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DATUM

2018-01-31

Tillståndsregler för
boendeparkering på Lidingö
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Grundregler
•
•
•
•
•
•
•
•

Sökande måste vara folkbokförd i Lidingö stad.
Tillstånd utfärdas utan begränsning vad gäller antal fordon per sökande.
Sökande ska vara upptagen i vägtrafikregistret som ägare av det svenskregistrerade fordon för vilket tillstånd söks.
Tillstånd utfärdas endast för fordon med totalvikt under 3,5 ton.
Husvagnar, släpfordon, efterfordon och Dolly (släpkärra som är avsedd att vara
styraxel för påhängsvagn och som är utrustad med kopplingsanordning,
vändskiva, för påhängsvagn) kan inte erhålla tillstånd.
Tillstånd utfärdas inte för fordon som är avställt, har användnings- eller
körförbud.
Till fordon som inte har en godkänd kontrollbesiktning, inte är trafikförsäkrade
eller där fordonsskatten inte är betald utfärdas inte tillstånd.
Tillståndet gäller till och med 31 december 2019.

Tillfälliga tillstånd
•
•
•
•
•

•

Om du bor på Lidingö men inte är folkbokförd på ön ska du bifoga ett intyg som
styrker att du är boende på Lidingö, exempelvis kopia på hyresavtal.
Om du har privat leasingbil ska du bifoga kopia på leasingavtalet från
leasinggivaren.
Om du har förmånsbil ska du bifoga ett intyg från din arbetsgivare där det
framgår att du är anställd på företaget och har rätt att använda tjänstebilen privat.
Om du har hyrbil ska du bifoga hyresavtal som ska vara undertecknat av dig och
hyrbilsföretaget.
Om du lånar en bil ska du bifoga ett intyg om utlåning av bil som fylls i och
undertecknas av fordonsägaren. Använd gärna blanketten "Intyg om utlåning av
bil". Möjligheten att få tillstånd på en lånebil begränsas till ett lånetillfälle per
kalenderår. Låneperioden ska vara minst 30 dagar och maximalt 90 dagar.
I och med att ansökan om boendeparkeringstillstånd med undantag måste
kompletteras med bifogande intyg kommer en manuell handläggning av dessa
ansökningar att behövas.

Parkering
•
•
•
•
•
•

Digitalt tillstånd, inga fysiska biljetter.
Med boendeparkeringstillstånd kan du som innehavare av tillståndet parkera ditt
fordon i maximalt 14 dagar i följd.
Vägmärken med tilläggstavlan "Boende Lidingö" anger var tillståndet gäller.
Tillståndet medger inte rätt att parkera när parkeringsförbud gäller.
Tillståndet medger inte heller rätt att parkera där det enligt trafikförordningen är
förbjudet att parkera.
Innehav av tillstånd innebär inte att parkeringsplats garanteras.
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Avslut
•
•

Tillståndet upphävs om den sökande inte längre uppfyller tillståndsreglerna.
Missbruk medför indragning av tillståndet.

