SØKNAD 0M PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE
Jfr. Samferdselsdepartementets forskrift 15. mars 1994 om parkering for forflytningshemmede, endret 31. mai 1996 og
17. Nov. 1999.(Gjengitt på baksiden)
SØKEREN
Navn

Tlf

Født:

Adresse:

Postnr.

Sted:

Adresse arbeidssted

Tlf.

MOTORVOGNEN
Motorvognens registreringsnummer:

Har De hatt tillatelse tidligere?
Er det behov for å bruke tillatelsen i

Eier De motorvognen?

*
*

Ja
Ja

Nei
Nei

Kjører De motorvognen selv?

Ja

Nei

* Stryk det som ikke passer

Evt. når fikk De tillatelse første gang?

Ja
Nei
annet EØS-land?
*
BEGRUNNELSE FOR SØKNADEN (Ikke sykdomsbeskrivelse, det fremkommer av legeerklæringen)
I hvilke forbindelse, anledninger mener De at De har parkeringsproblemer? (Evt. legg ved eget ark)

Oppgi nøyaktig adresse/evt. hvilke forretninger e.l. hvor tillatelsen vil være til vesentlig
lette og hvor ofte stedene benyttes (Må fylles ut).

Hvor mange ganger pr.
Dag

Uke

Bosted, adresse
Arbeidssted, adresse
Daglivarer
Andre forretninger

Lege, adresse

Annet ofte forekommende
virksomhet, f.eks. hobby,
foreningsarbeide, eldresenter osv.

SØKERENS UNDERSKRIFT
Sted

Dato

Underskrift

NB! Legeerklæring og 1 stk. passfoto må vedlegges søknaden!
Kommunens avgjørelse (se regler og forskrift)
Under henvisning til forskrift om parkering for forflytningshemmede er søknaden
Begrunnelse

Sted

Dato

Underskrift

Søknaden sendes til: Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse

Innvilget/Avslått

måned

FORSKRIFT OM PARKERING FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE
Fastsatt av Samferdselsdepartementet 15. mars 1994, endret
31. mai 1996 og 17. november 1999, med hjemmel i lov av
18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk §§ 5 og 8.

Tillatelsen skal gis av kommenen for begrenset tid,
maksimalt 5 år, men ikke for mindre enn 2 år. Ved periodiske
behov kan det likevel gis tillatelse for kortere tid.

§ 1 Vilkår for parkering
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede gir, i samband
med transport av den som har fått tillatelsen, adgang til å
parkere kjøretøy i hele landet:
a)

på reserverte parkeringsplasser for bevegelseshemmede angitt ved offenlig trafikkskilt.

b)

på parkeringsplasser som er avgiftsbelagte etter forskrift av 1. oktober 1993 nr. 921 om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr, uten at avgift
betales og utover lengste parkeringstid.

c)

utover lengste tillatte parkeringstid hvor slik tid er fastsatt ved offentlig trafikkskilt. Dette gjelder likevel ikke
dersom det også for bevegelseshemmede er fastsatt
lengste tillatte parkeringstid.

d)

på steder der det er innført boligsoneparkering

Navn og bilde av den forflytningshemmede plasseres på
bevises bakside.
Parkeringsbeviset skal ved parkering plasseres med forsiden
godt synlig bak frontruten. Beviset skal forevises ved
kontroll.

§ 4 Utlending i Norge/kjøring i utlandet
Utlending som i hjemlandet er gitt parkeringstillatelse for
forflytningshemmede, kan parkere som nevnt i § 1.
Som bevis for slike parkeringslettelser skal godtas tillatelse
som inneholder det internasjonale symbolet for funksjonshemmede og som inneholder navn på den berrettigede eller
kjennemerket for kjøretøyet.
Bevis utstedt etter § 3 har gyldighet i utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter.

§ 2 Vilkår for parkeringstillatelse

§ 5 Tilbakekalling

Bostedskommunen gir etter søknad parkeringstillatelse for
forflyttningshemmet til:

Kommunen kan trekke tilbake gitt parkeringstillatelse ved
misbruk eller ved endrede forhold som gjør at kravene i § 2
ikke lenger er tilfredsstilt.

a)

b)

fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen
aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store
vansker med å bevege seg over noen lengde.
passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser
i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet
fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker
med å bevege seg over noen lengde.

c)

(opphevet 1. januar 2000)

d)

(opphevet 1. januar 2000)

Søknader skal vedlegges legeattest.
Avslag på søknad om parkeringstillatelse kan påklages til
kommunestyret eller særskilt klagenemd oppnevnt av dette.
Vegdirektoratet er likevel klageinstans når vedtak om avslag
er truffet i kommunestyret.

