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ANSÖKAN PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD

□ Jag söker första gången
□ Jag kör normalt fordonet själv

□ Jag söker förlängning av tidigare beviljat tillstånd
□ Jag kör aldrig själv

Sökande
Namn

Personnummer

Bostadsadress
Telefon bostad

Postadress
Telefon arbete

Telefon mobil

Jag behöver parkeringstillstånd av följande skäl
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Inlämnandet av detta formulär innebär att Du lämnar ditt samtycke, enligt Personuppgiftslagen, § 10, till att dessa uppgifter
kommer att registreras i en databas.
Om något är oklart kan Du vända Dig till Trafiknämnden.

post
Box 201
837 22 Järpen

besök
Kommunhuset,
Järpen

telefon
0647-161 00 växel

e-post
mbr@are.se

Ansökan insändes till : Trafiknämnden Åre kommun, Box 201, 837 22 Järpen

telefax
0647-161 55

ANSÖKAN PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD

Skriv namnteckning mitt i rutan

Sökandes foto

Sökandes namnteckning

INFORMATION TILL INTYGSSKRIVANDE LÄKARE OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR
RÖRELSEHINDRADE (PHR)
Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade?
PHR är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering.
Förare och passagerare kan ansöka
Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan beviljas:
• förare - som själva kör ett fordon och har ett funktionshinder som innebär att han/hon endast med
betydande svårighet kan förflytta sig till fots.
• passagerare - som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet. Passageraren ska inte kunna
lämnas ensam utanför bilen en kortare stund medan föraren parkerar fordonet. Det kan gälla vid våra
förlamningar, psykisk oro eller balansrubbningar av allvarligt slag.
Exempel på praxis:
• Bedömningen av rörelsehindret ska grunda sig på gångförmågan. I vissa fall är rörelsehindret följden
av ett sjukdomstillstånd eller fobi som direkt påverkar gångförmågan. I dessa fall krävs I regel intyg
från läkare med specialistkompetens.
• Parkeringstillstånd är inte avsedda för ett kortvarigt rörelsehinder. Parkeringsproblemet kan då lösas
på annat sätt.
• Enbart svårighet att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.
• Enbart svårigheter att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.
• Tidigare innehav av ett PHR utgör inte automatiskt att ansökan beviljas.

Hämta och lämna passagerare utan parkeringstillstånd
För de passagerare som inte uppfyller kraven för att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i
trafikförordningen ett generellt undantag som underlättar vid transport. Enligt det undantaget kan man vid
transport av sjuka eller rörelsehindrade stanna eller parkera ett fordon trots förbud enligt lokala
trafikföreskrifter. Detta gäller om omständigheterna kräver det och om man iakttar särskild försiktighet.
Undantaget innebär att en förare kan stanna där det är lämpligt för att hämta eller lämna någon med
rörelsehinder. I många fall kan man stanna närmare målpunkten och hjälpa passageraren ur bilen för att sedan
åka och parkera på annat ställe. Vid sådana tillfällen är det inte nödvändigt att parkera på en parkeringsplats
som är avsedd för rörelsehindrade.

Läkarintyg

Datum:………………

Uppgifter om den undersökte
Namn:

Personnummer:

Diagnos:

Sjukdomen/skadan uppstod, år:

Beskriv sökandes tillstånd och rörelseförmåga

Ur långt kan den sökande gå på plan mark, meter

□ Utan hjälpmedel

………… meter
Om hjälpmedel, specificera

□ Med hjälpmedel

………… meter

Handikappets beräknade varighet

□högst 6 mån

□ 6-12 mån

□1-3 år

□bestående

I det fall den sökande ej kör fordonet själv, ange särskilda skäl till PRH (ex att sökande inte kan lämnas ensam).

Läkarens namnteckning
Namnteckning

Adress

Namnförtydligande

Postadress

Telefon

Ort och datum

