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Bakgrund
Nyttoparkering är ett tillstånd som ger den sökande tillstånd att parkera gratis på kommunens
gatumark, även på platser där parkering normalt sätt inte är tillåten. Tillståndet kan köpas av
företagare eller andra med särskilda behov att parkera nära sin tillfälliga arbetsplats.
Tierps kommun har tidigare inget tillstånd för nyttoparkering på kommunens gatumark. Detta kan ställa
till problem till exempel vid leveranser där leverantören har tungt gods och inte kan parkera nära
målet. Detta skulle även underlätta för personal inom sjuk- eller socialvårdande verksamhet.

Syfte
Syftet är fastställa en taxa som ska gälla för att erhålla ett nyttoparkeringstillstånd. Ett
nyttoparkeringstillstånd underlättar för leveranser inom Tierps kommun och gäller enbart på
kommunala ytor, vägar och parkeringar, ej privat mark och kvartersmark.

Omfattning och regler
Nyttoparkeringstillstånd kan köpas av företag, förvaltningar, myndigheter och i viss mån privatpersoner
(endast dagskort). Taxan omfattar årskort eller dagskort. Reglerna för ett nyttoparkeringstillstånd listas
nedan.

Villkor för nyttoparkeringstillstånd





Nyttotillståndet får endast användas i samband med yrkesmässig verksamhet.
Verksamhetens namn måste tydligt framgå på fordonet.
Tillståndet får användas av olika fordon i samma företag, ett fordon åt gången, men får inte
överlåtas till andra företag eller privatpersoner. Kopior på tillståndet är inte giltigt.
Gäller i original per kalenderår, inom Tierps kommun.
Nyttotillståndet är inte avsett att gälla vid företagets eller organisationens egna kontor eller
lokaler.

Villkor för parkering med nyttoparkeringstillstånd








Nyttotillståndet gäller på kommunens gatumark, allmän mark samt upplåten parkering på
helgfri måndag – lördag klockan 06-18
Undantag för tidsbegränsningen kan göras för sjukvården och hemtjänsten där parkering kan
beviljas alla dagar klockan 00 – 24
Vid parkering ska tillståndet placeras väl synligt i vindrutan.
Får endast användas för den typ av uppställning som ligger till grund för att tillståndet beviljats
Ett nyttotillstånd ger tillstånd att parkera upp till tre timmar i följd på allmänna gator och platser
där parkeringsförbud gäller, dock inte i lastzoner eller på vändplatser, i korsningar eller där
stannande- och parkeringsförbud gäller.
Privatpersoner kan endast beviljas ett dagskort och får i ansökan lämna motivering till varför
de ansöker om nyttoparkeringstillstånd
Tillståndet innebär inte att någon parkeringsplats kan reserveras
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Nyttoparkeringstillstånd gäller inte:









på vändplats, lastplats eller annan ändamålsplats
på parkeringsplats för rörelsehindrade eller för ett visst slag av fordon
på busshållplats
på gågata eller inom gångfartsområde annat än på anvisade parkeringsplatser
inom område utmärkt med vägmärke A20 vägarbetsområde
i strid med generella bestämmelser i Trafikförordningen (1998:1276)
parkering för verksamhetsfordon där den egna verksamheten är stationär
parkering på plats som regleras civilrättsligt eller med stöd av lagen om kontrollavgift på
tomtmark, där annan än Tierps kommun övervakar eller förvaltar marken

Övrigt







Polis eller parkeringsvakts anvisningar ska följas.
Överträdelse av reglerna kan medföra parkeringsanmärkning.
Tillstånd får inte överlåtas till andra företag eller privatpersoner.
Utfärdat tillstånd kan återkallas om det missbrukas.
Sökande ansvarar själv för att tillståndet förnyas.
Kostnad för nyttoparkeringstillstånd, av kommunfullmäktige fastställt belopp.

Nyttoparkeringstillståndstaxa för Tierps kommun
Kostnaden för ett årskort beräknas på hur många månader som återstår av innevarande år när
ansökan inkommer till Tierps kommun.
Månadskort finns inte tillgängligt att köpa i Tierps kommun.
Privatpersoner kan endast erhålla ett dagskort.

Referenser
http://nykoping.se/Trafik--resor/Parkering/Parkeringstillstand/Nyttoparkering/
http://www.linkoping.se/stadsplanering-och-trafik/Parkering/Nyttoparkeringstillstand/
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