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Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
jf. forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede av 18.mars 2018 nr. 264. 

Opplysninger om søker 

Etternavn: Fornavn: Fødselsnr: (11 siffer): 

Kjønn:    Mann   Kvinne  E-post: Telefon: 

Adresse: Postnummer/sted:

Andre opplysninger og samtykke 

 Som fører av motorvogn (kopi av gyldig førerkort må vedlegges)   Som passasjer 

Har du parkeringstillatelse fra før?  Ja   Nei Hvis ja, oppgi utløpsdato (gyldig til): 

Har ditt kjøretøy rullestolheis eller skinner/rampe?    Ja            Nei 

Hvis ja, vedlegg dokumentasjon (f.eks. fra ombygger/leverandør av bil, bilder hvor også registreringsnummer fremgår) 

Gir du kommunen tillatelse til å innhente ytterligere opplysninger fra legen som har utstedt legeattesten vedrørende helseforhold som er relevant 

i forhold til din forflytningshemming?      Ja        Nei 

Er du tildelt støtte til arbeids- og utdanningsreiser?  Ja   Nei 

Er du tildelt TT- kort?   Ja   Nei   Har du søkt TT-kort?   Ja   Nei    Er du tildelt kommunal beboerparkering ved bolig?   Ja   Nei 

Konkrete steder du har vansker med å parkere på ordinære parkeringsplasser: 

(Fyll kun ut aktuelle steder. Bruk eget ark ved behov.) 

Bosted Adresse: Hvor ofte: 

Arbeid Adresse: Hvor ofte: 

Lege: Adresse: Hvor ofte: 

Sykehus: Adresse: Hvor ofte: 

Fysioterapeut/Trening/ behandling: Adresse: Hvor ofte: 

Nødvendige ærender/møter/frivillig arbeid: Adresse: Hvor ofte: 

Annen aktivitet: Adresse: Hvor ofte: 

Beskrivelse av ditt særlige behov for parkeringslette på disse stedene: 

Beskriv hva det er som gjør at du ikke kan benytte deg av de ordinære plassene? Skriv kort om hvert sted. (Ingen medisinsk beskrivelse – den 
vil fremkomme i legeerklæringen) Bruk gjerne eget ark.   

Søkerens underskrift 

Underskrift: Sted, dato: 

Søknaden må signeres av søker selv eller oppnevnt verge. Er søker under 18 år skal søknad signeres av en foresatt. Ved 
oppnevnt verge må  dokumentasjon på vergemål vedlegges. Ved bruk av fullmektig, som ikke er advokat, må gyldig fullmakt 
vedlegges. 

P A S S F O T O

f e s t e s h e r
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Veiledning til søknad om parkeringstillatelse for 
forflytningshemmede 

Vilkår for tildeling av p-tillatelse for forflytningshemmede – hvordan vise at vilkårene er oppfylt 

Det er to grunnvilkår som må være oppfylt for at en søknad om parkeringstillatelse kan innvilges: 
1. Søker har en nedsatt evne til forflytning. 
Dette dokumenteres ved søkerens egen forklaring og legeerklæringen. Legen skal foreta en selvstendig 
vurdering av søkerens forflytningsevne. Legeerklæringen må være ny, og ikke mer enn 6 måneder gammel.  
 
2. Søker har særlig behov for parkeringslettelser på konkrete steder 
Dette beskrives i søknadskjemaet av søkeren selv, og ved eventuell tilleggsdokumentasjon. Søkeren må 
beskrive parkeringsbehovet sitt – og utfordringer ved parkering ved konkrete steder, f.eks. bolig, arbeid, skole 
og ved regelmessig og hyppig trening/behandling på sykehus, klinikker, treningssenter og liknende steder 
hvor det er svært vanskelig å parkere. Regelmessige behov som trening og behandlinger må dokumenteres 
med uttalelse fra behandler/treningssted, timekort, kvitteringer eller lignende. Dokumentasjonen må vise hvor 
ofte du har dette behovet (f.eks. antall ganger pr. uke/måned).  Behov for parkering i andre kommuner skal 
også beskrives. 
 