§ 3 Parkeringsbevis
Bevis for parkeringstillatelse skal med følgende tilpasninger etter
1. Januar 2000 tilfredstille kravene som er faststatt i bilaget til
Rådsrekommandasjon 98/376/EF:
Kortets serienummer skal inneholde 11 sifre og en bokstav.
Serienummerets første sifre skal identifisere kommunen
som har utstedt kortet, de fem neste sifre er kortets nummer
og de to siste sifre skal angi fødselsåret til innehaveren av
kortet. Bokstaven skal angi innehaverens kjønn ved hjelp av
M for mann eller F for kvinne.
Hvit N som bakgrunn skal omgis av hvit elipse og kortet skal
betegnes som EØS-modell.

Den som har fått parkeringstillatelse etter denne forskrift,
har plikt til å underrette kommunen om endrede forhold som
kan ha betydning for tillatelsen.
Vedtak om tilbakekalling kan påklages etter reglene om i
klage i § 2.

§ 6 Overgangsbestemmelser
Tillatelser gitt i medhold av tidligere forskrift av 21.okt. 1983
om parkering for bevegelseshemmede er gyldig etter sitt
innhold, men ikke utover 2 år etter denne forskrifts ikrafttredelse.
Parkeringsbevis som er utformet etter kravene i tidligere ordlyd i
§ 3 i denne forskrift, er etter 1. Januar 2000 gyldig til bruk i Norge
inntil utløpet av bevises gyldighetstid.

§ 7 Dispensasjoner fra parkeringsforbud
Disse forskrifter berører ikke skiltmyndighetens adgang til å
gi dispensasjon fra skiltede parkeringsforbud innenfor sitt
myndighetsområde etter forskrift om offentlig trafikkskilt.

§ 8 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. mai 1994.
Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 21. oktober 1983
om parkering for bevegelseshemmede.

Side 2

Side 2

Legens stempel (navn, adr.og tlf. evt med blokkbokstaver)

Legeerklæring
Vedlegg til SØKNAD OM PARKERINGTILLATELSE
FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE jfr. Samferdselsdepartementets forskrift 15. mars 1994 om
parkering for forflytningshemmede (se baksiden)
Pasienten
Navn

Født

Adresse

Postnr.

Sted

Det er pasientens manglende evne til å ta seg fram og tilbake til parkeringsplass som er det medisinske
grunnlag for pasientens rett til parkeringstillatelse. Først og fremst er det spørsmål om lidelser i underekstremitetene, men lunge-, hjerte- og nevrotiske lidelser m.m. kan også være avgjørende for tillatelsen.
Problemer med å bære er ikke en omstendighet som i seg selv er grunnlag for parkeringstillatelse.
Dersom pasienten er fører av bil, må legen ha vurdert om pasienten fortsatt bør ha førerkort
(Jfr. Helsedirekoratets forskrift av 13. Juli 1984).
Legeerklæringen er ikke eneste grunnlag for vurderingen av om pasienten bør få utstedt parkeringstillatelse. Pasienten må i egen søknad også gjøre rede for forhold som medfører særlig behov for
parkeringslette.
Følgende spørsmål bes besvart:
1. Årsak til forflytningshemming (på norsk)

2. Hvorfor kan pasienten sies og ha behov for parkeringslette som følge av forflytningshemmingen:

3. Bruker pasienten
4. Gangdistanse:

Rullestol
Uten hjelpemidler

Krykker

Stokk
m Med hjelpemidler

m

5. I hvilken grad vil den generelle tilstand forverres ved stadig å gå denne distansen?

6. Eventuelle andre forhold (for eksempel behov for tilsyn til enhver tid i forbindelse med at søkeren er passasjer i bil, bilfører
uten hender):
7. Prognose mht. Forhold som er årsak til forflytningshemming:

8. Konklusjon

Tilrådd p-t

Antall mnd.

mnd. 2 år

5 år

Ikke tillrådd p-tillatelse

Legens underskrift
Sted, dato

Underskrift
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Følgebrev

Orientering vedrørende forskrift om parkering for
forflyttningshemmede
Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for
forflyttningshemmede, se forskrift av 15. Mars 1994 nr. 222 om parkering for
forflyttningshemmede.
Vi vil spesielt påpeke følgende:
1. Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av
vesentlig nedsatt forflyttningsevne har et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller
flere konkrete steder. Parkeringstillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning. Det at det gis økonomiske fordeler (f.eks. gratis parkering på offentlig
avgiftsbelagte plasser og gratis passering i bomringen) til personer som får utstedt
parkeringstillatelse, er noe som ikke skal påvirke behandlingen av søknaden.
2. Legeerklæringen er kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for
parkeringstillatelse. Det er i selve søknaden at De må få fram opplysninger som tilsier
at De har særlig behov for parkeringslettelse. I søknadsskjemaet er det tatt inn ulike
forhold som vi ønsker svar på. Søknader kan først behandles når vi får fullstendige
opplysninger om Deres særlige behov for parkeringslettelse.

Vennlig hilsen

Hole kommune
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