Villkor för Boendekort
Boendeparkering C
Ska tillämpas i de centrala delarna av Vänersborg inom ett område som begränsas av:
Kronogatan, Vallgatan, Norra Järnvägsgatan samt Gamla Hamnkanalen,
inklusive de angivna gatorna. C-kort kan även användas på Y-område.

Boendeparkering Y
Ska tillämpas i övriga delar av Vänersborg
Gäller inte i de centrala delarna (C) av Vänersborg enligt ovan.

Villkor
• Uppställning av fordon tillåts under högst 7 dygn i följd på parkeringsplats
med en längsta tillåtna parkeringstid av 3 timmar eller längre.
• Tillstånd utfärdas endast för fordon i trafik, som inte är belagda med kör-eller
brukandeförbud eller som är avställda.
• Endast ett tillstånd per lägenhet enligt kvoten för parkeringskort medgivs.
• Tillstånd utfärdas endast för personbil, klass I.
• Tillståndet innebär inte att särskild plats reserveras.
• Boendekort medges inte där fastigheten uppfyller P-normen
• Antalet boendekort som kan utfärdas är begränsat till ett visst antal per
fastighetenligt parkeringsnormen. Det är i första hand Fastighetsägaren som ska
tillhandahålla parkeringar för sina hyresgäster inom den egna fastigheten.
• Boendekort gäller inte på offentliga parkeringar för laddning av hybrid- eller
elfordon.
• Tillståndet ska placeras väl synligt på insidan av vindrutan, fullt läsbart från utsidan.
• Fordonsbyte under perioden eller förlorat tillstånd kan ersättas mot ett nytt för en
kostnad motsvarande tillverkningskostnaden, för närvarande 200 kr.
• Två månader efter utgånget tillstånd kan man inte hävda att det är förlängning.
• Ny ansökan görs varje gång man vill fortsätta med boendekortet.

2

Berättigad att köpa Boendeparkeringskort är:
• Den som är folkbokförd inom det boendeparkeringsområde som ansökan
avser och dessutom har registreringsadress för egen personbil, klass I,
(registrerad ägare i svenska bilregistret) inom samma område.
• Vid avflyttning meddelas detta till Gatuenheten, Vänersborgs kommun
• Anställd, som privat använder arbetsgivarens fordon (intyg krävs) likställs
med eget innehav av fordon.
• Innehav av leasingavtal med billeasingföretag (intyg krävs i vissa fall) likställs
med eget innehav av fordon.
• Studerande i Vänersborg med egen bil, som har annan folkbokföringsadress,
men är boende inom området (intyg krävs).