Kommunen vurderer om søkeren vil oppnå parkeringslettelser på steder søkeren angir å ha behov for 
parkering ut fra den beskrevne forflytningsevnen. 
 
Ved søknad som passasjer gjelder også et tredje vilkår for å få tildelt p-tillatelse: 
3. Søker har behov for regelmessig hjelp av fører utenfor motorvognen. 
Dette dokumenteres ved søkerens forklaring og av legeerklæringen. Dette tilleggsvilkåret innebærer at det 
kun er forflytningshemmede personer som ikke kan etterlates alene mens føreren parkerer motorvognen på 
en ordinær parkeringsplass som kan tildeles p-tillatelse som passasjer.  
 
Kommunen foretar en helhetlig vurdering av søkerens behov for p-tillatelse.  
 
Parkeringstillatelse er ikke ment som en økonomisk støtteordning. Kostnader tilknyttet bruk av motorvogn eller 
parkering vektlegges ikke ved vurdering av søknaden. Det legges heller ikke vekt på om søkeren mottar støtte 
til motorvogn, at man har behov for gratis passering av bomring eller ønske om fritak for piggdekkavgift. 

Vedlegg til søknaden 

1.Legeerklæring 
2. Passfoto 
3. Kopi av førerkort – ved søknad som fører 
4. Dokumentasjon på ferdsel til steder/gjøremål (ved behov for dette). I tillegg kan hyppigheten av slik ferdsel 
dokumenteres ved behov. 

Hvilken kommune skal søknaden sendes til? 

Søknaden skal sendes til kommunen du er bosatt i. Dersom du er bosatt et annet sted enn du er 
folkeregistrert bør du forklare valg av kommune i søknaden, evt. i eget brev. 
 
Dersom du er bosatt i _____________________ kommune sendes søknaden til: 
 
<kommune>  <adresse> <postnummer og sted> 

Forventet saksbehandlingstid 

Søknaden vil normalt være ferdig behandlet innen ___ uker. Ved eventuell klage over avslag må lengre 
saksbehandlingstid påregnes hos klageorganet.  
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Søknad om parkeringstillatelse for institusjon som 
transporterer forflytningshemmede brukere
jf. forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede av 18.mars 2018 nr. 264 § 5. 

Opplysninger om institusjonen som søker om p-tillatelse 

Institusjonens navn: Org.nr: 

Adresse: Postnummer/sted:

E-post: Telefon: 

Motorvognens registreringsnummer: Motorvognens disponent(er): 

Andre opplysninger og samtykke 

Har institusjonen parkeringstillatelse fra før? 

 Ja          Nei     

Hvis ja, oppgi utløpsdato (gyldig til): 

Har kjøretøyet rullestolheis eller skinner/rampe?    Ja            Nei 

Hvis ja, vedlegg dokumentasjon (f.eks. fra ombygger/leverandør av bil, bilder hvor også registreringsnummer 

fremgår) 

Institusjonens brukere og transport-/parkeringsbehov 

Gi en kort beskrivelse av brukernes forflytningsevne og behovet for transport og parkering. Bruk gjerne eget ark. 

Underskrift 

Underskrift: Sted, dato: 

Stilling: Direkte telefon: 

Søknaden må signeres av person med signaturrett for institusjonen. 
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Veiledning til søknad om parkeringstillatelse for institusjon 
som transporterer forflytningshemmede brukere 

Vilkår for tildeling av p-tillatelse – hvordan vise at vilkårene er oppfylt 

Det er  vilkår som må være oppfylt for at en søknad om parkeringstillatelse kan innvilges: 
1. Virksomheten som søker må være en «institusjon»
Dette dokumenteres ved søkerens egen forklaring og beskrivelse av virksomheten. Det er viktig å
beskrive organisasjonen og i hvilke brukere virksomheten har. Begrepet institusjon tolkes forholdsvis
vidt, og eksempelvis barnehager og skoler med forflytningshemmede brukere kan også søke om p-
tillatelse.

