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ANSÖKAN om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

Undantag från Lokala Trafikföreskrifter om parkering som ger 
tillstånd att parkera enligt informationstext på sidan 2. 

För att kunna behandla ansökan fordras ett läkarintyg från legitimerad läkare, ett välliknande foto i samt namnteckning. 

□ Jag söker för första gången □ Jag ansöker om förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd 

Ansökan gäller:

För och Efternamn Personnummer 

Adress 

Telefonnummer dagtid Telefonnummer övrig tid 

Personuppgifter samt foto och namnteckning behandlas enligt PuL (Personuppgiftslagen) till stöd för handläggningen 
av ärendet. 

Jag är: 

□ FÖRARE □ PASSAGERARE 

Jag behöver parkeringstillstånd av följande skäl: 

Jag bifogar följande handlingar: 

□ Läkarintyg □ Kopia av tidigare beviljat parkeringstillstånd □ Annan:   

Jag intygar att ovanstående uppgifter är korrekta och ger mitt tillstånd att intygsskrivande läkare, vid behov får 
kontaktas för kompletterande uppgifter. 

Ort och datum  Underskrift

Skickas till: 
Malung-Sälens kommun, Parkeringstillstånd, Box 14, 782 21 Malung 
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Information och villkor gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

Allmänt 
Parkeringstillstånden gäller i hela landet utom på tomtmark om inte markägaren särskilt medgiver det (detta 
gäller även parkeringshus). Kontakta markägaren i varje enskilt fall. 

Enligt EU-rådets rekommendationer, från 4 juni 1998, gäller parkeringstillståndet också i de flesta europeiska 
länder. Fråga om giltighet utomlands på hos handläggaren. 

Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna eller parkera, inte heller på plats som är avsedd för 
visst ändamål eller fordonsslag tex; vändzon, lastzon, p-plats för buss/lastbil etc. 
Parkeringstillståndet gäller inte heller på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten. På 
gårdsgator gäller parkeringstillstånd endast på särskilt anordnade parkeringsplatser. 

På parkeringstillståndet skall det finnas ett välliknande foto av sökande/innehavare av tillståndet, därför måste 
ett sådant bifogas. 

Giltighet
Parkeringstillståndet är personligt, detta gäller även parkeringstillstånd för passagerare som endast får 
användas då innehavaren är med i bilen. 

Parkeringstillståndet kan återkallas om det missbrukas. 

Avgift 
Flertalet kommuner har beslutat att parkeringstillstånd för rörelsehindrad skall vara befriad från avgift. Fråga 
handläggaren vid ansökan. 
Parkeringstillståndet är inte generellt undantag från skyldighet att erlägga avgift. 

Övrigt 
Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas hos länsstyrelsen. 

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd polisanmäls varefter kommunen spärrar kortet och utfärdar ett nytt. 
Upphittat parkeringstillstånd lämnas till den kommun som utfärdat det eller till polisen. 

Parkeringstillståndet skall vara placerat, med framsidan väl synlig utifrån, på insidan av fordonets vindruta eller 
motsvarande plats. 

Tänk på stöldrisken! 
Förvara inte parkeringstillståndet synligt i bilen om det inte används. 

Med parkeringstillstånd har du rätt att parkera…

 …max 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under 
kortare tid än 3 timmar.

 …max 24 timmar i följd där parkering normalt är tillåten mer än 3 timmar men mindre än 24 
timmar.

 …på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tiden som finns angiven 
på platsen.

 …under högst 3 timmar på gågata.
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