
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 åvære 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. 
- 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 Overhalla kommune, saksbehandler i Helse og 
omsorg. 


