Handläggning
För frågor och ansökan om parkeringstillstånd kontakta
Stadsbyggnadsförvaltningen, Gatukontoret
Telefonnummer:
Kommunens växel:
0520-49 50 00
Trafikingenjör:
0520-49 76 43
Den som har rätt att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad (PRH)
kan få det inom 14 dagar efter det att en komplett ansökan har kommit in till kommunens handläggare. Sommartid är handläggningstiden
längre (4-6 veckor).
För att din ansökan ska kunna handläggas snarast är det viktigt
- att den är riktigt ifylld och att alla uppgifter finns med
- att den innehåller ett ansiktsfoto som väl liknar dig
- att ditt läkarintyg inte är äldre än 2 månader.
Parkeringstillståndet skickas hem till dig. Om du får avslag, får du besked via ett rekommenderat brev.
Parkeringstillståndet för rörelsehindrad är gratis och gäller i högst tre år.
Skickas till :
Trollhättans Stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
Gatukontoret
461 83 TROLLHÄTTAN

Gatu-parkkontoret kommer att behandla inlämnade personuppgifter manuellt
och i datoriserade register. Behandlingen sker med stöd av 10§ personuppgiftslagen (PUL) som rör arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning.

Servicedeklaration
Parkeringstillstånd
för rörelsehindrade

Servicedeklaration för parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Ansökan om parkeringstillstånd prövas av den
kommun där sökanden är folkbokförd
Vem får parkeringstillstånd?
Det kan ges till person som är rörelsehindrad och som själv kör
fordonet.
En person som själv inte kör fordonet kan bara i undantagsfall få
ett tillstånd.

•
•

Hur kan jag parkera?
Tillståndet gäller i hela Sverige på
allmänna parkeringsplatser på gator och vägar
allmänna parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade
den del av gata där det är parkeringsförbud.

•
•
•

Tillståndet gäller inte
på tomtmark och i parkeringshus om inte ägaren tillåter det.
Kontakta trafiknämnden i den aktuella kommunen, om du känner
dig osäker.
där det är förbjudet att stanna och inte heller inom områden för
vissa ändamål som t ex lastplats, taxiplats eller vändplats.

I vissa kommuner kostar det ingenting att parkera. Kommunerna har
rätt att tillåta gratis parkering. Kontakta trafiknämnden i den aktuella
kommunen om du känner dig osäker på vad som gäller.
Med ditt parkeringstillstånd får du parkera gratis på allmänna, kommunala parkeringsplatser i Trollhättan.
Var kan jag använda mitt parkeringstillstånd?
Tillståndet är rikstäckande och gäller även i de flesta europeiska länder.
Det är upp till dig själv att ta reda på vad som gäller i det land du
besöker.
Tillståndet ska placeras i framrutan med handikappsymbolen upp,
så att den är väl synlig utifrån.

•

Kortet får bara användas när kortägaren själv är med i fordonet.

•

Tänk på att parkeringstillståndet är en värdehandling. Kortet ska inte
förvaras i bilen när det inte används. Om du av någon anledning blir
av med ditt parkeringstillstånd ska du anmäla det till polismyndigheten.

Tid och avgifter
Med tillståndet får du parkera
på parkeringsplats för rörelsehindrad under högst den tid som kan
finnas utmärkt på platsen
i högst tre timmar i följd där loka trafikföreskrift förbjuder parkering
i högst tre timmar i följd där det är tillåtet att parkera kortare tid än
tre timmar
i högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre timmar.

•
•
•
•
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När ett parkeringstillstånd inte används längre ska det returneras till
gatukontoret.
Du får själv hålla reda på när tillståndet behöver förnyas och ansöka
om ett nytt.
Det sker alltså inte automatiskt.