2. Institusjonen må ha forflytningshemmede brukere
Dette beskrives i søknadskjemaet av institusjonen selv, og ved eventuell tilleggsdokumentasjon. Det er
viktig å beskrive så langt mulig hvilken brukergruppe institusjonen har og kort om hvilke type
diagnoser/forflytningsutfordringer brukerne har.

3. Institusjonen må transportere de forflytningshemmede brukerne
Behovet for transport i forbindelse med transport av de aktuelle brukerne må beskrives. For at dette
vilkåret skal anses oppfylt bør det beskrives i hvilke sammenhenger det er behov for transport – og
parkering – av forflytningshemmede. Forskriften krever ikke at institusjonen skal sannsynliggjøre et
behov for parkering ved transport, men det må som nevnt sannsynliggjøres at transport av
forflytningshemmede brukere finner sted. Dokumentasjon av slik transport kan lette behandlingen av
søknaden.

Kommunen foretar en helhetlig vurdering av om vilkårene for p-tillatelse er oppfylt. 

Vedlegg til søknaden 

For å sørge for en hurtigere behandling av søknaden kan dokumentasjon på transport til oppgitte 
steder/gjøremål og hyppigheten av slik transport vedlegges. Dette kan gjøres i form av kopi av faste 
avtaler på opptrenings-/rehabiliteringssteder, som f.eks. medisinsk behandling, trening, fysioterapi, 
helsebad osv.  

Hvilken kommune skal søknaden sendes til? 

Søknaden skal sendes til kommunen institusjonen er lokalisert i.  

Dersom institusjonen er lokalisert i  _____________________ kommune sendes søknaden til: 

<kommune>  <adresse> <postnummer og sted> 

Forventet saksbehandlingstid 

Søknaden vil normalt være ferdig behandlet innen ___ uker. Ved eventuell klage over avslag må lengre 
saksbehandlingstid påregnes hos klageorganet.  
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Legeerklæring – vedlegg til søknad om parkeringstillatelse for 

forflytningshemmede

Opplysninger om pasienten 

Etternavn: Fornavn: Fødselsnummer.: 

Adresse (vei/gate): Postnummer og -sted: 

Dersom pasienten er fører av bil, må legen ha vurdert om pasienten fortsatt bør ha førerkort (jf. forskrift av 13. juli 1984 nr.1467 § 

2).  Er dette vurdert:    Ja  Nei 

Legeerklæringen danner grunnlaget for dokumentasjon av søkerens forflytningsevne. Det er viktig at legen foretar en egen 
medisinsk vurdering av dette. Pasientens beskrivelse av egen forflytningsevne gjengis i søknaden, og skal ikke gjengis i 
legeerklæringen. Søker skal også i søknaden selv gjøre rede for sitt parkeringsbehov på steder der søkeren har særlig behov for 
parkeringslette. Dette skal derfor ikke nevnes i legeerklæringen. 

Legens vurdering av pasientens forflytningsevne 

Årsak til forflytningshemmingen: 

Bruker pasienten noen av følgende hjelpemidler? 
Annet:  

Rullestol 

Rullator

Krykker 

Stokk 

Daglig     Ukentlig      Av og til  

Daglig     Ukentlig      Av og til  

Daglig     Ukentlig      Av og til  

Daglig     Ukentlig      Av og til  

Pasientens gangdistanse uten hjelpemiddel på en vanlig dag; 

____________meter 

Pasientens gangdistanse med hjelpemiddel på en vanlig dag; 

____________meter   

I hvilken grad vil pasientens tilstand forverres ved stadig å gå denne distansen? 

Forklar hvilken lette parkering nært bestemmelsesstedet vil medføre for pasienten og hva er det som gjør at pasienten ikke kan 
benytte ordinære parkeringsplasser?  

Har pasienten stabil forflytningsevne eller varierer denne fra dag til dag? Hvor sterkt varierer forflytningsevnen i tilfellet? Ved gode 
og dårlige dager: hva er omtrentlig fordeling på gode og dårlige dager? Hvis mulig: angi gangdistanse på en god og en dårlig dag. 

