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SPØRSMÅL TIL BYRÅDET FRA IVAR JOHANSEN (SV) - HC PARKERINGSKORT 

 

Ivar Johansen (SV) har stilt følgende spørsmål til byrådet: 

 

«Jeg får flere henvendelser fra funksjonshemmede som opplever at vilkårene for å få tildelt 

HC-parkeringskort er altfor høy. De opplever at det praktisk talt bare er personer i 

rullestol som får dette. 

 

Det vil naturlig nok være også andre former for funksjonshemning som bør klassifisere til 

å parkere på handikapparkeringsplasser. Det kan gjelde folk med kroniske helseplager 

eller ulike former for sosial angst. 

 

Hvordan praktiseres dette? Har praksis vært endret de siste årene?» 

 

 

Om ordningen med parkeringstillatelse for forflytningshemmende 

Det er Oslo kommune ved Bymiljøetaten som fatter vedtak om tildeling av parkeringstillatelse for 

forflytningshemmede. Tildeling skjer etter en streng og skjønnsmessig vurdering med sikte på å 

tildele plasser til dem med størst behov. Tillatelsen gis av kommunen for en begrenset tid, 

maksimalt 5 år, men ikke for mindre enn 2 år.  

 

Både fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser og passasjer som har særlig 

behov for parkeringslettelser, kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Det er i 

dag utstedt ca. 5000 slike parkeringstillatelser for folk bosatt i Oslo. Det utstedes også mange slike 

tillatelser i kommunene rundt Oslo, og det må antas at mange av disse benyttes til parkering i Oslo 

hvor det er ca. 1000 merkede parkeringsplasser for forflytningshemmede. 

 

Rettslig grunnlag 

Rettslig sett er regelverket for tildeling av parkeringstillatelser for forflytningshemmede forankret 

i «Forskrift om parkering for forflytningshemmede», fastsatt av Samferdselsdepartementet 

15.03.1994 med hjemmel i Lov om vegtrafikk § 4 og § 8. Et vedtak om tildeling av 

parkeringstillatelse kan påklages til Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede, jf. 

forvaltningsloven § 28 annet ledd. 

 

 



 

 

 2 

Hva omfattes av en parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

En parkeringstillatelse for forflytningshemmede gir adgang til følgende: 

 Adgang til gratis parkering på reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede 

(kommunale) over hele landet og i Europa der tilsvarende ordning eksisterer. 

 Adgang til gratis parkering på avgiftsbelagte parkeringsplasser (kommunale) over hele 

landet og i Europa der tilsvarende ordning eksisterer (gjelder også utover tidsbegrensning). 

 Adgang til parkering utover lengste tillatte parkeringstid hvor slik tid er fastsatt ved 

offentlige trafikkskilt. 

 Adgang til gratis parkering på steder der det er innført boligsoneparkering over hele landet 

og i Europa der tilsvarende ordninger eksisterer. 

 Adgang til gratis kjøring i bomringer knyttet til byområder i hele landet. 

 Adgang til kjøring med piggdekk uten å betale piggdekkavgift over hele landet (Jf. 

forskrift om gebyr for bruk av piggdekk av 07.05.1999 § 1, annet ledd, nr. 3). 

 

 

Praktisering av ordningen 

Ved Bymiljøetatens tildeling av parkeringskort for forflytningshemmede legges det vekt på 

forflytningsevne og forflytningsbehov. 

 

En persons forflytningsevne kan være sterkt redusert når vedkommende er avhengig av rullestol, 

men også for eksempel hjerte- og lungesykdommer kan medvirke til en redusert forflytningsevne. 

 

Ved vurdering av behov for forflytning sees det hen til behov for parkering ved hjem og spesielt 

arbeidssted. Det kan også eksistere behov for parkering ved regelmessig sykehusbehandling eller 

annen type regelmessig behandling, for eksempel fysioterapi. Regelmessig sosial aktivitet kan 

også inngå i vurdering av om parkeringstillatelse skal tildeles. 

 

Tildelingen skjer etter en streng og skjønnsmessig vurdering med sikte på å tildele tillatelser til 

søkere med størst behov. Det kreves legeerklæring for å dokumentere det medisinske grunnlaget 

for å vurdere søkerens helsetilstand.  

 

Sosial angst har ikke alene vært grunnlag for tildeling av parkeringstillatelse, men har inngått 

sammen med andre forhold i vurderingen når tillatelse har vært gitt. 

 

Den beskrevne praksisen har ikke vært endret de siste årene. 

 

 

 

 

 

Lan Marie Berg 

byråd  
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