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Søknad om Parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

Personopplysninger  

Navn: Personnummer: 

Adresse: 

Postadresse: Telefonnummer: 

Adresse arbeidssted (vei/gatenummer)  

 

Søknaden gjelder 

 Som fører av motorvogn  Som passasjer 

 

Hvorfor har du særlig behov for parkeringslettelse (Legg evt. ved eget ark) 

 
 
 
 

 

Steder og/ eller situasjoner hvor du har særlig behov for parkeringslettelse (jf. forskriften §2) 

I forbindelse med bosted 
 

I forbindelse med arbeid 
 

I forbindelse med andre aktiviteter 
 

 

Underskrift 
Sted 

 

Dato Underskrift 

Legeerklæring sendes sammen med søknaden. Du skal ikke sende passfoto.  

Søknaden sendes: 

Søndre Land kommune 

Tildelings- og koordinerende enhet 

Hovsbakken 1 

2860 HOV 
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Legeerklæring – Vedlegg til søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmet 

Personopplysninger  

Navn: Personnummer: 

Adresse: 

Postadresse: Telefonnummer: 

 
Det er pasientens manglende evne til å ta seg fram og tilbake til parkeringsplass so 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 også 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 (jf. Hdirs forskrift av 13. juli 
1984). 
 
Legeerklæringen er ikke eneste grunnlag for vurderingen om pasienten bør få utstedt parkeringstillatelse. Pasienten må selv i 

egen søknad også gjøre rede for forhold som medfører særlig behov for parkeringstillatelse. 

 

Legeopplysninger 

Årsak til forflytningshemming 

Hvorfor kan pasienten sies å ha behov for parkeringslettelse som følge av forflyttingshemmingen? 

Bruker pasienten  Rullestol       Krykker       Stokk 

Pasientens gangdistanse Uten hjelpemiddel: m Med hjelpemiddel:  m 

I hvilken grad vil den generelle tilstand forverres ved stadig å gå denne distansen? 

Eventuelle andre forhold (f.eks. behov for tilsyn til enhver tid i forbindelse med at søkeren er passasjer, bilfører uten hender) 

Prognose mht. forhold som er årsak til forflytningshemming 

 

Legens signatur og stempel 
Sted 

 

Dato Signatur og stempel 
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Informasjon Parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

Har du sykdom eller skade som gjør at du hemmes ved forflytning og med å parkere bilen ved 

bosted, på jobb eller ved andre aktiviteter kan du søke om parkeringstillatelse. Ordningen skal 

gi de med et reelt behov for parkeringslettelse bedret tilgang til parkering.  

I Søndre land kommune er det en opprettet en Nemd som er ansvarlig for tildeling av 

Parkeringstillatelse. I nemden sitter representant fra rådet for mennesker med 

funksjonshemming, rådgiver for stedsutvikling og beredskap og kommunelegen. Tildelings- og 

koordinerende enhet er sekretær i nemden, men har ikke vedtaksmyndighet.    

Søknadskjema ligger på Kommunes hjemmeside, kan hentes på Servicetorget eller på 

Tildelings- og koordinerende enhet.  

Begrenset forflytningsevne er viktigste grunn for at du skal kunne få parkeringstillatelse. 

Nemdens oppgave er å vurdere din forflytningsevne i henhold til de steder hvor du parkerer 

til vanlig/daglig. Parkering i et sterk trafikkert bymiljø stiller større krav til din forflytningsevne 

en parkering i distriktene hvor det er romslig med parkeringsplasser. Et moment som nemden 

også vurderer er om ditt parkeringsproblem kan løses på en annen måte. Skal du reise til 

sykehus eller lege, kan reisen din ordnes gjennom: pasientreiser.no tlf. 05515. Søker du som 

passasjer kan av- og påstigning eventuell foretas på steder hvor det er parkeringsforbud. 

Etterpå kan sjåføren parkere bilen på vanlig parkeringsplass. Da trengs det ingen 

parkeringstillatelse. 

En legeerklæring er et viktig vedlegg til søknaden din. Legen skal beskrive din forflytningsevne 

og du skal oppgi i søknaden hvor du skal bruke/har behov for parkeringstillatelsen. 

Ved tildeling får du et parkeringsbevis ved ditt navn og bilde. Det skal plasseres med forsiden 

godt synlig bak frontrute ved parkering. Beviset skal fremvises ved kontroll.  

Tar gjerne kontakt med Tildelings- og koordinerende enhet for mer informasjon. 


