Information till innehavare av P-tillstånd för rörelsehindrad
Tillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i Sverige. Hur
ditt tillstånd gäller måste du kontrollera med den stad eller land du tänker besöka. Tillståndet gäller
också i de flesta länder i Europa.

Tillståndet gäller på följande platser:
på allmän parkeringsplats

på parkeringsplats för rörelsehindrade

på den del av gata, väg etc. där det enligt lokal trafikföreskrift är förbjudet att
parkera

Fordonet får parkeras:
•

högst tre timmar i följd, där parkering är förbjuden

•

högst tre timmar i följd, där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar

•

högst 24 timmar i följd, där parkering är tillåten 3–24 timmar

•

på parkeringsplats för rörelsehindrad högst den tid som finns angiven på
platsen

•

på parkeringsplats för rörelsehindrad utan tidsbegränsning, får fordon
parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och
helgdag

•

Tillståndet gäller inte:

på gågata högst 3 timmar

•

på privat mark eller i garage om inte ägaren medgivit det

•

där det är förbud att stanna

•

på platser avsedda för visst ändamål, t.ex. lastplats, taxiplats, vändplats
eller p-plats för buss

•

på gångfartsområde, förutom på markerade parkeringsplatser

•

där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna eller
parkera.

Hur ser man att det är tomtmark

Vid infarten till parkeringsplatsen finns skylt med tilläggstavla med namnet på företaget som
övervakar platsen plus telefonnummer. Inom området har skyltarna normalt inte en sådan
tilläggstavla. Kontrollera med markägaren eller övervakningsföretaget om de medger parkering med
parkeringstillståndet.

Vad gäller när du parkerar?
•

•

•
•
•

Tillståndet är personligt och får bara användas när innehavaren själv kör fordonet eller när
innehavaren åker med fordonet och har beviljats tillstånd som passagerare.
Parkeringstillståndet ska placeras i fordonets främre del så att dess framsida är väl synlig och
läsbar i sin helhet utifrån parkeringstillståndet för rörelsehindrad är stöldbegärligt. Tillståndet
bör därför inte förvaras i fordonet utom då tillståndet används för parkering. Om
parkeringstillståndet stjäls eller tappas bort ska förlusten anmälas till polisen. Kopia av
polisanmälan skickas till kommunen som spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt.
Upphittat tillstånd ska lämnas till polisen eller till den myndighet som utfärdat det.
Tillstånd som upphört att gälla ska återlämnas till utfärdade myndighet.
Missbruk av parkeringstillståndet medför återkallelse av tillståndet.

Giltighet
•

•
•
•

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas då tillståndshavaren själv kör
fordonet.
Parkeringstillstånd utfärdat till en person som inte själv kör fordon får endast användas då
tillståndshavaren medföljer som passagerare.
Tillståndet gäller endast om det i original är placerat på insidan av fordonets vindruta.
Tillståndet ska vara väl synligt utifrån. Placera gärna tillståndet på höger sida av vindrutan.
Missbrukas tillståndet kan det återkallas.

