Hva må til for å få parkeringstillatelse?
Du må ha både:
•
•

Vesentlig nedsatt forflytningsevne, og
Et særlig behov for parkeringslette, på en eller flere konkrete steder.

Parkeringstillatelse er ikke:
•
•

En økonomisk støtteordning
Et hjelpemiddel for deg som har problemer med å bære

Legeerklæringen skal inneholde:
•
•
•

Opplysninger om den medisinske situasjonen din (diagnose)
Hvor mange meter du kan gå med og uten hjelpemiddel
Opplysninger om og hvor ofte du bruker hjelpemidler som krykker, rullator eller rullestol

Søknaden din:
•
•
•
•
•

Her må du vise at du har et særlig behov for parkeringslette. Hvorfor kan du ikke bruke de ordinære
parkeringsplassene?
Fyll nøye ut hvilke steder du opplever det vanskelig å bruke ordinære p-plasser, og hvor ofte du
bruker de.
Skriv hvor mange meter du klarer å gå uten hjelpemidler
Legg ved passfoto av deg selv
Kopi av førerkort, hvis du søker som fører av bil (kopi av begge sider)

Søker du som passasjer?
Vi kan gi parkeringstillatelse når passasjer ikke kan være alene mens bilfører flytter bilen.
Forflytningshemmede som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til framkomstplass og følges inn.
Det er ikke nødvendig med parkeringstillatelse for dette.

Send søknad med vedlegg til:
Sokndal kommune
Gamleveien 20
4380 Hauge i Dalane

Har du spørsmål? Ta kontakt med servicekontoret tlf. 51 47 06 00 eller postmottak@sokndal.kommune.no
Obs: Ikke oppgi helseopplysninger i e-post
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Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Opplysninger om søker:
Etternavn:

Fornavn:

Fødselsnr. (11 siffer):

Adresse:

Postnummer og -sted:

Tlf.:

Kjører du motorvognen selv?  JA

 NEI

Hvis ja, legg ved kopi av førerkort. Bilførere over 75 år må vedlegge kopi av gyldig førerkort.

Beskriv de problemer som oppstår ved forflytning:

Konkrete steder der du opplever det vanskelig å parkere på ordinære
parkeringsplasser:

Hvorfor har du et behov for parkeringslette på disse stedene?

Underskrift av søker
Underskrift:

Sted, dato:

Send utfylt skjema til: Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane

Husk! Legg ved passbilde og legeerklæring (eget skjema)
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Antall ganger
pr. mnd.

Legeerklæring – vedlegg til søknad om parkeringstillatelse for
forflytningshemmede
Søker:
Etternavn:

Fornavn:

Født:

Adresse:

Postnummer og -sted:

Dersom pasienten er fører av bil, må legen ha vurdert om pasienten fremdeles bør ha førerkort (jf. Helsedirektoratet forskrift av 13.
juli 1984) Er dette vurdert:
Ja
Nei
Det er pasienten sin manglende evne til å ta seg fram og tilbake til parkeringsplass, som er det medisinske grunnlag for pasienten
sin rett til parkeringstillatelse. Legeerklæringen er ikke eneste grunnlag for vurdering av om pasienten bør få parkeringstillatelse.

Bakgrunn for søknad om forflytningshemming:
Årsak til forflytningshemming (Ber om at eventuelle faguttrykk blir forklart på norsk):

Bruker søker:

Rullestol

Gangdistanse til pasienten uten hjelpemiddel på en
vanlig dag: _________ meter

Rullator

Krykker

Stokk

Gangdistanse til pasienten med hjelpemiddel på en vanlig
dag: _________ meter

I hvilken grad vil den generelle tilstanden forverres ved å stadig gå denne distansen?

Trenger pasienten (Må fylles ut dersom pasienten ikke kjører bil selv)
Ledsager/støtte? Ja
Nei
Konstant tilsyn? Ja
Nei
Dersom ja, skriv hvorfor
Hva er det som gjør at pasienten ikke kan bruke ordinære parkeringsplasser?

Prognose for pasientens forflytningshemming:

Oppgi eventuelle andre forhold som kan ha innvirkning på søknaden. ( For eksempel om forskjeller i gangdistanse på
forskjellige årstider, om pasienten har stor variasjon i evnen til å gå på «gode» og «dårlige» dager, og om pasienten
ofte er til kontroll/behandling)

Søker må selv gjøre greie for forhold som fører til særlig behov for parkeringstillatelse.

Underskrift av legen
Sted, dato:

Legens stempel (med adresse og tlf. nr.)

Underskrift:
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Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Fastsatt av Samferdselsdepartementet 18. mars 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 8
første ledd bokstav f og l og annet ledd, jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462.

§ 1.Formål
Formålet med denne forskriften er å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette
et tilgjengelig parkeringstilbud.
§ 2.Vilkår for parkering
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede gir, i samband med transport av den som har fått
tillatelsen, adgang til å parkere motorvogn i hele landet:
a) på parkeringsplass reservert for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt,
b) på avgiftsbelagt kommunal parkeringsplass uten at avgift betales,
c) på parkeringsplass med skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover med inntil
dobbel tid, med unntak av skiltet tidsbegrensning på særskilt avsatt plass for
forflytningshemmede med parkeringstillatelse og
d) på steder der det er innført boligsoneparkering.
§ 3.Vilkår for parkeringstillatelse
Bostedskommunen gir etter søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede til:
a) 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,
b) passasjer som regelmessig trenger hjelp av fører utenfor motorvognen og 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.
(Resten av forskriften finner du her: www.lovdata.no )

Søknad om parkeringstillatelse skal vedlegges legeattest. Kommunen kan innhente supplerende
medisinsk vurdering.
Avslag på søknad om parkeringstillatelse kan påklages til Hovedutvalg for Levekår.
Parkeringsbehov etter første ledd i annen kommune enn bostedskommunen kan bare vektlegges
der det er innhentet uttalelse fra denne kommunen.
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