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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.  

§ 1.Formål 

Formålet med denne forskriften er å gi forflytningshemmede med et reelt behov for 

parkeringslette et tilgjengelig parkeringstilbud. 

§ 2.Vilkår for parkering 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede gir, i samband med transport av den som har fått 

tillatelsen, adgang til å parkere motorvogn i hele landet: 

a) på parkeringsplass reservert for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt, 

b) på avgiftsbelagt kommunal parkeringsplass uten at avgift betales, 

c) 

på parkeringsplass med skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover med inntil 

dobbel tid, med unntak av skiltet tidsbegrensning på særskilt avsatt plass for 

forflytningshemmede med parkeringstillatelse og 

d) på steder der det er innført boligsoneparkering. 

§ 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 
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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. 

Forskriften kan leses i sin helhet her: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-264 
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