Er det sannsynlig at forflytningsevnen bedres eller forverres? Prognose for forflytningshemmingens varighet: 

Eventuelle andre forhold som kan ha betydning for søknaden. (f.eks behov for tilsyn om pasienten er passasjer i bil, bilfører uten 
hender, om pasienten ofte er til medisinsk kontroll/behandling.) 

Legens underskrift og bekreftelse av at legen har foretatt en egen vurdering av pasientens forflytningsevne 

Sted, dato: Legens navn, adresse og telefonnummer (blokkbokstaver): 

Legens underskrift: 

Jeg bekrefter at jeg har foretatt en egen vurdering av pasientens forflytningsevne:   kryss av 
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Veiledning  

- legeerklæring ved søknad om p-tillatelse for forflytningshemmede 

Innledning 

Denne veiledningen må leses av leger som skal gi legeerklæring ved søknad om 

parkeringstillatelse for forflytningshemmede. 

Vilkår for tildeling av parkeringstillatelse 

Det gjelder to grunnvilkår for tildeling av p-tillatelse for forflytningshemmede: 

1. Søkeren må være forflytningshemmet (ikke kunne gå eller ha problemer med å bevege 

seg over noen lengde) 

2. Søkeren må ha et særskilt behov for parkeringslette 

 

Legen skal vurdere vilkår nr.1 og kommunen vurderer vilkår nr.2. Begge vilkår må være 

oppfylt for at p-tillatelse kan tildeles. Legens vurdering overprøves ikke av kommunen, men 

kommunen kan innhente en supplerende medisinsk vurdering dersom kommunen anser at 

dette er nødvendig. Kommunen vurderer også om søkeren vil oppnå parkeringslettelser på 

de konkrete stedene søkeren opplyser å ha et parkeringsbehov ut fra den beskrevne 

forflytningsevne.  

Dersom pasienten søker p-tillatelse som fører skal legen kun beskrive pasientens 

forflytningsevne og gi tilhørende informasjon. Dersom pasienten skal søke om p-tillatelse 

som passasjer må de to vilkårene nevnt ovenfor være oppfylt, i tillegg til et tredje vilkår: 

3. Søkeren må ha behov for regelmessig hjelp av fører utenfor motorvognen 

 

Dette vilkåret skal også vurderes av legen når pasienten søker som passasjer. Kommunen 

overprøver heller ikke denne vurderingen, men kan som for vilkår nr. 1 innhente en 

supplerende medisinsk vurdering.  

Legeerklæringens innhold og funksjon  

Legen skal beskrive pasientens forflytningsutfordringer. Diagnose nevnes i legeerklæringen, 

men diagnosen i seg selv er ingen tilstrekkelig beskrivelse av forflytningsutfordringene, med 

mindre disse er helt åpenbare, som f.eks. søkere som sitter permanent i rullestol.  

 

Legen skal foreta en selvstendig vurdering av pasientens forflytningsevne, gjerne ved 

test/prøving av forflytningsevnen. Det finnes pr i dag ingen standardisert test for dette 

formålet, men det forventes likevel at dette testes av legen. Legen må selvsagt ha en dialog 

med pasienten om forflytningsevnen, men legen skal ikke bare gjengi pasientens opplevelse 

av forflytningsevnen. Legen må derfor bekrefte i skjemaet at legen selv har foretatt en 

vurdering.  

 

Dersom pasienten har noen gode og noen dårlige dager er det viktig at legen – så langt 

mulig – anslår hvor stor andel av dagene som normalt er gode og dårlige. Pasientens 

forflytningsevne på henholdsvis gode og dårlige dager må også angis i slike tilfeller.  

Det skal videre krysses av for om pasienten benytter hjelpemidler, hvor ofte disse benyttes 

og det skal beskrives hvordan forflytningsevnen er ved bruk av slike hjelpemidler.  

