
 
 

 

 

Ansöka om återbetalning av parkeringsavgift 

Har du betalt parkeringsavgift i någon av kommunens parkeringsautomater men inte fått ut någon 

parkeringsbiljett? Eller tycker du att det blivit fel med betalningen på något annat sätt? I denna 

blankett lämnar du de uppgifter som behövs för att vi ska kunna hitta ditt köp i systemet och besluta 

om du är berättigad till återbetalning eller inte. 

Har det blivit fel med din betalning och du har använt någon av våra leverantörer för mobilbetalning 

ska du inte använda denna blankett, utan istället kontakta kundtjänst hos den leverantör du använt. 

Vilken betalningstermial användes? 

Beskriv med adress eller nummer på betalningsterminal: 

 ______________________________________________________________________________  

När gjordes betalningen? 

Datum:  ________________________________________________________________________  

Klockslag: _____________________________________________________________________  

Vid kortbetalning 

Sex första och fyra sista siffrorna på kortet som användes vid köpet. 

Sex första:  _______________________ Fyra sista:  _______________________  

Uppgifter 

Namn:  

Adress:

________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

Personnummer: _________________________________________________________________  

Kontonummer och bank till personen som ska ha pengarna: ______________________________  

Belopp som ska återbetalas: ________________________________________________________  

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt kundtjänstärende om 

återbetalning av parkeringsavgift. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande 

dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden avtal. 

Det är Karlstads Parkerings AB som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina 

uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om 

hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår 

webbplats www.karlstad.se/personuppgifter. 

 ________________________________________________________________________________ 
Webbplats E-post Organisationsnr 

Karlstads Parkerings AB karlstad.se parkab@karlstad.se 556113-9295 

Postadress Besöksadress Telefon  

651 84 Karlstad Gustav Lovéns gata 30 054-540 00 00  
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