INFORMATION OM PARKERINGSTILLSTÅND

Parkeringstillstånd
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Med ett parkeringstillstånd har du möjlighet att parkera närmare
till exempel mataffär, arbetsplats eller vårdinrättning. Du som har
väldigt stora svårigheter att förflytta dig på egen hand kan ansöka
om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Funktionsnedsättningen ska vara minst sex månader.

Vad är parkeringstillstånd?

När du beviljats tillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från
lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela
Sverige. Tillståndet syftar till att göra samhället tillgängligt
för alla och gäller även i de flesta länder i Europa.

• Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är personligt och
kan användas i olika bilar.

Ansök om parkeringstillstånd
Du kan bara ansöka som förare eller passagerare. Du
kan alltså inte ansöka både som förare och passagerare.
I första hand gäller det personer som kör bil själv.
Rörelsehindrad person som inte kör bil själv kan bara få
parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl. Särskilda
skäl innebär att den som söker inte klarar att bli avsläppt
vid besöksadressen och vänta ensam under tiden föraren
parkerar bilen.
Om du bara har svårigheter att ta dig i och ur bilen eller att
bära så är det inte skäl för att få ett parkeringstillstånd.
Utredningen ska påvisa hur svårt du har att gå med
gånghjälpmedel när du inte bär.
Din ansökan ska vara skriftlig. Du kan ansöka direkt på
vår webbplats finspang.se eller via pappersblankett.
Blanketten kan du skriva ut från vår webbplats. Om du
inte kan skriva ut en egen ansökningsblankett, kan du
kontakta färdtjänsthandläggaren, så att du får en blankett
hemskickad.
Du behöver bifoga ett välliknande foto, samt signatur.

Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt
Om du vill ansöka på nytt ska du göra det 2-3 månader
innan tillståndet upphör att gälla. En ny prövning
görs utifrån den situation som gäller vid det nya
ansökningstillfället.

• Som förare får du bara använda tillståndet när du själv
kör bilen.
• Om du fått ett parkeringstillstånd som passagerare får
det bara användas när du själv är med i bilen vid parkering.
• Placera tillståndet med giltighetstid och serienummer
uppåt så att det är väl synligt och läsbart utifrån, med fotot
nedåt när du parkerar.
• Du får inte använda en kopia på tillståndet när du
parkerar.
• Du ska lämna tillbaka ditt parkeringstillstånd till
handläggaren när det har upphört.
• Vid dödsfall ska parkeringstillståndet återlämnas till
handläggaren för att förstöras. Om kortet inte lämnas
tillbaka, spärras tillståndet för att inte någon obehörig ska
kunna använda det.

Var kan jag parkera?
Parkeringstillståndet gäller i hela landet och ger rätt att
parkera på allmän gatumark:
• på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under
högst den tid som anges på vägmärket,
• under högst 3 timmar där parkering enligt lokal
trafikföreskrift är förbjuden,
• under högst 3 timmar där parkering är tillåten i kortare tid
än 3 timmar,
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• under högst 24 timmar där parkering är tillåten 3-24
timmar samt
• under högst 3 timmar i följd på gågata (markerad med
vägmärke E7 Vägmärkesförordningen).
Parkeringstillståndet ger inte rätt att parkera:
• där det gäller förbud att stanna eller
• på plats avsedd för visst ändamål, till exempel lastplats,
taxiplats och vändplats.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
gäller endast parkering på allmän plats,
det vill säga gator och parkeringsplatser
som regleras genom lokala trafikföreskrifter.
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Avgifter och regler

Gäller i alla EU-länder

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att betala parkeringsavgifter. Flertalet kommuner
har beslutat att personer med rörelsehinder med parkeringstillstånd inte behöver betala sådana avgifter. Kontakta
respektive kommun för besked.

Missbruk

Tillståndet gäller i alla EU-länder, mer information om vad
som gäller i andra länder hittar du på kommunens webbplats eller hos respektive lands ambassad.

Inom Finspångs kommun gäller utöver vad som framgår
av 13 kap 8§ trafikförordningen, för personer med parkeringstillstånd befrielse från avgift på allmän parkeringsplats under högst 24 timmar.

Du får inte låna ut ditt parkeringstillstånd till någon annan.
Detta är ett missbruk av parkeringstillståndet. Vid upprepat missbruk spärrar och återkallas parkeringstillståndet.
Tillståndshavaren får ett beslut om detta. Beslutet kan
överklagas hos Länsstyrelsen Östergötland.

Om du har fått en kontrollavgift och har frågor, kontakta
parkeringsbolaget.

Förlorat kort
Om du förlorar ditt kort eller om det blir stulet, ska du göra
en polisanmälan och en ny ansökan. Skicka ansökningsblanketten och kopia på polisanmälan till handläggaren.
Ditt parkeringstillstånd spärras och ett nytt tillverkas.

Reglerna om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade finns i 13 kapitlet 8 §
trafikförordningen (1998:1276).

Parkeringstillståndet är stöldbegärligt. Du ska därför hantera tillståndet som en värdehandling. Om du tappat bort
ditt parkeringstillstånd, men hittar det igen ska du meddela
det till handläggaren.

Undantag från trängselskatt
• Om du har ett svenskt parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du ansöka hos Skatteverket om att slippa betala
trängselskatt för ditt fordon.
• Ansökan kan gälla din egen eller någon annans bil.
• Du måste kunna visa att du har ett parkeringstillstånd.

KONTAKTA OSS!
Färdtjänsthandläggare

• Skicka en kopia på fram och baksida av själva
parkeringstillståndet till Skatteverket.
• Skicka inte kopia av beslutet.

E-post: fardtjanst@finspang.se
Telefonnummer: 0122-854 21
Telefontid: måndag-tisdag, torsdag-fredag kl. 8.00-9.00.
Övrig tid kan du lämna meddelande på telefonsvararen.
Adress: Vård- och omsorgskontoret,
Finspångs kommun, Bergslagsvägen 13-15,
612 80 Finspång
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