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Teknik- och fritidsförvaltningen
Datum

Er Referens

Handläggare

Vår Referens

Version
2019-01-22

Teknik- och fritidsnämnden
Trafik- och tillståndsenheten
Stadshuset
261 80 Landskrona

Ansökan om nyttokort
Sökande

Företag/Organisation

Adress

Fordonstyp

Postnummer och postort

Fordonets registrerings nr

Telefonnummer

E-post

Nyttokortet kommer att användas i följande sammanhang:

Orsak till att särskilt anordnade platser för biluppställning inte kan nyttjas:

Landskrona stad
Teknik- och fritidsnämnden
Trafik- och tillståndsenheten
261 80 Landskrona

Tfn 0418-47 00 00
teknikfritid@landskrona.se
Besöksadress Drottninggatan 7
www.landskrona.se

Bankgiro 868-6123
Postgiro 12345-5
Org.nr 212000-1140
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INFORMATION ENLIGT ARTIKEL 13 DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Den personuppgiftsansvariga är teknik- och fritidsnämnden som du når genom
Landskrona stads växel på telefonnummer 0418 – 47 00 00. Landskrona stads
dataskyddsombud når du på telefon 0418 – 47 00 00.
Vi behöver behandla uppgifter om dig för att handlägga ansökan. De uppgifter
vi behöver är sökandens namn, adress, e-post och telefonnummer samt
företagsnamn/organisation, fordonstyp och registreringsnummer.
Den rättsliga grunden för behandlingen är en uppgift av allmänt intresse och
myndighetsutövning.
Vi bevarar dina uppgifter. Rättslig grund för detta är arkivlagen.
Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som
behandlas. Du har också rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade eller
raderade förutsatt att det inte står i strid med offentlighetsprincipen. Du har
också rätt att i vissa fall begära begränsning av eller invända mot behandling
av dina personuppgifter.
Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är
tillsynsmyndighet.
Om du inte vill tillåta att dina uppgifter registreras innebär detta att vi inte kan
behandla din ansökan. De uppgifter som du sedan tidigare skickat till nämnden
kommer dock att fortsätta behandlas inom ramen för offentlighetsprincipen.
Jag har tagit del av ovanstående information enligt
dataskyddsförordningen och ”Information och villkor för nyttoparkering i
Landskrona stad” daterad den 14 maj 2018.
Jag ansöker härmed om nyttokort.
Landskrona
_______________
Datum och underskrift

BESLUT
Tillstyrkes

Avstyrkes

_______________
Datum och underskrift
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Information och villkor för nyttoparkeringstillstånd (nyttokort) i Landskrona
stad
Nyttokortet gäller då det utnyttjas för innehavarens yrkesmässiga verksamhet vid tillfälliga
arbetsplatser.
Nyttokortet utfärdas till att gälla som längst ett år för en bil med angivande av fordonstyp och
registreringsnummer.
Uppställning med nyttokort får ske under högst tre timmar i följd på plats där parkering är tillåten
kortare tid än så.
Uppställning med nyttokort får ske under högst tre timmar i följd på avgiftsbelagd
parkeringsplats utan att erlägga avgift.
Nyttokortet är giltigt måndag till fredag 07.00-18.00 och lördag 07.00-14.00.
Överträdelse av villkoren för nyttokort beivras med felparkeringsanmärkning.
Nyttokortet medger inte tillstånd att parkera där förbud mot parkering gäller.
Kopia eller avskrift av nyttokort gäller inte.
Förändring av förutsättningar enligt ansökan ska meddelas trafik- och tillståndsenheten.
Missbruk av nyttokortet kan föranleda att det återkallas eller att ansökan om förnyat nyttokort
inte beviljas.
Polismans och trafikövervakares anvisningar ska efterföljas.
Avgiften för nyttoparkeringstillstånd (nyttokort) är:
Årsavgift 3 258 kr
Månadsavgift 544 kr
Veckoavgift 163 kr

Teknik- och fritidsnämnden

