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Generella regler
om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Allmänt

Parkeringstillståndet gäller i hela landet på gator och allmänna platser. Det gäller också i de flesta
europeiska länder. Om du ska resa utomlands kontakta landets ambassad eller någon
handikapporganisation för att få veta vad som gäller i det land du ska besöka.
Viktigt! Parkeringstillståndet gäller inte på tomtmark om inte ägaren tillåter det. Kontakta
alltid markägaren och fråga.
Giltighet för parkeringstillstånd

•
•
•
•

Du får parkera högst tre timmar i följd där lokal trafikföreskrift förbjuder parkering.
Du får parkera under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten.
Du får parkera på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade i högst 3 timmar med
parkeringsskiva.
Du får inte parkera på plats som reserverats för visst ändamål, till exempel taxizon.

I vissa kommuner får man får parkera längre tid än ovan. Respektive kommun upplyser
om vilka regler som gäller i just den kommunen.

Avgift

Att du har parkeringstillstånd för rörelsehindrade betyder inte att du automatiskt slipper
parkeringsavgifter. Kontakta den kommun du besöker för att få besked om vad som gäller där du
behöver parkera.

Övrigt

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av dig som är innehavare.

Sodertalje kommun/Parkeringstillst�nd for rorelsehindrade

Om du tappar bort ditt parkeringstillstand eller om <let blir stulet maste du polisanmala och sparra
det. Du ska ocksa anmala forlusten till kommunen, som utfardar ett nytt tillstand. Om du hittar
nagon annans tillstand ska du lamna <let till polisen eller till den kommun som utfardat tillstandet.
Parkeringstillstand och parkeringsskiva ska placeras pa insidan av fordonets vindruta sa att
framsidan av tillstandet och parkeringsskivan syns tydligt utifran. Framsidan av tillstandet ar den
sidan dar tillstandsnumret samt giltighetstiden star.
Om du missbrukar ditt tillstand har kommunen ratt att dra in det.
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Pa allmanna parkeringsplatser ar parkering tillaten 24 timmar.

Om du parkerar langre an 3 timmar med parkeringsskiva maste du betala avgift, dar <let kravs.

Du :far parkera i tre timmar med parkeringsskiva pa parkeringsplats reserverad for
rorelsehindrade.
Eventuella fragor besvaras pa tel: 08-523 03122.
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