Bestämmelser för Nyttoparkeringstillstånd
Nedanstående bestämmelser för nyttoparkeringstillstånd är beslutade av Kommunfullmäktige i
Ystads Kommun den 2013-03-21 och gäller tillsvidare från och med 2013-07-01.
Nyttoparkeringstillstånd och Poolkort, nedan kallat nyttokort, är ett parkeringstillstånd för
nyttotrafik och ger innehavaren rätt att under högst två (2) timmar i följd parkera
 Där tillåten parkeringstid är kortare än två (2) timmar
 På gata eller plats med parkeringsförbud.
 Att utan avgift parkera på avgiftsbelagd parkeringsplats.
Nyttoparkeringstillstånd avser ETT fordon, vars registreringsnummer skrivs in i tillståndet.
Poolkort kan beviljas för upp till tre förutbestämda fordon, tillhörande ett och samma företag,
vars registreringsnummer skrivs in i tillståndet. Observera att endast ETT fordon i taget kan
använda kortet.
Tillståndet gäller endast för parkering på gatumark och allmän mark inom Ystads kommun
vardagar, utom lördagar, 07.00 – 18.00 om inte annat anges.
Undantag
Nyttokort gäller inte för stannande eller parkering:







På plats där det råder stannaförbud.
På plats där fordon enligt Trafikförordningen (SFS 1998:1276) inte får stannas eller
parkeras.
På vänd-, last eller taxiplats, på- och avstigningsplats, reserverat körfält eller
busshållplats.
På privata parkeringsplatser.
Nyttokort gäller inte som färdtillstånd på gator med förbud mot motortrafik eller
förbud mot fordon av vissa slag.
I anslutning till sökandens normala arbetsplats eller bostad.

Behöriga att ansöka om nyttokort är sökande med särskilda behov att parkera i sitt arbete och
vars fordon uppfyller något av kraven enligt nedan.





Serviceutrustade fordon avsedda för uppställning i nära anslutning till tillfällig
arbetsplats och som används i betydande omfattning. Fordonet skall vara fast inrett
med verkstadsutrustning och/eller förvaring av tung eller dyrbar utrustning.
Fordon som används för budsändning och varuleveranser i betydande omfattning.
Fordon som används för transporter av tyngre och/eller ekonomiskt väderfullt gods i ej
ringa omfattning.
Fordon som används i uppsökandeverksamhet inom sjukvården eller socialtjänsten.
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För att erhålla Nyttotillstånd skall även samtliga nedanstående krav vara uppfyllda.




Fordon skall vara tydligt utmärkta med firmanamn.
Fordon/fordonen skall i bilregistret vara registrerade på företaget som söker tillståndet.
Företaget som söker tillståndet skall ha F-skattsedel.

Pris:
Ett fordon: 3200 kr/år för parkering vardagar, utom lördagar, 07.00 – 18.00
Ett fordon: 4000 kr/år för parkering alla dagar, 00.00 – 24.00
Ett fordon: 320 kr/månad för parkering vardagar, utom lördagar, 07.00 – 18.00
Poolkort: 4000 kr/år för parkering vardagar, utom lördagar, 07.00 – 18.00
Poolkort: 4800 kr/år för parkering alla dagar, 00.00 – 24.00
Vid byte av fordon och registreringsnummer under nyttokortets gilltighetstid tas det ut en
administrativ avgift på 248 kr vid varje tillfälle.
(samtliga priser är exklusive moms)
Missbruk av nyttokort kan föranleda att detta återkallas och/eller att framtida tillstånd ej
beviljas.
Nyttokort skall placeras i vindrutans nedre vänstra hörn (sett inifrån) lätt avläsbar utifrån.
Förekommet nyttokort ersätts ej.
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