ANSÖKAN OM
UNDANTAG FRÅN FÖRBUD ATT PARKERA

Namn på sökande
Gatuadress

Personnummer
Postnummer

Ort

Telefon dagtid
Ansökan avser undantag i: Kommun, län eller i hela riket

Jag ansöker om undantag från lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera.
Jag ansöker om undantaget på grund av: ange anledning (t ex problematik/diagnos)

Jag ansöker om undantaget för att: ange ändamål med undantaget (t ex skyndsamma toalettbesök)

Sökandens namnteckning

Namnförtydligande

Samtliga fält i ansökan bör vara i fyllda.

Ort och datum

LÄKARINTYG OM
LÄKARINTYG OM

LÄKARINTYG
MEDICINSKA SKÄL FÖR UNDANTAG FRÅN FÖRBUD ATT PARKERA
Namnet på sökande

Personnummer

Uppgifterna är baserade på
Besök av sökande

Journalanteckningar

Uppgifter lämnade av sökande

Kontakt med anhörig

Telefonkontakt med sökande

Personlig kännedom sedan…………………

Diagnos

Beskriv hur sjukdomen eller skadan yttrar sig

Ange den tiden som problemen/sjukdomen beräknas bestå:

Hur ofta uppstår problemen?

Har sökande körkort?
Ja

Nej

Läkarens underskrift

Namnförtydligande

Samtliga fält i läkarintyget bör vara ifyllda.

Adress

Telefonnummer

Datum

Ansökan om undantag från förbud att parkera
Undantag från bland annat lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera ska avse ett visst ändamål om
undantaget ska gälla i mer än en kommun. Undantaget ska behövas av särskilda skäl. Bestämmelser om
prövning av ansökningar om undantag finns i 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276).
Ansökningsavgift
För prövning av ansökan om undantag enligt13 kap. 3 § tas en ansökningsavgift ut.
Avgiften är 2 000 kr enligt 2 kap. 4 § 7 förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet.
Avgiften ska betalas när ansökan ges in, enligt avgiftsförordningen (1992:191).
Inbetalningen sker på bankgiro: 5053-0716
Var noga med att ange namn och vad ansökan avser.
Visst ändamål
Det är viktigt att du i ansökan uppger för vilket ändamål du behöver undantag.
Särskilt skäl
Du behöver även ange vad som föranleder att du behöver parkera för ditt ändamål.
Läkarintyg
Om du anser att undantag behövs av medicinska skäl bör ett läkarintyg bifogas ansökan.
Lokala trafikföreskrifter
Lokala trafikföreskrifter meddelas av länsstyrelser och kommuner och innehåller särskilda trafikregler.
De kan gälla bland annat förbud mot att parkera fordon med avvikelse från vissa bestämmelser i
trafikförordningen (1998:1276). De märks i allmänhet ut med vägmärken.

