Opplysninger og retningslinjer for utfylling av søknad om parkeringstillatelse
for forflytningshemmede
Formålet med forskriften er at de som har et reelt behov for parkeringslettelser skal få bedre tilgang
til parkering. I forskriften pekes det spesielt på parkering ved arbeidsplass eller bolig, eventuelt
andre aktiviteter som skole, hobby eller annet. Opplysninger om dette er avgjørende for tildeling av
en tillatelse. Når det gjelder innkjøp så anses det at det er hver enkelts ansvar å handle der hvor
parkeringsforholdene er best mulig tilrettelagt.
I henhold til forskriften gir kortet adgang til å parkere på reserverte parkeringsplasser angitt ved
offentlige skilt. Parkeringstillatelser utstedes dermed ikke dersom det oppgitte behovet meldes å
være på en privat parkeringsplass.
Det er ikke søkers behov for å kjøre bil som er avgjørende for om søknaden innvilges, men behovet
for lettelser i forbindelse med parkering.
De økonomiske fordelene kortet gir den enkelte, blir ikke tillagt vekt i behandlingen.
Ved søknad om fornyelse av tillatelse kreves ny søknad og legeerklæring. Gamle kort skal
innleveres kommunen.
•
•
•
•
•

Søknaden utfylles med navn, hjemstedsadresse, fødselsdato og telefon.
Arbeidsplassens adresse
Det krysses av for om De søker om parkeringslettelser som sjåfør eller passasjer
Det må opplyses om det allerede foreligger en tillatelse og hvor denne er utstedt og til
hvilken dato den gjelder.
Det må krysses av for om kommunen gis samtykke til å innhente nødvendige
tilleggsopplysninger fra lege eller andre aktører dersom dette anses påkrevd

Hvorfor søker De om parkeringslettelser:
Her skal det opplyses om hvilke problemer De har som angår denne søknaden. Hvilke lidelser og
konsekvenser disse har for Deres evne til å forflytte Dem. Opplysninger om hvor langt De kan gå,
med og uten hjelpemidler, om det er forskjell på vinter/sommer, kulde/varme. Dersom De søker
tillatelse som passasjer, er det viktig for vurderingen at De opplyser om De har behov for tilsyn eller
støtte hele tiden.
På hvilke steder er det De har spesielle problemer med parkering:
Her skal det opplyses om det er ved hjemmet eller arbeidsplassen De søker om parkeringslettelser,
adresse og avstand til parkeringsplass og hvorfor De ikke kan benytte Dem av denne/disse.
Det kan også gis parkeringslettelser dersom De ved utøvelse av fritidsaktiviteter eller annet har
spesielle problemer med parkering der disse utøves. Opplys konkret om hvor ( adresse ) dette
foregår og hvor ofte De er der. Opplysninger om avstand til parkeringsplass er en fordel, men
dersom De er i tvil om avstanden vil dette bli undersøkt ved behandling av saken i kommunen.
Vi gjør oppmerksom på at det er reelle og ikke ”tenkte” situasjoner som skal beskrives.
Søknader på generelt grunnlag, uten konkrete opplysninger om hvor De trenger tillatelsen vil bli
avslått.
Dersom De oppgir at De trenger tillatelsen f.eks ved legebesøk, må det opplyses om hvor legen har
kontor, hvor langt det er til nærmeste parkeringsplass og hvor ofte De er hos legen.
Kommunen har rett og plikt til å kontrollere at alle opplysninger er korrekte ved behandlingen av
søknaden.
Ved behov for nærmere informasjon, kontakt Moss kommune, Forvaltningskontoret for tekniske
saker .

MOSS KOMMUNE – SØKNAD OM PARKERINGSLETTELSE FOR
FORFLYTNINGSHEMMEDE
Jfr. Samferdselsdepartementets forskrift av 15.mars.1994 nr 222, endret 31.mai.1996 og 17.nov. 1999.

