
For kommunen:

Tildelingskontoret 
for helse- og omsorgstjenester 

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Jfr Samferdselsedepartementets forskrift 15.mars 1994 nr 222 om parkering for forflytningshemmede
Unntatt offentlighet etter offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13, 1. ledd.

Søker

Navn: Fødselsnr. (11 siffer):

Adresse: Postnr.: Poststed:

Telefon privat: Telefon arbeid:

Hjemkommune: Statsborgerskap:

Sivilstand: Bor alene: Ja Nei

Yrke:

Motor-
vogn

Kjennemerke: Når søkte du sist om tillatelse:

Eier du motorvognen: 

                           JA___ NEI___  
Kjører du motorvognen selv:

                                JA___ NEI___   

Fastlege

Navn: Telefon:

Adresse:

Hvorfor har du særlig behov for parkeringslettelse? (evt legg ved eget ark)

Steder og situasjoner hvor du har særlig behov for parkeringslette (jfr forskriftens §2)
Er det behov for å bruke tillatelsen i annet EØS-land?

Jeg samtykker til at helse- og omsorgstjenesten kan innhente og journalføre elektronisk de 
opplysninger som er nødvendige for behandling av min søknad, og i at samarbeidende personell kan 
utveksle informasjon for å samordne mitt tjenestetilbud.
Sted Dato

Søkers underskrift Underskrift av den som har bistått med utfylling av søknaden

Søknaden sendes:
Tildelingskontoret E-post:tildelingskontoret@gausdal.kommune.no
Vestringsvegen 8 Telf  : 61 22 45 13
2651 Østre Gausdal Faks: 61 22 44 20

Legeerklæring og passfoto må vedlegges søknaden

mailto:tildelingskontoret@gausdal.kommune.no


LEGEERKLÆRING som vedlegg til søknad om parkeringstillatelse

Pasient

Navn: Fødselsnr. (11 siffer):

Adresse: Postnr.: Poststed:

Det er pasientens manglende evne til å ta seg fram og tilbake til parkeringsplass som er det medisinske grunnlag 
for rett til parkeringstillatelse. Først og fremst er det spørsmål om lidelser i underekstremitetene, men lunge-, 
hjerte- og nevrotiske lidelser m.m kan og være avgjørende for tillatelsen. Problemer med å bære er ikke en 
omstendighet som i seg selv er grunnlag for parkeringstillatelse.

Dersom pasienten er fører av bil, må legen ha vurdert om pasienten fortsatt bør ha førerkort (jmf 
Helsedirektoratets forskrift av 13.juli 1984).

Legeerklæringen er ikke det eneste grunnlag for vurderingen av om pasienten bør få utstedt parkeringstillatelse. 
Pasienten må selv i egen søknad også gjøre rede for forhold som medfører særlig behov for parkeringslettelse

Årsak til forflytningshemming

Grunnlag for behov for parkeringslettelse
Hvorfor kan pasienten sier å ha behov for parkeringslettelse som følge av 
forflytningshemmingen?

Hvilke ganghjelpemidler bruker pasienten?

Pasientens gangdistanse med og uten hjelpemidler?

I hvilken grad vil den generelle tilstanden forverres ved å gå distansen?

Eventuelle andre forhold som bør hensynstas i søknadsbehandlingen:

Er forflytningshemmingen varig?

Sted Dato

Legens underskrift og stempel

Tildelingskontoret E-post:tildelingskontoret@gausdal.kommune.no
Vestringsvegen 8 Telf  : 61 22 45 13
2651 Østre Gausdal Faks: 61 22 44 20
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