Veiledning til søknad om parkeringstillatelse for
forflytningshemmede.
Vilkår for tildeling av p-tillatelse for forflytningshemmede – Hvem kan søke?
Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i
tilknytning til bosted, arbeid eller annen aktivitet. Du får vanligvis tillatelse for to til fem år, men
dersom sertifikatet ditt har kortere gyldighet vil p-tillatelsen få tilsvarende.
To vilkår må være oppfylt for at søknaden din om parkeringstillatelse som fører kan
innvilges:
1. Du må dokumentere at du har et særlig behov for parkeringslettelse ved bosted, arbeid
eller annen aktivitet.
2. Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vansker
med å bevege deg over noen lengde.
Søker du som passasjer, må et tredje vilkår også være oppfylt:
3. Du må ha behov for regelmessig hjelp utenfor motorvognen.
Vår vurdering:
Vi gjør en helhetsvurdering av søknaden på bakgrunn av medisinske opplysninger fra
legen din og parkeringsbehovet som du selv oppgir. NB! Du må enten søke som fører eller
passasjer. Kortet er personlig og hvis du har fått kort som fører kan du ikke bruke kortet når du
sitter på med andre.
Også institusjoner kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.
Legeerklæringen er kun et vedlegg:
Det er ikke tilstrekkelig at legen anbefaler innvilgelse. Du må også dokumentere at du har reelle
faste behov for tilrettelagt parkering utenfor bosted, arbeid og/ eller annen aktivitet
Særlige behov:
Årsaken til at du må oppgi steder du skal besøke, hvor dette ligger og hvor ofte du er der er fordi vi
skal kunne vurdere behovet ditt for parkeringslettelser. Det vil derfor være nødvendig at du oppgir
hvor du har dine parkeringsbehov, adresse og hvor ofte du besøker stedet. Opplysningene om dine
parkeringsbehov og viktigheten av disse gir oss en informasjon for å treffe riktig beslutning og det
forenkler saksbehandlingen
Vedlegg til søknaden
1. legeerklæring
2. passfoto
3. kopi av førerkort – ved søknad som fører
4. Dokumentasjon på ferdsel til steder/gjøremål (ved behov for dette). I tillegg kan
hyppigheten av slik ferdsel dokumenteres ved behov.
Hvilken kommune skal søknaden sendes til?
Søknaden skal sendes til kommunen du er bosatt i. Dersom du er bosatt et annet sted enn du er
folke-registrert bør du forklare valg av kommune i søknaden. Eventuelt i egen brev.
Dersom du er bosatt i Rana kommune, sendes søknaden til: Rana kommune, Postboks 173-8601 Mo
i Rana
Forventet behandlingstid
Søknaden vil normalt være ferdig behandlet innen 6 uker. Ved eventuell klage over avslag må
lengre behandlingstid påregnes hos klageorganet.