Som nevnt ovenfor skal legeerklæringen dokumentere oppfyllelse av vilkår nr. 1 ovenfor, 

som gjelder søkerens forflytningsevne – samt behovet for hjelp utenfor motorvognen når det 

gjelder passasjerer. Det er således ingen automatikk i at pasienten tildeles p-tillatelse selv 

om dette vilkåret er oppfylt. Det er derfor viktig at legen informerer pasienten om at det er 

kommunen som skal vurdere vilkåret som er knyttet til søkerens behov for parkeringslette, og 
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ikke legen. Pasienten oppgir selv informasjon som danner grunnlaget for denne avgjørelsen i 

søknadsskjemaet til kommunen.  

Særlig om pasient som søker p-tillatelse som fører 

Dersom pasienten søker som fører må legen vurdere om pasienten fortsatt oppfyller 

vilkårene for å ha førerkort. Søkeren må fremlegge kopi av gyldig førerkort til kommunen ved 

søknad om p-tillatelse.  

Særlig om pasient som søker p-tillatelse som passasjer 
Dersom pasienten søker som passasjer må legen vurdere vilkår nr. 3 nevnt ovenfor og 

dermed vurdere om pasienten kan vente på bestemmelsesstedet mens fører av 

motorvognen parkerer denne på en lovlig parkeringsplass. Det skal vurderes om 

vedkommende trenger regelmessig hjelp av fører utenfor motorvognen. Det at passasjeren 

trenger hjelp til å gå ut av bilen og må bli fulgt inn til bestemmelsesstedet er i seg selv ikke 

nok til at dette vilkåret vil være oppfylt. Ved bruk av av- og påstigningsmuligheter er det tillatt 

for en fører å følge noen som trenger hjelp inn uten at dette anses som en parkering i strid 

med reguleringen. Det er derfor ikke tilstrekkelig at legen beskriver behov for hjelp til og fra 

bestemmelsesstedet. Legen må vurdere pasientens generelle behov for regelmessig hjelp av 

fører og om pasienten kan vente alene mens motorvognen blir parkert. 

Kontakt med kommunen 

Søkeren blir bedt om å krysse av for om kommunen kan kontakte legen for nærmere 

informasjon om forhold knyttet til parkeringstillatelsen. Dersom søkeren har tillatt dette kan 

kommunen ta kontakt for å få nærmere utdyping av forflytningsutfordringene eller behovet for 

regelmessig hjelp, forklaring av begreper man trenger nærmere forklaring av osv. Slik 

kontakt kan også være aktuelt i forbindelse med vurderingen av om det er nødvendig å 

innhente en supplerende medisinsk vurdering. 
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Informasjonsskriv 

- søkere som har fått innvilget p-tillatelse for forflytningshemmede

Innledning 
Dette informasjonsskrivet sendes søkere som innvilges p-tillatelse for forflytningshemmede. 

Rettigheter 
P-tillatelse for forflytningshemmede gir deg som innehaver av p-tillatelsen følgende

rettigheter:

1. Parkering på oppstillingsplass reservert for forflytningshemmede

Disse plassene er skiltet enten med blå plate med hvit P eller med hvit plate med sort P – og

med underskilt med rullestolsymbol. Dersom du skal betale avgift på en slik plass vil det stå

skiltet «mot avgift» på underskiltet. Dersom det ikke gjør det er det gratis å parkere på den

reserverte plassen.

2. Gratis parkering på kommunale avgiftsplasser

Det er gratis å parkere der det er blåhvite P-skilt

Det er alltid gratis å parkere med parkeringstillatelse for forflytningshemmede på plasser

reservert for forflytningshemmede som er skiltet med blå plate med hvit P. Dersom en

kommune drifter egne områder som er skiltet med hvit plate med sort P, så vil det også være

gratis å parkere med p-tillatelsen.

Det skal alltid være skiltet hvis det er betalingsplikt for forflytningshemmede 

Dersom det gjelder betalingsplikt skal dette alltid være skiltet på informasjonsskilt plassert 

ved automaten på området/strekningen du parkerer på. Denne informasjonen vil være lesbar 

fra bilen, med mindre det også er skiltet ved innkjøringen at avgiftsplikten også gjelder 

forflytningshemmede.  

