
 

 

 

 

 
Öckerö kommun 

Miljö och Samhällsbyggnad 

475 80 Öckerö 

Ansökan om bilplats, Framnäs parkering 

Elplats Utan el Elbil 

   

Bilplats/er idag Behålla plats nr 

Var god texta 
  

Namn   

Mantalsskrivningsadress   

Postadress Personnummer 

E-postadress   

Telefonnr och mobilnr   

 
Åretruntboende 

 
Ägare av fastighet 

 

   

Sommarboende Hyr lägenhet/stuga, fastighet  

Adress annan än mantalsskrivningsadressen 

Öckerö kommun behöver spara och behandla ovanstående personuppgifter om dig, syftet är att kunna erbjuda plats. 

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla 

uppgifterna är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas så länge avtalet gäller, sägs avtalet upp raderas uppgifterna. 

Kontaktuppgifter samt mer information om dina rättigheter hittar du på www.ockero.se/personuppgiftsbehandling. 

 

Datum och namnunderskrift 

Postadress: Telefon: 031-97 62 00 
 

475 80 Öckerö   

Besöksadress: E-post: 
eva.wennstrom@ockero.se 

 

Sockenvägen 13 Hemsida: www.ockero.se  

http://www.ockero.se/personuppgiftsbehandling
mailto:eva.wennstrom@ockero.se
http://www.ockero.se/


 

Kriterier för tilldelning av bilplats 

Tilldelning av fast bilplats. 

Åretrunthushåll där enskild person på öarna Grötö, Kalvsund och Florentinerskäret 

skall för att vara berättigad till bilplats: 

. Myndig samt folkbokförd på öarna 

. Registrerad ägare av personbil klass I eller lätt lastbil 

. Innehavare av körkort. 

Berättigad till bilplats är ett åretrunthushåll vars folkbokföringsadress och 

registreringsbevis för egen personbil (registrerad ägare hos Transportstyrelsen) 

överensstämmer. Leasingavtal med billeasingföretag likställs med registreringsbevis 

för egen personbil. För egna företagare ska kopia av registreringsbevis kunna 

uppvisas där firmatecknare framgår. Även anställd som för privat bruk förfogar över 

arbetsgivares fordon är berättigad, dock krävs intyg. 

Sommarhushåll som är berättigad till bilplats: 

. Äger fastighet på Kalvsund, Grötö, Molinsskäret eller Florentinerskäret 

. Registrerad ägare av personbil klass I eller lätt lastbil 

. Innehavare av körkort 

Berättigad till bilplats är även sommarhushåll som hyr separat hushåll i 

åretruntbostad, dock ska kriterierna ovan uppfyllas, tilldelning sker i mån av plats. 

Leasingavtal med billeasingföretag likställs med registreringsbevis, för eget fordon. 

För egna företagare ska kopia av registreringsbevis kunna uppvisas där firmatecknare 

framgår. Anställd som för privat bruk förfogar över arbetsgivares fordon, dock krävs 

intyg. 

Vid tvist om antal hushåll på en fastighet kontrollerar kommunen mot 

befolkningsregistret och även mot kommunens kretsloppsenhets listor för hämtning 

av avfall. 

Alla hushåll som idag innehar en bilplats erhåller en fast bilplats, Åretrunthushåll 

kan vid ytterligare behov av bilplats ansöka om ytterligare plats enligt kösystemet om 

man inte redan har tvåplatser och uppfyller kriterierna ovan. 

Verksamheter som har någon form av besöksnäring tilldelas plats efter särskild 

ansökan. 

För bil som är uppställd/avställd upphör platsen att gälla efter sex månader, om inte 

särskilt tillstånd ges. Platserna är avsedda endast för personbilar klass I och lätt 

lastbil och får plats inom parkeringsrutan. Platserna får inte användas för 

uppställning av lastbilar, husbilar eller andra fordon om inte särskilt tillstånd har 

getts. Åverkan/ändring av eluttagen utan kommunens medgivande kan innebära att 

platsen sägs upp, likadant om utökning av parkeringsytan sker utanför asfalterad yta. 

Kommunen har rätt att kräva uppkomna kostnader i samband med återställande. 

Handikapplatser utökas till två stycken. 

Besöksplatserna tas bort och delas ut till de som är berättigad till plats enligt 

kösystemet och kölistan. 

Överlåtelse av bilplats 

Överlåtelse av bilplats på annan är inte tillåtet, reglerat under särskilda bestämmelser 
i avtal bilplats. Kommunen medger dock överlåtelse mellan makar och sambopar som 
äger fastighet, halva var, eller står båda på hyreskontraket, i övrigt enligt ovan 

 


