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Opprettholdelse av avslag på søknad om parkeringskort etter klage 
- ref 12 

 

Rådmannens innstilling: 
Klagenemda for Gran kommune opprettholder avslag på søknad om parkeringskort for 
forflytningshemmet da det vurderes at søker ikke fyller kriteriene for parkeringskort 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad med legeerklæring     
Avslag 
Klage 
Kriterier og veiledning                                                                                                       

nei 
nei 
nei 
nei 

 
 

Oppsummering 
Avslag på søknad om parkeringskort fra Britt Grønmyr. Avslaget er opprettholdt etter en helhetlig 
vurdering av søknad, legeerklæring og klage. Søker vurderes å ikke fylle kriteriene for 
parkeringskort. Saken er derfor videresendt til klagenemda.  
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune har mottatt søknad om parkeringskort fra Britt Grønmyr f: 09.07.1946. Søknaden 
med begrunnelse ble grundig gjennomgått og en fant ikke dokumentasjon som gir grunnlag for å 
innvilge parkeringskort. Klagen gir presisering på hvordan hun tenker at aktivitetene i søknaden er 
listet etter prioritert rekkefølge. Utover dette er det lite ny informasjon. Britt Grønmyr fikk 
utfordringer med lungene etter kreftbehandling –etter operasjon og medikamentell behandling. Det 
har medført at hun har en KOLS diagnose.  Informasjonen som gis er i stor grad relatert til diagnose 
og ikke til funksjon. Det er ikke gjort eller beskrevet objektive funksjonsvurdering utover et anslag på 
gang distanse. Hun beskriver kun at hun ikke klarer å gjøre aktiviteter uten parkeringslette og at hun 
uten dette ikke vil kunne mestre hverdagen selv. Utfra at hun beskriver at hun kan gå 50 meter m/u 
hjelpemiddel så er det innenfor en avstand der en finner flere parkeringsplasser ved fysioterapi 
instituttet i Brandbu. Det er denne aktiviteten og dens hyppighet som ville kunne forsvart at det ble 
innvilget parkeringskort. I Gran kommunes kriterier og veiledning for parkeringskort beskrives det at 
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sosiale aktiviteter, handling og bæring i seg ikke gir rett til parkeringskort. Nødvendig handling lokalt 
på Gran og Brandbu vurderes og å være mulig uten parkeringskort når en ser hennes gang distanse.  
Ettersom hun er pensjonist tenker en at det er rom for handling i tider der en lett kan parkere nær 
inngang på ordinære plasser. Informasjon gitt i søknad og klage, samt kunnskap om lokalmiljø gjør at 
avslaget ble opprettholdt og klagen sende videre til klagenemda.   
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Opprettholdelse av avslag på parkeringskort etter klage 
 
Økonomi 
Ikke relevant 
 
Bemanning 
Ikke relevant 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Utfra en total vurdering av informasjon i både søknad og klage samt beskrivelse fra søker og lege, 
anses det ikke å være tilstrekkelig grunnlag for å innvilge parkeringskort. Kjennskap faggruppen som 
behandler søknadene har til hvor parkeringskortet skal benyttes gir heller ikke grunnlag for å 
imøtekomme klagen. Innvilgelse av parkeringskort vil være avhengig av mer utfyllende 
funksjonsbeskrivelse og objektive funn fra test av oppreisning og gangfunksjon. 
 
Gran kommune har innført en strengere praksis for innvilgelse av parkeringskort da en vet at 
parkeringsplasser for forflytningshemmede er et knapphets gode. Søkere med et reelt 
parkeringsbehov i forbindelse med bosted, arbeid og behandling prioriteres.  
 
Klagenemda kan velge å imøtekomme klager og innvilge parkeringskort. Rådmannen vil imidlertid 
ikke tilrå dette. I følge retningslinjene til forskrift om parkering for forflytningshemmede, er 
forskriften vedtatt for å sikre en mest mulig lik og rettferdig behandling av forflytningshemmede.  
En vil kunne oppleve forskjeller fra kommune til kommune. Etterspørselen kan variere noe i forhold 
til størrelsen på stedet, tilgang til ulike butikker, helseinstitusjoner og trafikktettheten. Formålet med 
forskriften er uansett at det er de med betydelige forflytningsproblemer oftest av mer kronisk og 
varig karakter som skal nyte godt av ordningen, ikke funksjonshemmede generelt. 
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ikke relevant 
 

 
Dato: 16. januar 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