3. Parkering i mer enn ordinær makstid.

På områder/strekninger som er skiltet med blå plate med hvit P som har ordinær makstid på

30 minutter eller mer gir p-tillatelsen rett til å parkere så lenge man vil. Dette er en

overgangsregel som gjelder fram til 01.01.2021. Fra dette tidspunkt gir p-tillatelsen rett til å

parkere i dobbel tid på slike steder. Ved ordinær makstid på 1 time kan man derfor parkere i

2 timer med p-tillatelse for forflytningshemmede.

På områder/strekninger med hvit plate med sort P som har ordinær makstid på 30 minutter 

eller mer gir p-tillatelsen rett til å parkere i dobbel tid. Dette inkluderer også områder som er 

regulert av private parkeringsvirksomheter.  

4. Parkering i offentlig boligsone

P-tillatelsen gir også rett til å parkere på steder regulert til boligsone/beboerparkering på

offentlig ferdselsåre eller andre steder skiltet med blå plate med hvit P eller soneskilt. P-

tillatelsen gir imidlertid ingen særrettigheter på private beboerparkeringer i borettslag,

sameier o.l. som er regulert med private skilt.

Parkeringstillatelsen gir ikke rett til å parkere på plass som er reservert andre 

personer/grupper.  
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Bruk av p-tillatelsen og kontroll 
P-tillatelse for fører 

Du som er innvilget p-tillatelse som fører av motorvogn må være den som kjører 

motorvognen når den skal parkeres for at p-tillatelsen skal kunne benyttes til parkering.  

Dersom du er tildelt p-tillatelse som fører kan du ikke benytte denne når du er passasjer. 

Dersom du har p-tillatelse som fører er passasjer kan av- og påstigningsmulighet nært 

inngangen til bestemmelsesstedet benyttes, og føreren kan parkere bilen på en ordinær 

parkeringsplass. Av- og påstigning er tillatt på alle ordinære p-plasser, på område/strekning 

skiltet med parkering forbudt og på plass reservert for forflytningshemmede – uten bruk av p-

tillatelse for forflytningshemmede.  

 

P-tillatelse for passasjer 

Du som er innvilget p-tillatelse som passasjer av motorvogn må være med i motorvognen når 

den skal parkeres eller bli hentet på parkeringsstedet for at p-tillatelsen skal kunne benyttes 

til parkering. 

 

Fremleggelse av p-tillatelse 

For å oppnå de ovennevnte rettigheter ved parkering må p-tillatelsen plasseres godt synlig 

bak frontruten på motorvognen du benytter. Dette betyr at all informasjon på forsiden enkelt 

skal kunne leses gjennom frontruten. P-tillatelsen skal ikke plasseres i sidevinduet. Forsiden 

skal ligge opp, slik at kortnummer og utløpsdato kan leses. Dette vil si at siden med passfoto 

skal være plassert ned. 

 

Parkeringshåndheving og kontroll 

En uniformert trafikkbetjent som kontrollerer parkeringsområdet du står parkert på har rett til 

å be deg vise fram p-tillatelsen. Dette kan han gjøre f.eks. for å kontrollere at det er din p-

tillatelse. Parkeringstillatelsens kortnummer vil bli benyttet til å kontrollere om tillatelsen er 

gyldig. Dette vil fremgå av nasjonalt register over p-tillatelser, se nedenfor. For å forsikre deg 

om at trafikkbetjenten er ansatt i virksomheten som kontrollerer området kan du be 

trafikkbetjenten legitimere seg. Alle betjenter skal ha bære legitimasjonskort ved kontroll.  

Informasjonsplikt ved endrede forhold 
Du har plikt til å gi kommunen informasjon om endrede forhold som kan påvirke din rett til å 

ha p-tillatelsen. Dette gjelder både endringer i bosted, arbeidssted, behandlingssted osv. 

samt endringer i forflytningsevnen. HC-registeret vil automatisk gi melding til kommunen 

dersom du flytter til en annen kommune, siden dette er koblet til Folkeregisteret.  

