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Parkeringstillatelse for forflytninghemmede 

Lovgrunnlag 

Lov av 18.juni 1965 nr 4 om vegtrafikk  

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede av  

18.03.2016 nr 264, med ikrafttredelse 01.01.2017. 

 

Mål for tjenesten 

Gir forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette et tilgjengelig 

parkeringstilbud 

 

Hvem kan få tjenesten, jfr forskriftens § 3 

• 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. 

• Passasjer som regelmessig trenger hjelp av fører utenfor motorvognen og som har 

særlig behov for parkeringslettes 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. 

 

Tjenestens innhold 

Tillatelse til å parkere i hele landet på parkeringsplass reservert for forflytningshemmede, 

angitt ved offentlig trafikkskilt. Detaljert informasjon under § 2 i forskriften. 

 

Hva kan brukerne forvente av oss 

• Taushetsplikten blir overholdt 

• Tildelingskontoret behandler søknaden  

• Tildeling av tjenesten er ihht forskrift om parkering for forflytningshemmede  

• Skriftlig vedtak og parkeringsbevis, tjenestebeskrivelse, forskrift om parkering for 

forflytningshemmede og informasjonshefte utsendes 

 

Våre forventninger til brukerne 

• Gir oss nødvendige opplysninger ihht søknad inkl passfoto 

• Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket 

• Tar kontakt ved behov for informasjon, råd, veiledning og event. klage 

• Tar selv kontakt ved endring av egen situasjon 

• Sender ny søknad inkl passfoto og legeopplysninger før kortets utløpsdato, hvis fortsatt 

behov. 
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Praktiske opplysninger 

 
Parkeringsbevis er et dokument utformet som et kort som er utstedt til den 

forflytningshemmede. Navn og bilde av den forflytninghemmede er plassert på bevisets 

bakside. Parkeringsbeviset skal ved parkering plasseres med forsiden godt synlig bak 

frontruten. 

Se nærmere informasjon i vedlagte forskrift for forflytningshemmede. 

Søknadskjema fås ved henvendelse Lunner rådhus 

Søknaden må vedlegges både passfoto og legeerklæring 

Tjenesten er gratis 

Saksbehandlingstid 

1-6  uker 

 

Klageadgang 

Du har rett til å klage på vedtaket og på utførelse av tjenester. Informasjon om klageadgang 

og klagefrist vil fremgå av vedtaket. 

 

Ved behov for mer opplysninger /  søknadskjema, ta kontakt med: 

Tildelingskontoret for pleie og omsorgstjenester 

 

Telefon: 61 32 40 00 

Telefontid: Man – fredag fra kl. 10.00 – 14.00 

 

 

Søknad sendes 

Lunner kommune 

Tildelingskontoret for pleie og omsorgstjenester 

Sandsvegen 1, 2740 Roa 

 

Informasjon fra Fjellinjen: 

Det er gitt anledning for personer med parkeringsbevis for funksjonshemmede å søke 

om fritaksavtale for avgift ved bomring rundt noen store byer i Norge.  Bomstasjoner 

ellers har ikke fritak og du vil bli fakturert for passering i disse. 

Nærmere informasjon får du ved å ringe Fjellinjen AS i telefon 815 00101 

 


