INFORMATION

Information och villkor gällande
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade
ALLMÄNT
Parkeringstillståndet gäller i hela landet. Tillståndet gäller även i de flesta
europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer 4 juli 1998. Besked om
giltighet utomlands kan erhållas från kommunen.
PARKERINGSTILLSTÅND GER RÄTT ATT PARKERA


Under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är
förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar



Under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är
tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar



På parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för
rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta
uppställningstid som föreskrivits för sådan plats ska iakttas



Under högst tre timmar på gågata.



På gårdsgator gäller parkeringstillståndet enbart på särskilt anordnade
parkeringsplatser

PARKERINGSTILLSTÅND GER INTE RÄTT ATT PARKERA


Där det är förbjudet att stanna eller parkera.



På plats avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (vändzon, lastzon,
taxizon, p-plats för buss/lastbil etc.)



På huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten.



På privat mark (t.ex. parkeringshus) om inte markägaren särskilt
medgivit detta. Kontakta markägaren i varje enskilt fall.

Kils kommun

Postadress

Besöksadress

Telefon +46 (0)554-191 00

Bankgiro 109-6510

Box 88

Kommunhuset

Fax +46 (0)554-100 95

PlusGiro 12 21 10-0

665 23 Kil

Ö Torggatan 2D

E-post kommun@kil.se

Organisationsnummer

Sidan 1 av 2

212000-1751

PARKERINGSAVGIFTER
Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga
avgift. Flertalet kommuner har emellertid beslutat att rörelsehindrade
parkeringstillstånd är befriade från avgift. Kontakta respektive kommun för
besked. I alla kommuner i Värmland har avgiftsbefrielse medgetts.

ÖVRIGT
Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska polisanmälas varefter kommunen
spärrar kortet och utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till
polisen eller till den kommun som utfärdat det.
Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller
motsvarande plats på sådant sätt att framsidan är väl synlig och läsbar utifrån.
Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren
själv färdas i fordonet.
Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i fordonet då det
inte används av tillståndshavaren.
Tillstånd där giltighetstiden gått ut eller som av annat skäl är inaktuellt ska
förstöras och kasseras.
MISSBRUKAS PARKERINGSTILLSTÅNDET KAN DET ÅTERKALLAS.

PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter i ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade skall
behandlas enligt Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
samt Personuppgiftslagen (PuL). Enligt 26 § PuL har den registrerade rätt att
begära rättelse beträffande personuppgifter som behandlas i strid med lagen.
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