
Ansökan om boendeparkeringstillstånd 
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Personnummer* 

Sökande 

Efternamn* 

Förnamn* 

Postort* 

Telefon (även riktnummer)* 

Postnummer* 

Utdelningsadress* 

Ny ansökan 

Områdesbyte 

Ansökan avser* 

Fordonsuppgifter 

 Registreringsnummer* 

Eventuella övriga upplysningar 

E-postadress 

Jag ansöker om boendeparkering enligt följande (vid ny ansökan eller områdesbyte) 
(För varje alternativ finns angivet om några bilagor ska bifogas ansökan.) 

Folkbokförd inom område med boendeparkering och ägare till det fordon som jag söker boendeparkeringstillstånd för. 

Folkbokförd inom område med boendeparkering. Hyr fordonet av auktoriserat hyrbilsföretag eller disponerar arbetsgivarens fordon för privat bruk, 
så kallad förmånsbil. Obligatorisk bilaga till ansökan: Hyresavtal med hyrbilsföretaget eller intyg från arbetsgivare om att sökanden förfogar över fordonet  
utanför tjänsten. 

Folkbokförd på annan ort, men bor på grund av arbete i en fastighet inom ett område med boendeparkering. Jag är ägare till fordonet som jag söker 
boendeparkeringstillstånd för. Obligatorisk bilaga till ansökan:  Hyres- eller köpekontrakt. 

Elev över 16 års ålder som är folkbokförd på annan ort och till följd av skolgång (på heltid) bor i en fastighet inom ett område med boendeparkering. Eleven 
är ägare till fordonet som boendeparkeringstillstånd söks för. Obligatorisk bilaga till ansökan:  Hyres- eller köpekontrakt.  

Datum och sökandens underskrift* Namnförtydligande* 

 

Underskrift 

Fordonsbyte 

Nuvarande tillståndsnummer (vid områdesbyte och fordonsbyte) 
Vid områdesbyte och fordonsbyte får du ett nytt tillstånd och det gamla tillståndet ska du lämna tillbaka.

 Tillståndsnummer 

* = obligatorisk uppgift 

Du som är nyinflyttad till området bör skicka med ett personbevis från skatteverket eller en kopia av flyttanmälan för snabbare handläggning. 

Sorsele Kommun

924 81 Sorsele

kommun@sorsele.se,  0952-140 00 



Hantering av personuppgifter: 

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. 
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Sorsele Kommun
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