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INFORMATION OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRADE
Trafikförordningen (TrF 1998:1276)
Vem kan få parkeringstillstånd
En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter dvs har svårighet
att förflytta sig till/från fordonet inom kortare sträckor än 100 meter från parkeringsplatsen.
För rörelsehindrad person som inte kör fordon utfärdas parkeringstillstånd endast om
särskilda skäl föreligger . Sådant skäl kan vara att den rörelsehindrade regelmässigt behöver
förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet. Se sid. 2.
Upplysningar
Bedömningen av rörelsehindret skall grunda sig på gångförmågan.
Enbart svårighet att bära eller ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillståndet.
Parkeringstillståndet är giltigt 1-5 år och inte avsett för kortvariga rörelsehinder.
Utredning
Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare.
Vid ansökan om förnyelse utgör tidigare innehav inte automatiskt att ansökan beviljas.
Beslutande myndighet är Bergslagens miljö- och byggnämnd.
Ofullständigt ifylld blankett returneras för komplettering och medför förlängd
utredningstid.
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PARKERINGSTILLSTÅND FÖR PASSAGERARE
Tillstånd kan utfärdas för personer som inte själva är förare utan enbart medföljer som passagerare.
Förordningen medger att tillstånd utfärdas i sådana fall om den sökande regelbundet behöver hjälp
av föraren utanför fordonet.
Det kan gälla vid svåra förlamningar, balansrubbningar av allvarligt slag, vid svår motorik och psykisk
oro m.m. I de fall tillstånd inte bedöms erforderligt finns ändå ofta möjlighet för den som medföljer
som passagerare att bli körd fram till en plats nära målpunkten.
Hämta och lämna passagerare utan parkeringstillstånd
För personer som inte uppfyller kraven för ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i
Trafikförordningen (13 kap. 8 §) att allmänt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller
rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter.
Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och om särskild försiktighet iakttas. I många fall
kommer man då mycket närmare målpunkten och kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen
innan föraren sedan parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.
Däremot är det, med hänsyn till trafiksäkerheten, inte möjligt att åberopa denna regel för att stanna
på platser där förbud att stanna eller parkera gäller generellt. Detta gäller t.ex. inom 10 meter före ett
övergångsställe, i en korsning eller på ett backkrön.
Tillstånd erfordras inte heller för en rörelsehindrad passagerare som har ett ärende som sträcker sig
över en viss tid och som kan klara sig på egen hand. I en sådan situation kan föraren efter
avstigning nära målet köra bilen till en plats där den kan parkeras i enlighet med gällande bestämmelser.
Efter besöket kan föraren hämta passageraren vid avstigningsplatsen. Förfarandet kan jämföras
med vad som är vanligt vid persontransport med bil.
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Sökande

Jag kör fordonet själv och har giltigt körkort

Jag är passagerare

Namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Telefon bostad

Telefon mobil

Telefon arbetet

Ort

E-post
Kommun

För att ansökan ska kunna behandlas fordras att leg. läkare fyllt i sida 4 på denna blankett.
Lämnade personuppgifter på denna sida kommer att införas i ett ADB - baserat register.
Jag behöver parkeringstillstånd av följande skäl:

Jag ger mitt tillstånd till att Bergslagens miljö-och byggförvaltnings handläggare och konsultläkare vid
behov får kontakta intygsskrivande läkare för att få kompletterande upplysningar.
Sökandens underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Den 1 maj 2000 trädde nya regler i kraft för utformande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade
personer. Vid eventuellt beviljande kommer en bilaga att sändas ut som ska kompletteras av Er med
namnteckning och ett välliknande foto.
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Till ansökan om parkeringstillstånd
Undantag från Trafikförordningen (TrF)
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Upplysning till läkare:

Samtliga fält i läkarintyget ska vara ifyllda för att ansökan ska kunna handläggas.
För rörelsehindrad som inte själv kör bil utfärdas parkeringstillstånd endast om särskilda skäl föreligger.
Se information sid 1-2.
Specialistutlåtande kan komma att krävas i vissa fall.
Patientuppgifter
Namn på patienten

Personnummer

Intygsuppgifterna baserade på:

Uppgifter lämnade av sökanden

Journalanteckningar

Kontakt med anhörig

Besök av sökanden

Personlig kännedom sedan år........................................

Skriv på svenska!

Beskriv rörelsehindret eller de problem som den sökande har för att förflytta sig.
Läkarens bedömning gäller (inte patientens)

Om sökande själv kör fordonet, Uppfyller sökande de medicinska kraven för innehav av körkort enligt Transportstyrelsens
föreskrifter?
Ja
Nej
Motivera:
Den sökande är tvungen att använda
Käpp

Rullstol

Rollator

Levande stöd

Hur långt kan den sökande gå på plan mark?

Ange hur länge rörelsehindret och den nedsatta gångförmågan beräknas bestå
1 år

2 år

Bestående

För den som inte själv kör fordonet:

Är den sökande i behov av WLOOV\QHOOHUDYNRQWLQXHUOLJWVW|G medan föraren parkerar fordonet

Ja

Nej

Om svaret är Ja ange vilka skäl som föreligger:

Leg. läkares underskrift

Plats för stämpel

Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Läkares arbetsplats

Telefon arbetet (även riktnummer)

Utdelningsadress
Postnummer

Ort
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