Information till innehavare av parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Parkering för rörelsehindrade
Tillståndet är ett undantag från lokala
trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i
Sverige. Tillståndet gäller också i de flesta länder i
Europa. Här får du ytterligare information om de
reglerna:https://publications.europa.eu/sv/publicatio
n-detail/-/publication/800075c9-a6f7-4ed3-bc35669d343a925c/language-sv/format-PDF/source67176677

Vad gäller vid parkering?






Vad gäller när du parkerar?






Tillståndet är personligt och får bara användas
när innehavaren själv kör fordonet eller när
innehavaren åker med som passagerare och
har beviljats tillstånd som passagerare.
Parkeringstillståndet ska placeras i fordonets
främre del så att dess framsida är väl synlig
och läsbar i sin helhet utifrån.
I Knivsta kommun är parkering med
parkeringstillstånd för rörelsehindrad avgiftsfri.
Det kan variera mellan kommuner. Det och hur
ditt tillstånd i övrigt gäller måste du kontrollera
med den stad eller det land du tänker besöka.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärligt. Tillståndet bör därför inte förvaras i
fordonet utom då tillståndet används för parkering.
Om parkeringstillståndet stjäls eller tappas bort ska
förlusten anmälas till polisen. Kopia på polisanmälan skickas till kommunen som spärrar
tillståndet och utfärdar ett nytt.
Tillstånd som upphört att gälla ska återlämnas till
utfärdandet myndighet. Missbruk av
parkeringstillstånd medför återkallelse av tillståndet.





Parkering får ske på parkeringsplatser som
reserverat för rörelsehindrade med
parkeringstillstånd.
Parkering får ske under högst 3 timmar där
parkering enligt en lokaltrafikföreskrift är
tillåten under kortare tid än 3 timmar.
Parkering får ske under högst 24 timmar där
parkering enligt en lokal trafikföreskrift är
tillåten under mer än 3 timmar men mindre än
24 timmar
Parkering får ske under högst 3 timmar på
gata som är utmärkt som gågata om det inte
finns andra lokala trafikföreskrifter om
parkering på gatan.
Tillståndet gäller på allmänna
parkeringsplatser på gator och torg som
förvaltas av kommunen.

Var gäller inte tillståndet?
Tillståndet gäller inte på följande platser:

På plats med förbud att stanna eller
parkera fordon.

På platser för visst ändamål, t ex lastplats,
vändplats eller taxiplats.

På plats reserverad för visst fordonslag
t ex lastbil eller buss.

På gångfartsområde (parkering tillåten
endast på särskilt anordnad p-plats).

På huvudled, om det inte finns andra lokala
trafikföreskrifter om parkering på gatan.

På tomtmark, om inte ägaren medgivit det.

I parkeringshus.

Några viktiga vägmärken

Plats reserverad för rörelsehindrade med
Parkeringstillstånd.

Förbud mot att stanna fordon

Förbud mot att stanna eller parkera fordon

Gångfartsområde

Gågata

Ändamålsplats

Huvudled

