 19. Tillståndet gäller inte på parkeringsplatser
som förvaltas av andra privata markägare. Med tillståndet
får du parkera i högst två timmar i följd där parkering
är tillåten kortare tid än två timmar. På avgiftsbelagda
parkeringsplatser får du parkera avgiftsfritt i två
timmar. Du får också parkera avgiftsfritt i två timmar på
avgiftsbelagda parkeringsplatser som förvaltas av Mölndals
Parkerings AB.
Tillstånd för vårdsektorn
Tillståndet för vårdsektorn gäller alla dagar, dygnet runt, på
alla gator och parkeringsplatser som tillhör Mölndals stad.
Tillståndet gäller även på parkeringsplatser som förvaltas
av Mölndals Parkerings AB. Med tillståndet får du parkera
i högst två timmar i följd där parkering är tillåten kortare
tid än två timmar. På avgiftsbelagda parkeringsplatser
får du parkera avgiftsfritt i två timmar. Du får parkera
avgiftsfritt i två timmar på avgiftsbelagda parkeringsplatser
som förvaltas av Mölndals Parkerings AB. Du får också
parkera i högst två timmar i följd där parkering är
förbjuden.

Här gäller inte tillståndet
Det allmänna tillståndet gäller
inte där det är förbjudet att
stanna eller parkera. Tillståndet
för vårdsektorn gäller där det
råder parkeringsförbud men inte
där det är förbjudet att stanna.
Tillståndet gäller inte heller på
gångfartsområde, huvudled eller
på vändplats, handikapplatser,
lastplats, taxiplats, bokbussplats
eller annan specialplats, eller
uppställningsplatser för en viss typ
av fordon, till exempel buss eller
taxi.
Avgift
Avgiften för nyttoparkeringstillståndet är 6 000 kr per år,
inklusive moms. Tillfälliga
tillstånd har följande avgifter
inklusive moms:
Dag 1 och 2
100 kr/dag
Dag 3-10
75 kr/dag
Dag 11-20
50 kr/dag
Dag 21-30
25 kr/dag

Förbjudet att parkera.
Tillstånd för
vårdsektorn gäller.

Förbjudet att stanna
och parkera. Tillstånd
gäller inte.

Om du återlämnar ditt tillstånd under giltighetstiden
får du tillbaka ett belopp som motsvarar det antal hela
månader som är kvar av giltighetstiden. Avgift för tillfällig
nyttoparkering återbetalas inte.
Ansökan
Du ansöker om nyttoparkeringstillstånd genom att fylla i
en blankett, som du hittar på molndal.se, och skicka in den.
Handläggningstiden är cirka tre veckor.
Regler
• Nyttoparkeringstillståndet i original ska placeras så att
det är lätt att läsa i sin helhet genom fordonets vindruta.
• Om det inte klart framgår att fordonet är en företagsbil
ska fordonet vara försett med en skylt, dekal eller
liknande med företagets namn väl synligt.
• Tillståndshavaren ska underrätta föraren om gällande
villkor, giltighet och undantag.
• Meddela oss omgående när en förändring sker av
förutsättningarna för tillståndet, exempelvis bilbyte.
• Om tillståndet blir stulet eller kommer bort ersätter vi
det inte.
• Om du vill förnya gällande tillstånd måste du lämna in
din ansökan senast tre veckor innan tillståndet upphör
att gälla.

