Parkeringstillstånd för rörelsehindrade i Stockholm
Parkeringstillståndet gäller i hela landet, normalt på offentliga platser såsom gator, vägar och allmänna
parkeringsplatser. Tillståndet gäller även i övriga EU-länder samt i vissa andra europeiska länder.
Obs! Vid parkering inom Stockholms stad ska avgift betalas enligt stycket ”Avgift på gatumark inom
Stockholm”
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

Tillståndet gäller inte:
 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. T.ex. huvudled

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
 På gågata högst 3 timmar
Avgift på gatumark inom Stockholm

Avgift ska betalas på avgiftsbelagda parkeringsplatser och på parkeringsplats som är reserverade för
rörelsehindrade med tilläggstavla ”Avgift”.

Det är möjligt att ansöka om en reducerad parkeringsavgift som betalas per år. Avgiften ger dig,
tillsammans med parkeringstillståndet, rätt att parkera på avgiftsbelagda p-platser på gatumark inom
Stockholms stad.
Det finns mer information på webbplatsen parkering.stockholm/prh
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.
OBS! Vissa kommuner kan ha andra lokala regler. Kontakta den kommun där du ska parkera om du är osäker.

