ANSÖKAN om
parkeringstillstånd
för rörelsehindrade
Ansökan insändes till den kommun där du är folkbokförd
När du söker första gången krävs det att
-läkarintyg ifyllt av legitimerad läkare bifogas ansökan
-bilaga med sökandens namnteckning och foto bifogas

ARVIKA KOMMUN
19. Planering och Utveckling
671 81 Arvika

Kryssa i aktuell ruta

 Jag ansöker för första gången

 Jag ansöker om förlängning av parkeringstillstånd

Sökande
Efternamn

Förnamn

Adress (utdelningsadress, postnummer och ort)

Personnummer
Telefon dagtid

Ovanstående personuppgifter samt foto och namnteckning kommer att behandlas i enlighet med
dataskyddsförordning och den svenska kompletterande lagen för dataskydd. För mer information om
Arvika kommuns hantering av personuppgifter besök vår webbplats www.arvika.se/dataskydd.

 Jag kör själv fordonet

 Jag kör aldrig själv och kan inte vänta en stund vid målpunkten
medan föraren parkerar bilen. (Fyll i varför nedan)

Jag behöver parkeringstillstånd av följande skäl

Jag ger mitt tillstånd till att nämndens handläggare vid behov får kontakta intygsskrivande läkare för att få
kompletterande upplysningar.
Ort och datum

Sökandens underskrift

……………………………………….

……………………………………………………………….

Arvika kommuns noteringar

Information och villkor om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Giltighet
Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:
 På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på
platsen.
 Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 timmar men mindre än 24
timmar.
 Under högst 3 timmar på gågata.
 Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under
kortare tid än 3 timmar.
Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som
är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (vändplats, taxiplats, lastplats, p-plats för buss/lastbil
etc). Parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att
parkering är tillåten. På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade
parkeringsplatser.
Parkeringstillståndet gäller i hela landet. Tillståndet gäller även i de flesta europeiska länder enligt
EU-rådets rekommendationer 4 juni 1998. Besked om giltighet utomlands kan erhållas från
kommunen.
Om inte markägaren särskilt medgivit detta gäller parkeringstillståndet inte på privat mark (t ex
parkeringshus). Kontakta markägaren i varje särskilt fall.
Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i fordonet.
Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.
Parkeringsavgifter
Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga avgift. Flertalet
kommuner har emellertid beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd är befriade från avgift.
Kontakta respektive kommun för besked.
Övrigt
Förlorat eller stulet parkeringstillstånd skall polisanmälas varefter kommunen spärrar kortet och
utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat
det.
Parkeringstillståndet skall vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på
sådant sätt att framsidan är väl synlig utifrån.
Parkeringstillståndet får inte kopieras.
Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i fordonet då det inte används
av tillståndshavaren!

