
                                                                                                   

 
 

 

Ansökan om boendeparkering hos Gavlegårdarna  
 

Information om dataskyddsförordningen (GDPR)  

För att administrera din ansökan krävs registrering i vårt dataregister. Du har rätt till 

att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse av dessa. 

        Ansökan    

 Uppsägning av avtal  Fordonsbyte 

Tillståndet är giltigt i 2 år sedan måste du ansöka om nytt tillstånd. Biljetten förnyas 

automatiskt vid nästkommande månad om villkoren för folkbokföring och 

fordonsägande fortfarande är uppfyllt. En administrativ avgift på 200 kr tas ut vid 

nyansökan. (Avgiften återbetalas inte i det fall du skulle ångra din ansökan). 

1 månads uppsägningstid gäller.  

Sökande 

Förnamn: Efternamn: Personnummer: 

Folkbokföringsadress: Postnummer: Postort: 

Eventuell 

kontaktperson: 

Telefonnummer: E-post: 

 

Fordonsuppgifter 

Registreringsnummer: Registrerad ägare: 

 

 



                                                                                                   

 
 

 

Boendeparkering beviljas enligt följande:  

 

• Den som är folkbokförd på en behörig adress inom ett boendeparkeringsområde och  

dessutom har registreringsadress för eget motorfordon inom samma område 

(registrerad ägare i vägtrafikregistret).  

• Endast ett fordon per person medges. För utländska fordon ska kopia på 

registreringsbevis bifogas i ansökan.  

• Anställd, som förmånsbeskattas och privat får använda arbetsgivarens fordon (intyg 

krävs) likställs med eget innehav av fordon.  

• För innehavare av leasingavtal med bilföretag bifogas leasingkontrakt. 

• Tillstånd medges inte för avställda fordon eller fordon med körförbud och inte heller 

fordon med en totalvikt över 3,5 ton. 

• Vid nyttjande av företagsbil privat bifogas kontrakt från arbetsgivare som styrker att 

du får nyttja bilen privat.  

• Vid nyttjande av annan privatbil bifogas blankett där personen som äger bilen styrker 

att du får nyttja bilen.  

• Om du ej är folkbokförd på adressen bifogas underlag som styrker anledning till att 

du är berättigad till boendeparkeringstillstånd trots att du ej är folkbokförd på 

adressen 

 

Ansökan postas till: 

Gävle Parkeringsservice  

Ruddammsgatan 30 

803 20 Gävle 

E-post 

info@gavleparkering.se 

Ring vår kundtjänst 

026 – 17 82 80

 

Ort och datum: Underskrift: 

mailto:info@gavleparkering.se

	Förnamn: 
	Efternamn: 
	Personnummer: 
	Folkbokföringsadress: 
	Postnummer: 
	Postort: 
	Eventuell kontaktperson: 
	Telefonnummer: 
	Epost: 
	Registreringsnummer: 
	Registrerad ägare: 
	Ort och datum: 
	Ansökan: Off
	Uppsägning: Off
	Byte: Off


