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Allmänt
Parkeringstillstånd gäller normalt i hela landet om inte annat angetts (där lokal
trafikföreskrift om parkering utfärdats, normalt på allmänna platser såsom gator, vägar
och allmänna parkeringsplatser) utom på tomtmark (parkeringshus) om inte markägaren
särskilt medgivit det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall.
Tillståndet gäller också i de flesta europeiska länder enligt en överenskommelse träffad
mellan transportministrarna.
Broschyr om villkoren för Europiska unionen tillhandahålls av kommunen vid förfrågan

Vem har rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrad?
Enligt TrF kan parkeringstillstånd utfärdas för rörelsehindrade, både till dem som själva
kör fordonet och till dem som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.
Den rörelsehindrade ska ha ett varaktigt funktionshinder som medför väsentliga
svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera

•
•
•
•

På allmän parkeringsplats
Högst tre timmar i följd där parkeringen enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden
(parkeringsförbud) eller tillåten under kortare tid än tre timmar
Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre men mindre än 24
timmar
På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns
angiven på platsen.

Parkeringstillståndet gäller inte

•
•
•
•
•

I parkeringshus
På privat mark om inte markägaren medgivit det
Där det är förbud att stanna (stoppförbud)
På platser för visst ändamål, t.ex. lastplats, taxiplats och vändplats
På busshållsplatser

Giltighet
Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör
bilen eller medföljer som passagerare och beroende av förarens hjälp utanför fordonet.

Avgift
Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga avgift. I vissa
kommuner behöver avgift inte betalas på parkeringsplats. Kommunerna har nämligen
rätt att medge avgiftsbefrielse. Om kommunen inte har medgett avgiftsbefrielse ska
avgift betalas.
I Borlänge kommun är rörelsehindrade med giltigt parkeringstillstånd tills vidare
avgiftsbefriade.

Övrigt
Förlorat eller stulet parkeringstillstånd polisanmäls varefter kommunen spärrar kortet
och utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den
kommun som utfärdat tillståndet.
Parkeringstillståndet skall vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller
motsvarande plats på sådant sätt att framsidan är väl synlig utifrån.
I Borlänge får handikappade med giltig tillstånd trafikera Stationsgatan trots förbud.
Missbrukat tillstånd återkallas

Mer information
Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta Samhällsbyggnadssektorn, Plan och markkontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge. E-post: trafik@borlange.se