Søker:
Etternavn:………………………………………Fornavn………………………….Født…………
Adresse:……………………………………………………………………………………………
Postnr:……………………Poststed:………………………………Telefon:……………………..
Adresse arbeid:…………………………………………………………………………………….
Søknad gjelder tillatelse som - kryss av for

Sjåfør…………Passasjer………………

Dersom De allerede har en tillatelse, hvor er denne utstedt:…………………………..Kommune
Dersom De allerede har en tillatelse, til hvilken dato er denne gyldig:…………………………
Parkering – stedsangivelse - behov:
Vær oppmerksom på at ordningen med parkeringstillatelser ikke er for forflytningshemmede
generelt, men for forflytningshemmede som har særlige behov for parkeringslettelser i forbindelse
med konkrete og ofte forekommende aktiviteter. Handling regnes ikke som et kriterium for
tildeling. Se orienteringen.
Rullestolbrukere som kjører egen bil behøver ikke å grunngi behovet.
På hvilket sted er det De har behov for særlige parkeringslettelser. Oppgi konkret hvilken
reservert plass De er avhengig av å benytte. Vær oppmerksom på at ordningen kun gjelder
offentlig skiltede plasser. Det kan ikke søkes om parkeringslettelse til bruk på private
parkeringsplasser.
Opplysninger om det særskilte parkeringsbehovet
Vedlagte skjema benyttes for å synliggjøre parkeringsbehovet.

Samtykke.
Moss kommune gis tillatelse til å kontakte lege eller andre for eventuelle utfyllende
opplysninger.
Sett kryss
Ja………
Nei…...….
Søknaden sendes sammen med 2 bilder til Moss kommune, forvaltningskontoret for tekniske
saker, Postboks 175, 1501 Moss kommune

Navn………..………………………………………Sted………………………Dato………………

Opplysninger om særlig parkeringsbehov i saker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.
Fyll inn det konkrete parkeringsbehovet i rubrikkene nedenfor.

Aktivitet:

Adresse

Eks:
Gloppen skole

Persstubben 9, 1670 Fredrikstad

Off.skilt
reservert
parkering?
Ja / Nei
Ja

Antall
Antall
besøk pr besøk pr
mnd:
uke:
5

20-23

Dersom det opplyses at det er behov for hyppige besøk hos behandlende institusjoner kan det bli
nødvendig å dokumentere dette.
Tillatelse til innhenting av dokumentasjon gis kommunen ved å krysse av i feltet for samtykke i
søknadsskjemaet.

Navn:……………………………………………………….Sted:…………………….Dato:……….

LEGEERKLÆRING - VEDLEGG TIL SØKNAD OM PARKERINGS -TILLATELSE
FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE
jfr. Samferdselsdepartementets forskrift av 15.mars 1994 nr 222 om parkering for
forflytningshemmede, endret 31.mai 1996 og 17.november 1999.
Pasientens navn:……………………………………………………Født:…………………….
Adresse:………………………………………………Postnr, og sted:……………………….
Det er pasientens manglende evne til å ta seg frem 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 og 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, Helsedirektoratets forskrift av 13.juli 1984.
Legeerklæringen er ikke det eneste grunnlag for vurdering av om pasienten bør få utstedt
parkeringstillatelse. Søker må selv i egen søknad gjøre rede for hvilke forhold som medfører
særlig behov for parkeringslettelse.
Diagnose ( på norsk ) og konsekvenser:….……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Pasienten bruker : Stokk….…Krykker………Rullestol……….Annet………………………...
Antatt gangdistanse: Uten hjelpemidler……….meter.

Med hjelpemidler………..meter.

Vil pasientens generelle tilstand forverres ved stadig å gå denne distansen?………………….
Prognose vedrørende fremtidig forflytningshemming…………………………………………
Er det vurdert og eventuelt fastsatt eventuelle behandlingstilbud som kan bedre pasientens
evne til å forflytte seg?………………………………………………………………………….
Er det andre forhold som bør vurderes av kommunen under behandlingen av denne søknaden?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

Dato

Sted

Legens underskrift og stempel

