Søknad om parkeringskort for Forflytningshemmede
Jfr. Samferdselsdepartementets forskrift 15. mars 1994 nr. 222 om parkering for
forflytningshemmede, endret 31. mars 1996 og 17. november 1999.

Personlige opplysningar
Namn :

Fødselsdato:

Adresse:

Post.nr:

Stad:

Telefon:

Gjeld søknaden : ( Kryss av)
Ny Søknad

Fornying ( Utløpsdato:___________)

Kva er årsaka til at du har behov for parkeringskort?

Signering
Stad:

Dato:

Underskrift:

Legens stempel

Legeerklæring
Vedlegg til SØKNAD OM PARKERINGSKORT FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE
Jfr. Samferdselsdepartementets forskrift 15. mars 1994 nr 222 om parkering for forflytningshemmede,
endra 31. mars 1996 og 17. november 1999.

Pasienten
Namn:

Født:

Adresse:
Post.nr:

Poststad:

Det er pasienten sin manglande evne til å ta seg fram og tilbake til parkeringsplass som er det medisinske grunnlag for
pasienten sin rett til parkeringsløyve. Først og fremst er det spørsmål om lidingar i underekstremitetene, men lunge-, hjarteog nevrotiske lidingar m.m. kan og vere avgjerande for løyve. Problem med å bære er ikkje eit omstende som i seg sjølv er
grunnlag for parkeringsløyve.
Dersom pasienten er førar av bil, må lækjar ha vurdert om pasienten framleis bør ha førarkort (jfr. Helsedirektoratet si forskrift
av 13. juli 1984).
Erklæring frå lækjar er ikkje det einaste grunnlag for vurderinga av om pasienten bør få utstetta parkeringsløyve.
Pasienten må sjølv i eigen søknad gjere greie for forhold som medfører særleg trong for parkeringsløyve.

Følgjande spørsmål bes besvart
Årsak til forflytningshemming

Kvifor kan pasienten ha behov for parkeringslettelse som følgje av forflytningshemminga?

Brukar pasienten
Rullestol
Pasientens gangdistanse

Krykker

Utan hjelpemiddel

Stokk

Med hjelpemiddel

I kva grad vil den generelle tilstand forverrast ved stadig å gå denne distansen?

Eventuelle andre forhold ( for eksempel behov for tilsyn til ein kvar tid i forbindelse med at søsken er passasjer i bil,
bilfører utan hender )

Prognose mht. Forhold som er årsak til forflytningshemming

Legens underskrift
Stad og dato

Underskrift

Forskrift om parkering for forflytningshemmede.
Fastsatt av Samferdselsdepartementet 15. mars 1994 med hjemmel i lov av 18. juni 1965 nr. 4 om
vegtrafikk §§ 5 og 8. Jf. EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 90 (Rrek. 1998/376/EF). Endret 31 mai 1996 nr. 526,
17 nov 1999 nr. 1177.
§ 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 offentlig trafikkskilt
b) på parkeringsplasser som er avgiftsbelagte etter forskrift av 1. oktober 1993 nr. 921 om parkeringsregulering og
parkeringsgebyr, uten at avgift betales og utover fastsatt 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

§ 2. Vilkår for parkeringstillatelse
Bostedskommunen gir etter søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmet 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 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
Søknader skal vedlegges legeattest.
Avslag på søknad om parkeringstillatelse kan påklages til kommunestyret eller særskilt klagenemnd 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 tilfredsstille kravene som er fastsatt i bilaget til
Rådsrekommandasjon. 1998/376/EF:
- Kortets serienummer skal inneholde 1 sifre og en bokstav. Serienummerets første fire 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 og F for kvinne.
- Hvit N som bakgrunn skal omgis av hvit ellipse og kortet skal betegnes som EØS-modell.
Tillatelsen skal gis av kommunen for begrenset tid, maksimalt 5 år, men ikke for mindre enn 2 år. Ved periodiske behov kan det
likevel gis tillatelse for kortere tid.
Navn og bilde av den forflytningshemmede er plassert på bevisets 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 berettigede eller kjennemerket for kjøretøyet.
Bevis utstedt etter § 3 har gyldighet i utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter.

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

§ 6. Overgangsbestemmelser
Tillatelser gitt i medhold av tidligere forskrift av 21. oktober 1983 om parkering for bevegelseshemmede er gyldige 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 bevisets 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 nr. 1581 om parkering for bevegelseshemmede.

