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Parkeringstillstånd för rörelsehindrade.  
 

Allmänt 
Parkeringstillståndet gäller i hela landet där lokala trafikföreskrifter om 
parkering har utfärdats, normalt på allmänna platser som gator, vägar och 
offentliga parkeringsplatser som tillhör kommunen.                             
Observera att regler i trafikförordningen (TrF) och vägmärkesförordningen 
(VMF) alltid måste följas! Tillståndet gäller även i de flesta europeiska länder. 
Besked om giltighet utomlands kan erhållas från kommunen. 

 

Platser i Nyköping där parkeringstillstånd gäller 
• På kommunal allmän parkeringsplats. 

• På parkeringsplats för rörelsehindrad. Dessa platser har en skylt med 
handikappsymbol. 

• På den del av gata, väg etc. där det enligt den lokala trafikföreskriften är 
förbjudet att parkera (parkeringsförbud) eller tidsbegränsad parkering. 

• På gågata 

• På särskilt anvisade parkeringsplatser på gångfartsområden 

 

Platser i Nyköping där parkeringstillstånd inte gäller 
• I parkeringshus och parkeringsgarage. 

• På privat mark om inte markägaren särskilt medgivit detta. Kontakta 
markägaren i varje särskilt fall. 

• Där det är förbud att stanna (stoppförbud). 

• På plats avsedd för visst ändamål, exempelvis lastplats, vändplats och 
taxizon. 

• På hållplats för buss eller spårvagn 

• På P-plats som är förhyrd, reserverad eller där särskilt tillstånd krävs. 

• På anvisad plats för visst fordonsslag, t ex lastbil. 

• På huvudled om inte annat anges 

• På gång- och cykelväg 

• Utanför särskilt anvisade parkeringsplatser på gångfartsområden 

• Generella parkerings- och stannandeförbud enligt trafikförordningen, t ex 
före övergångsställe och gatukorsning. 
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Tillåten parkeringstid på kommunala parkeringsplatser 
• Högst 3 timmar i följd på gågata 

• Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden 
eller tillåten under kortare tid än 3 timmar. 

• Högst 24 timmar på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade om 
ingen annan tidsbegränsning finns angiven på platsen. 

• Högst 24 timmar i följd på avgiftsbelagda kommunala parkeringar. 

 

Avgift 
Det är varje kommun som beslutar om parkeringsavgift ska betalas vid 
parkering med parkeringstillstånd. 

I Nyköpings kommun är det avgiftsfritt på kommunens allmänna 
parkeringsplatser för innehavare av parkeringstillstånd i upp till 24 timmar. 
Därefter måste angiven parkeringsavgift erläggas. 

Vad gäller när man parkerar 
Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren 
när denne själv kör det fordon som ska parkeras eller när innehavaren åker 
med det fordon som ska parkeras och har beviljats tillstånd som 
passagerare. 

Parkeringstillståndet ska, när det används, vara placerat i vindrutans vänstra 
främre del så att framsidan med rullstolsymbolen är väl synlig för kontroll 
utifrån. 

Övrigt 
Nyköpings kommun vill i att angivna parkeringsplatser används i första hand. 

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska omgående polisanmälas varefter 
kommunen spärrar kortet och utfärdar ett nytt.  

Upphittat parkeringstillstånd ska lämnas till polisen eller till den kommun som 
utfärdat det. 

 

För ytterligare information 
Webbplats: www.nykoping.se/Parkering/ 

E-post: tekniska.divisionen@nykoping.se 

Telefon: 0155-24 88 00 

 

Besöksadress 
Tekniska Divisionen 

Tillverkarvägen 2 

611 83  NYKÖPING 
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