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Stadsmiljö- och tekniska nämnden SID 1 /1  

Ansökan om eller förlängning av tillstånd för boendeparkering 
Ansökan om boendeparkeringstillstånd kan göras av boende i Sundbybergs stad som är folkbokförda inom boendeområde 
där det finns boendeparkering. Sökande ska vara registrerad ägare av personbilen som ansökan avser. Endast ett tillstånd 
utfärdas per person. 

Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att behandla handläggning och godkännande av boendeparkering. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med lag 
(1978:234, 1§) om nämnder för vissa trafikfrågor. Staden kommer att spara dina uppgifter i ett år efter att du lämnat in dem till oss. Läs mer på 
http://sundbyberg.se/dataskydd. 

Personuppgifter 
Namn Personnummer 

Adress Mobiltelefonnummer 

Postadress 

E-postadress 

Fordonsuppgifter 
Registreringsnummer 

Tillståndet gäller endast personbil i trafik, fordonet får inte vara avställt eller belagt med kör- eller brukandeförbud. 

Övriga uppgifter 
☐ Jag är tillfälligt boende i Sundbyberg under en kortare period än sex månader och ansöker om boendeparkering för

den perioden. Bifogar en kopia på hyresavtal. 
 

☐ Jag ansöker om boendeparkeringstillstånd för tjänstebil som jag har tillåtelse att använda för privat bruk. Bifogar intyg 
från min arbetsgivare. 

Personnummer för bilens ägare 

☐ Jag söker boendeparkeringstillstånd för personbil som ägs av annan person i mitt
hushåll. 

Org. nummer för ekonomisk förening 

☐ Jag söker boendeparkeringstillstånd för leasing- eller hyrbil. Bifogar intyg från leasing- 
eller hyrbilsföretag.  (Om uppgifter i leasingavtal angående leasingtagare respektive 
uppgifter om brukare i centrala bilregistret skiljer sig, gäller uppgifterna från centrala 
bilregistret.) 

☐ Jag söker boendeparkeringstillstånd för bilpoolsbil. Bifogar medlemsförteckning och
organisationsbevis. 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

Underskrift 

Blanketten skickas till: 
Stadsmiljö- och serviceförvaltningen 
Sundbybergs stad 
172 92 Sundbyberg 

Eller scannas in och skickas via e-tjänsten för ansökan om 
boendeparkering. 

Vid frågor, kontakta oss gärna! 
08-706 65 00 
stn@sundbyberg.se 
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