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ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR
FORFLYTNINGSHEMMEDE
Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser vedrørende parkering for
forflytningshemmede, se forskrift av 18. mars 2016 (FOR-2016-03-18-264) med
ikrafttredelse fra 1. januar 2017, om parkering for forflytningshemmede.
Vi vil spesielt påpeke følgende:
Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt
forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder.
Vurderingen av særlig behov for parkeringslettelse, skal gjøres i forhold til de steder hvor
vedkommende normalt parkerer, dvs. faktiske og jevnlig forekommende parkeringsbehov, og
ikke tenkte behov. 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 bomringer) til personer som får utstedt parkeringstillatelse, er noe som ikke
skal påvirke behandlingen av søknaden. Det understrekes at det er forflytningshemmede som
skal nyte godt av ordningen, ikke funksjonshemmede generelt.
Legeerklæringen er kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for
parkeringstillatelse. Det er altså ikke nok å vise til hva legen har skrevet i legeerklæringen.
Det er i selve søknaden at du må framlegge opplysninger som tilsier at du har et særlig behov
for parkeringslettelse.
Parkering for forflytningshemmede er et knapphetsgode. Søkere med begrenset gangevne og
et reelt parkeringsproblem prioriteres ved tildeling av parkeringstillatelse.
Kommunale retningslinjer:
1. Hvem prioriteres ved tildeling av parkeringskort?
a. søkere med behov for parkeringslettelse i forbindelse med bosted eller arbeid
b. søkere med behov for parkeringslettelse i forbindelse med regelmessig(e)
aktivitet/er (det må opplyses konkret om hvor (adresse) dette foregår og hvor
ofte du er der). Eks. på aktiviteter er møtevirksomhet, nødvendige ærender,
fritidsaktiviteter ol.
c. søkere som har rullestolheis eller rampe i bilen
d. søkere med behov for hyppige helserelaterte besøk til behandlingsstedene uten
mulighet til å benytte Helseekspressen og/eller mulighet til å bruke ordinære
parkeringsplasser ved behandlingsstedene (det må foreligge bekreftelse om dette
fra behandlingsstedet). Eks. tannlegespesialist, besøk hos spesialisthelsetjenesten
utenfor Helseekspressens vanlige kjørerute.
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2. Hvem prioriteres ikke?
a. søkere som kun enkelte ganger har behov for parkeringslettelse
b. søkere som primært har behov for parkeringslettelse i forbindelse med innkjøp
av varer. Nesbyen kommune har gode parkeringsmuligheter ved flere butikker
som har kort avstand til inngangen. Det anses at det er hver enkelts ansvar å
handle der hvor parkeringsforholdene er best mulig tilrettelagt.
c. søkere som har problemer med å bære varer. Dette bør i hovedsak kunne løses
ved muligheten for av- og pålessing og ved å bruke egnet hjelpemiddel til å
transportere med seg varene.
d. søkere som reiser til behandlingsstedene hvor Helseekspressen kan benyttes
(det at det enkelte ganger medfører lang ventetid på sykehuset, kvalifiserer i
seg selv ikke for å få utstedt parkeringskort)
e. søkere som kun enkelte ganger har behov for parkeringslettelse i forbindelse
med legebesøk. Nesbyen legekontor har gode parkeringsmuligheter med kort
avstand til inngangen.
f. søkere som har behov for parkeringslettelse i andre kommuner, med mindre
det foreligger en viktig årsak til dette.
3. Søker du som passasjer?
Forflytningshemmet passasjer med særlig behov for parkeringslettelser, kan også
innvilges parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Dette gjelder passasjerer som
ikke kan forlates uten tilsyn, selv for kortere tid, f.eks. sterkt psykisk
utviklingshemmede, barn og andre som ikke kan ta vare på seg selv. Dette må
dokumenteres.
Parkeringstillatelse innvilges sjelden til passasjer i kjøretøy. Siden de selv ikke kjører
bil, har de adgang til kortest mulig stans for av-/påstigning på strekninger som er
regulert med parkeringsforbud. Kortest mulig avstigning vil for eksempel bety den tid
det tar å bli ledsaget ut av bilen og til bestemmelsesstedet, før bilen deretter parkeres
på ordinær måte. Ved hjelp av en lapp bak motorvognens frontrute kan
parkeringsbetjenter informeres om at det kun foretas en av- eller påstigning. På den
måten kan det unngås ileggelse av et eventuelt parkeringsgebyr, som så må søkes
ettergitt.
4. Din søknad
I søknadsskjemaet er det tatt inn ulike forhold som vi ønsker svar på. Søknaden kan
først behandles når vi får fullstendige opplysninger om ditt særlige behov for
parkeringslettelse. Det vil si at du må beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudet
på stedene du ofte besøker ikke kan benyttes. Det anbefales at du fyller ut dette nøye
og beskrivende, slik at vi får et godt bilde av ditt behov, samt at vi ikke bruker unødig
lang tid på behandling av søknaden.
Tenk godt igjennom:
a. Hvor er det du har problemer med å parkere og hvor ofte er du her?
(stedsnavn/gatenavn må oppgis)
b. Hvorfor er det vanskelig å parkere her?
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c. Hva slags parkeringsplasser finnes her?
d. Hva er det som gjør at du ikke kan bruke de ordinære plassene her?
e. Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte
stedene?
f. Er du ofte til behandling, opptrening eller hos lege, prøv å få dokumentasjon
på dette.
Søknader med manglende opplysninger blir enten avslått eller returnert.
Denne veiledende informasjonen bygger på føringer fra sentralt hold, som angitt
innledningsvis. Med utgangspunkt i dette blir søkerens individuelle situasjon lagt til grunn
ved behandlingen.

Vennlig hilsen
Tildelingskontor
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