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Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

Det er samferdselsdepartementet som har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for 

forflytningshemmede. Vi henviser til forskrift av 18. mars 2016 nr 264 som du finner et utdrag på side 2 i 
søknadsskjemaet.  

Generell informasjon 

Parkeringstillatelsen er ment som et hjelpemiddel for personer med vesentlig nedsatt forflytningsevne som har 

et særlig behov for parkeringslette på ett eller flere konkrete steder. For å få en slik tillatelse innvilget er det 

ikke tilstrekkelig å påvise en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Det kreves og at det ordinære 

offentlige parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig nok til å dekke behovet til søkeren. Parkeringstillatelsen er 
ikke ment som en økonomisk støtteordning. Eventuelle problemer med å bære vektlegges i svært liten grad. 

Forflytningshemmede som ikke kjører selv skal som hovedregel kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. 

Deretter skal føreren av bilen flytte denne til en ordinær parkeringsplass. Til dette er det ikke nødvendig med 

parkeringstillatelse. Trenger den som transporteres assistanse og ikke kan forlates alene så kan 

parkeringstillatelse innvilges. Dette må i så fall fremkomme av legeerklæringen. 

SØKNADSSKJEMA 

I søknadsskjemaet skal du få frem klare opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for 

parkeringslettelse. Du må her beskrive hvorfor det ordinære offentlige parkeringstilbudet på de stedene du 

besøker ofte ikke kan benyttes. I søknadsskjemaet finner du ulike forhold som du må svare på. Vi anbefaler du 

at fyller ut dette skjemaet så utfyllende og nøye som mulig slik at vi kan få et godt bilde av behovet ditt. 

Ved ufullstendige søknader vil søknaden avslås og bli sendt i retur med krav om bedre utfyllelse.  

LEGEERKLÆRING 

Legeerklæringen danner det medisinske grunnlaget for vurderingen av søknaden. Denne må være godt utfylt 

med opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose og gangdistanse med og uten hjelpemidler som må 

være begrunnet av legen. Hvis du bruker hjelpemidler må dette også komme frem i legeerklæringen.  

Vi gjør oppmerksom på at om nødvendig vil vi innhente ekstra informasjon for å kunne behandle søknaden. 

Søknad med vedleggene sendes til: 

Alta kommune 

Postboks 1403 

9506 Alta 



Alta kommune Parkering

Postboks 1403
9506 Alta

Markedsgata 2. etg AMFI

78 45 50 00

Søknaden gjelder
Som fører av motorvogn Som passasjer Ev. når søkte du sist om tillatelse

?

annen regelmessig aktivitet (ikke handleparkering)

Parkeringstillatelsen er IKKE ment som noen økonomisk støtteordning

Er det behov for å bruke tillatelsen i annet EØS-land?

m

m

Rullestol Rullator Krykker Stokk Annet



§ 3.Vilkår for parkeringstillatelse
Bostedskommunen gir etter søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede til:

a)fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi
vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde,

b)passasjer som regelmessig trenger hjelp av fører utenfor motorvognen og som har særlig behov for parkeringslettelser i
samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg
over noen lengde.

Søknad om parkeringstillatelse skal vedlegges legeattest. Kommunen kan innhente supplerende medisinsk vurdering.

Avslag på søknad om parkeringstillatelse kan påklages til kommunestyret eller særskilt klagenemnd oppnevnt av dette.
Vegdirektoratet er likevel klageinstans når førsteinstansvedtak om avslag er truffet i kommunestyret.

Parkeringsbehov etter første ledd i annen kommune enn bostedskommunen kan bare vektlegges der det er innhentet uttalelse
fra denne kommunen.

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 18. mars 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)
§ 8 første ledd bokstav f og l og annet ledd, jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462. Endringer:
Endret ved forskrift 13 des 2016 nr. 1557.

Les mer på: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-264
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