Søknad om parkeringstillatelse for institusjon som
transporterer forflytningshemmede brukere
JF. Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede av 18. mars 2018 nr 264 § 5

Opplysninger om Institusjonen som søker om P-tillatelse
Institusjonens navn

Org.nr

Adresse:

Postnummer/ sted:

Epost:

tlf

Motorvognens registreringsnummer

Motorvognens disponent(er)

Andre opplysninger og Samtykke
Har institusjonen parkeringstillatelse
fra før?

Hvis ja, oppgi utløpsdato (gyldig til):

Ja
nei
Har kjøretøyet rullestolheis eller skinner/rampe? Ja
nei
Hvis ja, vedlegg dokumentasjon (f. eks fra ombygger/ leverandør av biler, bilder hvor også
registreringsnummer fremgår.

Institusjonens brukere og transport-/ parkeringsbehov
Gi en kort beskrivelse av brukernes forflytningsevne og behovet for transport og parkering.
Bruk gjerne eget ark

Underskrift
Underskrift

Sted/ dato

Stilling

Telefon:

Søknaden må signeres av person med signaturrett for institusjonen

Veiledning til søknad om parkeringstillatelse for
institusjon som transporterer forflytningshemmede
brukere
Vilkår for tildeling av p-tillatelse – Hvordan vise at vilkårene er oppfylt
Det er vilkår som må være oppfylt for at en søknad om parkeringstillatelse kan innvilges:
1. Virksomheten som søkner må være en «institusjon»
Dette dokumenteres ved søkerens egen forklaring og beskrivelse av virksom heten. Det
er viktig å beskrive organisasjonen og hvilke brukere virksomheten har. Begrepet
institusjon tolkes forholdsvis vidt og eksempelvis barnehager og skoler med
forflytningshemmede brukere kan også søke om p-tillatelse
2. Institusjonen må ha forflytningshemmede brukere
Dette beskrives i søknadsskjemaet av institusjonen selv og ved en eventuell
tilleggsdokumentasjon. Det er viktig å beskrive så langt som mulig hvilken brukergruppe
institusjonen har og kort om hvilke type diagnoser/ forflytningsutfordringer brukerne har.
1. 3. Institusjonen må transportere de forflytningshemmede brukerne
2. Behovet for transport av brukerne må beskrives. For at dette vilkåret skal anses oppfylt bør
det beskrives i hvilke sammenhenger det er behov for transport – og parkering- av
forflytningshemmede. Forskriften krever ikke at institusjonen skal sannsynliggjøre et behov
for parkering ved transport, men det må som nevnt sannsynliggjøres at transport av
forflytningshemmede brukere finner sted. Dokumentasjon av slik transport kan lette
behandlingen av søknaden.

Kommunen gjør en helhetsvurdering av om vilkårene for p-tillatelse er oppfylt.
Vedlegg til søknaden
For å sørge for en hurtigere behandling av søknaden kan dokumentasjon på transport til
oppgitte steder og hyppigheten av slik transport vedlegges. Dette kan gjøres i form av kopi
av faste avtaler på opptrenings/ rehabiliteringssteder, som f.eks. medisinsk behandling,
trening, fysioterapi, helsebad osv.
Hvilken kommune skal søknaden sendes til?
Søknaden skal sendes til kommunen institusjonen er lokalisert i.
Søknaden kan sendes til: Rana kommune, Postboks 173-8601 Mo i Rana
Forventet behandlingstid
Søknaden vil normalt være ferdig behandlet innen 4 uker. Ved manglende opplysninger må
disse først innhentes. Ved klage behandles det hos klagenemnd og da må beregnes lengre
tid