Dersom du går over til å være passasjer istedenfor fører må du også gi informasjon om 

dette, så kommunen kan vurdere om tilleggsvilkåret for å ha p-tillatelse som passasjer er 

oppfylt.  

Misbruk og inndragning 
Som nevnt ovenfor må du som innehaver av p-tillatelsen være henholdsvis fører eller 

passasjer ved bruk av p-tillatelsen, avhengig av hvilken type p-tillatelse du har. Du kan derfor 

aldri låne bort p-tillatelsen til noen andre – selv om de skal utføre ærend for deg. Det kan 

være lurt å informere familiemedlemmer om at p-tillatelsen ikke kan benyttes når du ikke er 

med i motorvognen. Slik bruk kan føre til inndraging av p-tillatelsen og anmeldelse i verste 

fall.  

 

P-tillatelsen kan ikke endres av innehaveren 

Det er også viktig å merke seg at det ikke er tillatt å påføre egen informasjon på p-tillatelsen 
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eller skrive over/endre informasjon, f.eks. gyldighetsdatoen. Dette gjelder også i påvente av 

svar på søknad om ny p-tillatelse etter at den forrige har utløpt. Endring av p-tillatelsen kan 

anses som dokumentforfalskning og kan bli anmeldt av kommunen.  

Kopi av p-tillatelsen er ikke gyldig for parkering 

Det nevnes for ordens skyld også at det ikke er tillatt å ta kopi av p-tillatelsen til bruk ved 

parkering.  

Det er ikke mulig å få tildelt duplikat av p-tillatelsen 

Det er ikke mulighet for å få tildelt duplikat av p-tillatelsen. Dette gjelder også om man f.eks. 

bytter på å benytte to biler.  

Register over p-tillatelser for forflytningshemmede 
Alle gyldige p-tillatelser er registrert i et nasjonalt register over p-tillatelser for 

forflytningshemmede. Dette kalles hc-registeret og driftes av Statens Vegvesen 

Vegdirektoratet. Registeret ligger tilgjengelig på www.vegvesen.no. Registeret inneholder p-

tillatelsens kortnummer, navn, adresse, fødsels- og personnummer, kjønn, om p-tillatelsen er 

utstedt på fører eller passasjer og gyldighetsdato for tillatelsen. Dersom en p-tillatelse mistes, 

blir stjålet, forfalsket eller inndratt vil tillatelsen bli merket ugyldig i registeret. Ved kontroll i 

forbindelse med parkering vil trafikkbetjentene kunne søke på kortnummeret og få 

informasjon om p-tillatelsen er gyldig eller ikke. De får aldri informasjon om 

helseopplysninger, årsak til at en p-tillatelse evt. er ugyldig eller annen sensitiv informasjon. 

Søknad om ny p-tillatelse 
Dersom du fortsatt kommer til å ha et særskilt behov for parkeringslette også etter at din 

gyldige p-tillatelse utløper må du søke om ny p-tillatelse når det nærmer seg slutten av 

gyldighetstiden for p-tillatelsen. Dette bør gjøres i god tid før p-tillatelsen utløper, så du ikke 

risikerer å få et opphold mellom eksisterende og ny p-tillatelse. Kommunen har ikke 

anledning til å utstede midlertidig p-tillatelse i ventetiden og den kan heller ikke forlenge 

gyldighetstiden på den eksisterende p-tillatelsen. Det anbefales også å ta høyde for en 

eventuell klagebehandling for det tilfelle at forholdene skulle ha endret seg på en slik måte at 

du får avslag på din nye søknad. Det anbefales at du derfor søker om ny p-tillatelse omkring 

3 - 4 måneder før p-tillatelsen utløper. Det sendes ikke ut varsel fra kommunen om at p-

tillatelsen snart utløper, så du må selv følge med på utløpsdatoen.  

http://www.vegvesen.no/

