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VILLKOR FÖR PARKERINGSDISPENS FöR NYTTOTRAFIK (NYTTOKORT)
Tillståndet gäller på gatumark och allmän mark inom Västerviks kommun samt på kvartersmark
upplåten till parkering av Västerviks kommun enligt följande regler:
•
•
•
•

Uppställning får ske högst 3 timmar i följd:
- på markerade bilplatser oavsett om maximitidens längd är kortare tid.
- på väg eller gata där parkeringsförbud råder enligt uppsatta vägmärken.
Vid uppställning på bilplats där maximitiden för platsen är längre än 3 timmar gäller
angiven tid på skylt eller parkeringsmätare.
Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas och ankomsttiden ska anges.
Nyttokortet placeras i vindrutan, lätt avlästbar från utsidan.

Vad är kvartersmark?
Alla civilrättsligt reglerade parkeringsplatser är kvartersmark. En tumregel är att se till om det finns
en tilläggstavla vid infarten med ett företagsnamn och telefonnummer. Då ligger parkeringen på
kvartersmark och då gäller inte tillståndet.
TILLSTÅNDET GÄLLER INTE:
- där förbud att stanna fordon gäller enligt trafikförordnings regler, till exempel 10 m från
korsning och 10 m före ett övergångsställe.
- på torgen.
- på ändamålsplatser av olika slag (last-, taxi, ladd- eller vändplats).
- på parkeringsplats för rörelsehindrade.
På gågata eller gångfartsområde får uppställning ske endast mellan klockan 07.00-16:00.
På Räddningstjänstens räddningsväg och uppställningsplats enligt nedan (Bredgatan och
uppställningsplats med infart från Fiskaretorget samt Strandvägen nr 3-5) enligt nedan får INGEN
uppställning ske. Där måste Räddningstjänsten kunna passera och ha fri väg.
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KOPIA ELLER AVSKRIFT AV TILLSTÅNDET GÄLLER EJ
•
•
•
•

Tillstånd kan inte utan vidare ersättas.
Tillståndsinnehavaren förbinder sig att vid varje förändring av gällande förutsättningar för
dispens meddela detta till administratör Monica Johansson, 0490-25 41 58.
Polismans och trafikövervakarens anvisningar skall efterföljas.
Missbruk av tillståndet kan föranleda dess återkallande och Polisanmälan.

BEHÖRIGA TRAFIKANTGRUPPER
Parkeringstillståndet för nyttotrafik är endast avsett för näringsidkare och serviceföretag som måste
ha tillgång till fordonet nära arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete. Det är således inte avsett
för enskild person att utnyttja kortet för parkering.
Behöriga att erhålla tillstånd är rörelseidkare
• vars fordon är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation av fast eller lös
egendom.
• vars fordon är nödvändigt för transport och förvaring av tyngre verktyg och/eller material.
• vars fordon används av personal för sjuk- eller socialvårdande verksamhet i akut- eller
därmed jämförlig uppsökande verksamhet.
• vars fordon används för transport av tyngre och/eller ekonomiskt värdefullt gods i icke ringa
omfattning.
• som bedriver yrkesmässig trafik för transport av gods enligt yrkestrafiklagen.
Generellt gäller att fordonet måste ha avgörande betydelse för arbetets utförande och att det
används i betydande omfattning.
Ett tillstånd kan sökas att omfatta flera olika fordon. Detta för att exempelvis medge byte av fordon
vid stillestånd på grund av skada eller liknande. Två eller flera fordon kan således ej brukas
samtidigt med åberopande av en dispens, endast originaltillstånd får anbringas på fordonet.
Fordonet skall vara märkt med emblem (eller liknande) så att det tydligt framgår att det tillhör
företaget.
I ansökan skall antecknas hur många dispenser som söks.
Missbrukas tillståndet för annat parkeringsändamål än vad som ovan definierats kan tillståndet
återkallas med omedelbar verkan.
För mer information eller frågor kontakta Monica Johansson, telefon 0490- 25 41 58
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