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PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRADE
Om du på grund av en funktionsnedsättning har svårt att gå och måste
parkera nära ditt mål kan du ansöka om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.
För att få parkeringstillstånd måste den sökanden ha ett
varaktigt funktionshinder och väsentliga svårigheter att
förflytta sig själv, med eller utan hjälpmedel. Synproblem,
svårigheter att bära, svårigheter att ta sig in i och ut ur fordon
eller mag- och tarmproblem beviljar inte parkeringstillstånd.
Du kan söka parkeringstillstånd antingen som förare eller
passagerare. Parkeringstillståndet är personligt vilket betyder att
det bara är du som ägare till tillståndet som får lov att använda
det. Du kan använda det i olika bilar. Söker du parkeringstillstånd som passagerare ska du vara beroende av en förare
och du klarar dig inte på egen hand, inte ens en kortare stund
medan föraren parkerar fordonet.

Ansökningsblankett för parkeringstillstånd kan du hämta på:
Vårdcentralerna Delfinen eller Sjöcrona
Samhällsbyggnadsförvaltningen
På Höganäs kommuns hemsida www.hoganas.se

ANSÖKAN
Läkarintyg ska bifogas med ansökan. Din läkare
kan skriva sitt utlåtande på ansökningsblanketten,
men det går också bra att skriva ett separat
läkarintyg. Avgiftsfri fotografering erbjuds på
Stationshuset.
När blanketterna är ifyllda, ansökan, läkarintyg
samt blankett med foto + namnteckning skickar
du dem till:
Höganäs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Stationshuset, Järnvägsgatan 8
263 82 Höganäs

Kommunen kan komma att begära in
kompletterande intyg och har rätt att bevilja eller
avslå ansökan av parkeringstillståndet.
Om du blir beviljad parkeringstillstånd hämtas
det ut i samhällsbyggnadsförvaltningens
reception i stationshuset. Ta med godkänd
legitimation. Om någon annan ska hämta ut
parkeringstillståndet måste han eller hon visa upp
bådas legitimation.

PARKERINGSTILLSTÅNDET GÄLLER
På parkeringsplats reserverad för
rörelsehindrade under högst den tid som
finns angiven på platsen.
Högst tre timmar i följd där parkering
enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden
eller tillåten under kortare tid än tre timmar.
Under högst 24 timmar i följd där
parkering är tillåten mer än tre, men mindre
än 24 timmar.
Under högst tre timmar på gågata.
Parkeringstillståndet gäller i hela landet på
allmänna vägar som gator, vägar och
kommunala parkeringsplatser.
Parkeringstillstånd är rikstäckande och
gäller även i vissa europeiska länder.
Innehavaren av ett parkeringstillstånd har
eget ansvar att ta reda på vad som gäller i
olika länder.
Mer information finns på

www.transportstyrelsen.se
www.hoganas.se

PARKERINGSTILLSTÅNDET GÄLLER INTE
På privata parkeringsplatser är det ditt eget ansvar att ta
reda på vilka regler som gäller.
Parkeringstillståndet gäller inte på plats som enbart är
avsedd för visst ändamål eller fordonsslag, till exempel
vändzon, lastzon, taxizon och parkeringsplats för buss eller
lastbil.
Parkeringstillståndet gäller inte på huvudled, om inte
särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten, eller där det
är förbud att stanna.

Du kan få parkeringstillstånd i sex månader och upp till max
fem år. Om du behöver förlänga ditt tillstånd måste du lämna
en ny ansökan med ett nytt läkarintyg och aktuellt foto.
Du måste själv komma ihåg att kontrollera hur länge ditt
tillstånd gäller och lämna in en ny ansökan i god tid innan
tillståndet slutar gälla.

TÄNK PÅ!
Ditt parkeringstillstånd tillstånd är en personlig
värdehandling. Förvara det aldrig i bilen när du inte
använder det!
Om ditt parkeringstillstånd blir stulet eller förloras
på annat sätt, måste du polisanmäla det!
Om du vill ersätta det stulna eller på annat sätt
förlorade parkeringstillståndet med ett nytt måste
du lämna in en ny ansökan tillsammans med kopia
av polisanmälan.
Parkeringstillståndet kan återkallas om
förutsättningarna för tillståndet inte längre finns
eller om tillståndet missbrukas!
Parkeringstillståndet ska placeras så att det är väl
synligt och läsbart innanför framrutan.
Har du fått ett p-tillstånd som förare får
tillståndet endast användas när du själv kör bilen.
Till dig som fått ett p-tillstånd för passagerare gäller
att det endast kan nyttjas när du själv är med i bilen.
P-tillståndet är knutet till dig som person och kan
användas i olika bilar.
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