Vilkår for erhvervelse af parkeringslicens for
BEBOERE
med adresse i Skive midtby
1.

Beboere med adresse indenfor området benævnt zone 1 (se kortet) kan erhverve en
parkeringslicens, som giver ret til at parkere uden tidsbegrænsning på offentlige ppladser i zone 1, hvor der på skilte er skrevet ”P-licens gyldig”, men hvor der ellers er
tidsbegrænset parkering (se kortet)

2.

Der gives ingen garanti for, at der kan findes en ledig plads, men der er på kortet angivet, hvor der i øvrigt findes offentligt tilgængelige p-pladser i nærheden af Skive midtby.

3.

Ansøgeren skal have bopæl og være tilmeldt folkeregisteret indenfor området (zone 1).

4.

Ansøgeren der er registreret som ejer eller bruger af det køretøj, der søges licens til og
som anvendes til privatkørsel, kan mod erklæring fra arbejdsgiver om, at ansøger er
”enebruger” af køretøjet, sidestilles med ejere/brugere.

5.

Køretøjet må maximalt veje 3.500 kg, og skal lovligt kunne benyttes til kørsel mellem
arbejde og bopæl.

6.

Beboere kan kun få licens til et køretøj pr. husstand.

7.

Licensindehaveren har pligt til at levere licensen tilbage ved flytning ud af området (zone 1) eller ved afhændelse af bilen.

8.

Licensen er gyldig til 31. december i udstedelsesåret, uanset udstedelsestidspunktet, jfr.
dog pkt. 7 (licenser udstedt i 2007 vil undtagelsesvis gælde indtil 31. december 2008).
Prisen for en licens er 275 kr. uanset udstedelsestidspunktet og betales kontant inden
udlevering.

9.

Ved udskiftning af bil eller ved andet forhold, der gør det nødvendigt at ændre licensen i
løbet af kalenderåret, kan en ny licens erhverves mod aflevering af den gamle licens.
Der gives ingen refusion. Pris som pkt. 8.

10. For udstedelse af ny licens f.eks. på grund af bortkomst, tyveri eller lignende gives ingen
refusion. Pris som pkt. 8.
11. For at kunne parkere på de under pkt. 1 beskrevne betingelser, skal licensen være påklæbet forruden i den udleverede plastlomme med placering ved siden af p-skiven.
12. Ved misbrug kan licensen blive inddraget og fornyelse blive nægtet.
13. Foranstående vilkår træder i kraft den 8. oktober 2007 og kan ændres for hvert nyt kalenderår.
Ovenstående vilkår er udstedt i 2007 i overensstemmelse med den af Byrådet den 29. maj
2007 vedtagne ”Bekendtgørelse om parkering i Skive Kommune”, tiltrådt af Midt- og Vestjyllands Politi den 1. august 2007.

P-licencen kan erhverves ved personlig henvendelse til:
Skive kommune, Borgerservice, Torvegade 10, 7800 Skive
KOPI AF BILENS REGISTRERINGSATTEST SKAL MEDBRINGES

Håndværkertilladelser (midlertidige) til parkering / særlig råden over vejareal i forbindelse med udførelse af arbejde eller til oplag af byggematerialer mm. skal fortsat søges ved:
Park og Vej, Gyrovej 4, 7800 Skive, tlf. 9915 3704

Teknisk Forvaltning
Park og Vej
Kirke Allé 1, Ramsing
7860 Spøttrup
Tlf: 99 15 55 00
Fax: 99 15 60 11
CVR-nr.: 29189579
peje@skivekommune.dk
www.skive.dk
Reference.: 537068

