Parkeringstillatelse for funksjonshemmede
Generelt
Fagområde
Helse og omsorg

Beskrivelse
Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.
Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass
uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte
parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis
tillatelse for to til fem år.
Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne
parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.
Målgruppe
Personer som ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over noen
lengde.

Regelverk
Gjeldende lov og regelverk
Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.
Se forskrift om parkering for forflytningshemmede og parkeringsforskriften § 33.
Lover
Forvaltningsloven
Forskrifter
Forskrift om parkering for forflytningshemmede
Parkeringsforskriften

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Når du søker kommunen, må du legge ved legeattest og bilde.
Vedlegg
Legeattest og bilde
Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres
innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig
få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.
Klagemulighet
Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre
uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener
vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til
kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til
kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon
Kontaktpersoner

Navn
Nilsen, Tone

E-post
tone.irene.nilsen@nordodal.kommune.no

Ansvarlig avdeling
Navn

Helse og omsorg

Leder

Randi Standerholsen

Telefon

62978100

Telefaks

62978101

Telefon
62978103

E-post

postmottak@nord-odal.kommune.no

Postadresse

Herredsvegen 2, 2120 Sagstua

Besøksadresse Herredsvegen 2, Sagstua
Åpningstid

08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden fra 01.06. til 31.08.)

Kontakt-enhet
Navn

Servicekontoret

Leder

Kari Brunæs

Telefon

62978100

Telefaks

62978181

E-post

postmottak@nord-odal.kommune.no

Postadresse

2120 Sagstua

Besøksadresse Herredsvegen 2
Åpningstid

0800-1530 (0800-1500 i perioden 01.06.-31.08.)

Andre opplysninger
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