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Veileder til søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede  
- bør leses før utfylling av søknad 

 
Generell informasjon 
Det er to vilkår som må oppfylles før en søknad om parkeringstillatelse kan innvilges.  
Det ene er at søker har en bevegelseshemming, det vil si en nedsatt evne til forflytning.  
 

• Søker må ha store bevegelsesvansker over noen lengde som må dokumenteres av lege 
 

Det andre er at søker kan påvise et særlig behov for parkeringslettelse. Et særlig behov for parkeringslettelse er 
behov for parkeringslette ved konkrete steder som for eksempel bolig, arbeid, skole, og ved regelmessig og 
hyppig trening, behandling på sykehuset, klinikker, treningssenter og liknende steder hvor det er svært 
vanskelig å parkere nære bestemmelsesstedet. 
 

• Søker må kunne dokumentere et særlig behov for parkeringslette på konkrete steder f.eks. bosted, 
arbeid eller i forbindelse med annen regelmessig aktivitet, hvor søker ikke kan benytte ordinær 
parkering 

 

• Behovet skal hovedsakelig være i bostedskommunen, ved parkeringslette i annen kommune må 
bostedskommune innhente informasjon fra den kommunen det ev. gjelder 

  
Forflytningshemmede som ikke kjører selv kan som regel settes av ved bestemmelsesstedet, for så at fører av 
bilen parkerer på en ordinær parkeringsplass. Hvis dette ikke er mulig og passasjeren ikke kan klare seg utenfor 
bilen uten tilsyn, må det redegjøres for i søknad og legeerklæring.  
  
Parkeringstillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning. Kostnadene vedrørende bilbruk eller 
parkering vektlegges ikke ved vurdering av søknad. 
  

Utfylling av søknaden 
Navn, adresse, fødselsdato og kontaktinformasjon må fylles ut. 
  
Har søker parkeringskort fra tidligere kryss av på fornyelse. Hvis ikke er det en ny søknad. 
  
Søknaden gjelder for fører eller passasjer. Kryss kun av på en av disse. 
 

• NB! Du må søke enten som fører eller som passasjer. Har du fått HC-kort som fører kan du ikke bruke 
HC-kortet de gangene du er passasjer. HC-kortet er personlig og kan ikke brukes av andre. 

  
Søknaden må vise til de konkrete stedene det er behov for parkeringslettelse, og forklare hvorfor søker ikke 
kan benytte seg av de ordinære parkeringsplassene på stedet: 
  

• Feltet «BOSTED» skal fylles ut hvis du har behov for parkeringslette i nærheten av bostedet ditt. Om 
det ikke er relevant, skriv: ikke relevant  

• Feltet «ARBEIDSSTED» skal fylles ut hvis du har behov for parkeringslette utenfor arbeidsplassen eller i 
forbindelse med parkering i arbeidstiden. Skriv ev.: ikke relevant 

• Feltet «AKTIVITETER» skal fylles ut med aktiviteter og adresser søker oppsøker regelmessig hvor det 
oppleves problematisk å parkere uten parkeringslette. Hyppighet og behovet for å parkere akkurat der 
skal også nevnes. Eksempler på aktiviteter er matbutikk, apotek, fysioterapeut, treningssenter osv.  
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Vurdering gjøres etter hvilke steder søker normalt parkerer, ikke etter tenkte behov. Har man ikke et 
reelt parkeringsbehov er ikke grunnlaget for innvilgelse til stede. 
 

Alle feltene i søknaden må fylles ut, men hvis søker ikke har behov for parkeringslette i forbindelse med 
bosted eller arbeidssted skriver man «ikke relevant» i disse feltene. Vær så nøyaktig som mulig. 
  
I feltet «HVORFOR TRENGER DU PARKERINGSLETTE» skal du selv ytterligere redegjøre for det særlige behovet 
for parkeringslette du mener å ha. Hvilke utfordringer opplever du som gjør at du har behov for å parkere på en 
HC-parkeringsplass? 
  
Søknaden må signeres av søker eller foresatt/oppnevnt verge. Er søker under 18 år skal søknaden signeres av 
foresatt. Hvis søknaden er signert av verge/foresatt må de legge ved legitimasjon. 
  
Er søknaden mangelfull vil søknad og legeerklæring bli returnert med oppfordring om å skrive mer utfyllende. 
Det må da beregnes lengre behandlingstid. 
 

• Vi gjør en helhetsvurdering av søknaden på bakgrunn av medisinske opplysninger fra legen din, og 
parkeringsbehovet som du selv oppgir. 

  

Legeerklæring 
Den medisinske vurderingen og en beskrivelse av dine bevegelsesvansker skal fremkomme av legeerklæringen. 

• Det er ikke diagnosen som avgjør om man kvalifiserer til å få innvilget parkeringslette. Det 
bevegelsesvanskene som er avgjørende 

• Det er ikke tilstrekkelig at legen anbefaler innvilgelse, søker må dokumentere behovet for 
parkeringslette 

  
Hvis du har hyppig medisinsk behandling be legen bekrefte dette i legeerklæringen.  
Ved innsendelse av søknad og legeerklæring samtykker du til at Færder kommune kan innhente supplerende 
medisinsk vurdering, jf. §3 i Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.  
  

Vedlegg 
I tillegg til legeerklæring må følgende dokumenter legges ved søknaden: 
  

• Kopi av førerkort – ved søknad som fører 
(Kommunen kan ta kopi ved servicesenteret i kommunen) 

• Bilde av nyere dato 
  

Fornyelse 
Ved behov for fornyelse av din parkeringstillatelse må det leveres ny søknad og legeerklæring om ikke annet er 
spesifisert i tidligere mottatt vedtak. 
 
Du må selv passe på å søke på nytt dersom du fortsatt har et særlig behov for parkeringstillatelse. 
Søknadsprosessen er den samme for nye og tidligere søkere. Kommunen er forpliktet til å gjøre en ny vurdering 
fordi det kan ha skjedd endringer i situasjonen din, som for eksempel at du har flyttet, byttet arbeids- eller 
studiested eller at du besøker andre steder/adresser enn i forrige søknad. 


