Information om
Parkeringstillstånd
för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett
undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering
på allmän plats i hela Sverige. Tillståndet gäller också i
de flesta europeiska länder.
Parkeringstillståndet gäller inte
 Där det är förbud att stanna
 På plats som är avsedd för visst ändamål eller
fordonsslag (vändzon, lastzon, taxizon,
hållplats/p-plats för buss/lastbil etc)
 På huvudled om inte särskilt vägmärke anger att
parkering är tillåten
 I parkeringshus/ på tomtmark (om inte ägaren
medgivit det)
 På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på
särskilt anordnade parkeringsplatser
 Inom 10 meter från ett gatuhörn
Parkeringstillstånd ger rätt att parkera
 På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad
under högst den tid som finns angiven på platsen
 Under högst 24 timmar i följd där parkering är
tillåten mer än 3 timmar men mindre än 24
timmar
 Under högst 3 timmar på gågata
 Högst 3 timmar i följd där parkering är förbjuden
eller tillåten under kortare tid än 3 timmar

Giltighet
Parkeringstillståndet är personligt och får endast
användas då ni är förare av fordonet alternativt då ni
är passagerare i fordonet.
Avgift
Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från
skyldighet att betala parkeringsavgift. Flertalet
kommuner har emellertid beslutat att rörelsehindrade
med parkeringstillstånd är befriade från avgift.
Placering
Parkeringstillståndet ska vara placerat på väl synlig plats
utifrån, innanför fordonets vindruta.
Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga
kvar i bilen då det inte används för parkering.
Övrigt
Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan
överklagas hos Länsstyrelsen. Förlorat eller stulet
parkeringstillstånd polisanmäls varefter kommunen
spärrar kortet och utfärdar ett nytt. Upphittat
parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den
kommun som utfärdat det.

Ansökan
Ansökan om parkeringstillstånd görs hos den kommun
där den sökande är folkbokförd. Bedömning av ansökan
görs av kommunens handläggare som även har
möjlighet att samråda med en förtroendeläkare.
Ett parkeringstillstånd får endast utfärdas till en person
som har ett varaktigt rörelsehinder som innebär att
han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig
på egen hand. Tillståndet kan utfärdas både till
rörelsehindrade som själv kör motordrivna fordon
och till andra rörelsehindrade som regelbundet
behöver hjälp av förare utanför fordonet.
Ett parkeringstillstånd gäller i högst fem år. Ett tillstånd
som har gått ut förnyas inte automatiskt utan den
sökande måste själv ta kontakt med kommunen om
behovet av ett parkeringstillstånd kvarstår.
Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.
Ansökningsblankett kan hämtas på kommunkontoret i
Edsbyn, Långgatan 24 eller skickas ut per post om man
kontaktar kommunens växel 0271-57 000. Blankett
finns även att fylla i och skicka in på kommunens
hemsida: www.ovanaker.se klicka vidare på Trafik &
gator och sedan på parkeringstillstånd.

