
Legeerklæring
Vedlegg til SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE 

jf. forskrift om parkering for forflytningshemmede

Porsgrunn kommune
Pb. 128, 3901 Porsgrunn

postmottak@porsgrunn.kommune.no
Tlf. 35 54 70 00

PASIENTEN

FORNAVN FØDSELSDATO

ETTERNAVN MOBILNUMMER

ADRESSE E-POSTADRESSE

POSTNUMMER STED

Pasientens manglende evne til å gå frem og tilbake til parkeringsplass er det medisinske grunnlaget for retten til
parkeringstillatelse. Det er først og fremst lidelser i bena som gir rett til parkeringstillatelse, men hjerte-, lunge-
og neurologiske lidelser kan også være medisinske årsaker som gir rett til parkeringstillatelse.

Problemer med å bære er i seg selv ikke god nok grunn til å få parkeringstillatelse. 
Dersom pasienten selv er bilfører, må du vurdere om pasienten fortsatt bør ha førerkort (jf. forskrift om helse-
krav til bilførere mv).

Legeerklæringen er ikke det eneste grunnlaget for vurderingen 
av om pasienten bør få innvilget parkeringstillatelse

Pasienten må også i sin egen søknad til kommunen beskrive 
hvorfor han/hun har behov for parkeringstillatelse.

LEGEN

NAVN TELEFON

ADRESSE E-POSTADRESSE

POSTNUMMER STED



VENNLIGST BESVAR FØLGENDE SPØRSMÅL

Årsak til forflytningshemmingen (vennligst forklar ev. medisinske faguttrykk på norsk)

Hva er det som gjør at pasienten ikke kan benytte ordinære parkeringsplasser?

Kan fylles ut av fysioterapaut

Pasienten bruker Rullestol Rullator Krykker Stokk

Pasientens gangdistanse m - uten hjelpemiddel m - med hjelpemiddel

I hvilken grad vil den generelle tilstand forverres ved stadig å gå denne distansen?

Eventuelle andre forhold som kan ha betydning for søknaden

Pasientens ev. prognose for bedring av forflytningsevnen

SIGNATUR

DATO OG STED FYSIOTERAPEUTLEGE
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