2019-04-02

Dispens från lokal trafikföreskrift
Genom att ansöka om dispens från lokal trafikföreskrift kan man få tillstånd att
trafikera eller parkera där det är förbjudet att göra detta enligt lokala trafikföreskrifter
– på kommunal allmän plats.
Kommunen är restriktiv med att bevilja dispenser eftersom syftet med bestämmelsen
är att säkerställa trafiksäkerhet och/eller tillgänglighet för alla trafikanter.
Om man har behov av att parkera i strid mot gällande lokala trafikföreskrifter skall en
ansökan skickas till Kiruna kommun. Den sökande skall uppge vilken kategori (se
nedan) av dispens ansökan gäller och uppge de uppgifter som efterfrågas för just den
kategorin.
För dispens av annan orsak än parkering kontakta trafikingenjörerna på Kiruna
kommun.
Missbrukad dispens kan återkallas. Dispensen ger inte rätt till att stanna och parkera
där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna och parkera.
Vid användande av parkeringsdispens skall även p-skivan användas för att på så sätt
påvisa när fordonet har parkerats på platsen.
Ansökan och frågor skickas till: trafik@kiruna.se

Parkeringsdispens för person med rörelsehinder
För person som på grund av sjukdom eller skada har behov av parkeringstillstånd
under kortare period än 6 månader. Dispens utfärdas för högst 6 månader. Bedöms
behovet vara längre än 6 månader skall ansökan av parkeringstillstånd för
rörelsehindrad ske istället.
Bedömning sker i enlighet med regelverket för Parkeringstillstånd för rörelsehindrad i
13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) och i Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73) och allmänna
råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Dessa regler grundar sig på Europeiska
unionens råds rekommendation av den 4 juni 1998 (98/376/EG) om
parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.
Vid ansökan skall den sökande uppge:
-

namn och personnummer
postadress
fordonets registreringsnummer
läkarintyg som styrker den sökandes behov av närhet till parkeringsplats

Utfärdad dispens gäller:
-

för en specifik person och angivet fordon

-

i enlighet med samma villkor som för parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna
Besöksadress: Stadshustorget 1
Telefon: 0980-70 000

Organisationsnr: 21 20 00-2783
Webb: www.kiruna.se
E-post: kommun@kiruna.se
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Parkeringsdispens vid flytt eller annan tillfällig
lastning/lossning
Vid flytt kan det finnas behov av att stå på en plats där det normalt är förbjudet att
parkera. Dispens utfärdas för max 4 st. specifikt utpekade datum/dispens.
Vid ansökan skall den sökande uppge:
-

namn och personnummer
postadress
fordonets registreringsnummer
avflyttningsadress/inflyttningsadress.
vilket/vilka datum som flytt kommer att ske

Utfärdad dispens gäller:
-

för ett specifikt fordon
på kommunal allmän platsmark – specifikt angivna adresser
3 timmar i sträck
på bestämt/bestämda datum (dispens kan utfärdas för fler än ett datum på
samma dispens)

Parkeringsdispens för fordon som nyttjas av näringsidkare
För vissa arbetsgrupper kan det finnas behov av att ha ett fordon nära. Dispens
utfärdas för högst 3 månader/dispens.
I första hand skall berörd fordonsförare parkera inom den fastighet där arbetet skall
utföras eller på närliggande parkeringsplats där sådan går att hitta inom rimligt
gångavstånd, 300 meter (detta gäller ej lastning/lossning av gods).
Vid lastning/lossning av gods bör fordonsföraren i första hand använda sig av anvisad
lastzon där sådan finns. Måste lastning/lossning ske på gång- eller cykelbana får
fordonet endast stannas 5 min för avlastning/lossning sen skall fordonet flyttas till
lämplig parkeringsplats.
Ansökan kan ske för fordon:
-

som är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation av fast eller lös
egendom
som är nödvändigt för transport och förvaring av tyngre verktyg och/eller
material, fordon som används för budsändning i stor omfattning
som används för transport av tyngre och/eller ekonomiskt värdefullt gods i ej
ringa omfattning
som nyttjas i yrkesmässig trafik för transport av gods enligt yrkestrafiklagen
som nyttjas för arbetsledning, inspektion och/eller för sådana ändamål att
begreppet "nyttotrafik" kan anses vara uppfyllt
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Utfärdad dispens gäller:
-

för ett specifikt fordon
på kommunal allmän platsmark – specifikt angivna adresser är att föredra,
detta bedöms dock från fall till fall
för parkering max 3 timmar i sträck

Vid ansökan skall den sökande uppge:
-

företagsnamn/arbetsgivare, referensperson och organisationsnummer
postadress
fordonets registreringsnummer
Var – specifika adresser där dispens är tänkt att användas om sådan finns
När – vilken tid på dygnet finns behovet
Hur – vilken omfattning och vad är det tänkta syftet

Parkeringsdispens för fordon som används av personal
inom sjuk- eller socialvårdande verksamhet
I samband med arbete inom sjuk- eller socialvård kan det ibland krävas att parkering
måste ske på en plats där det enligt lokal trafikföreskrift är förbjudet att parkera.
Dispens utfärdas för högst 6 månader/dispens.
I första hand skall berörd fordonsförare parkera inom den fastighet där arbetet skall
utföras eller på närliggande parkeringsplats där sådan går att hitta inom rimligt
gångavstånd, 300 meter. Vid lastning/lossning av gods bör fordonsföraren i första
hand använda sig av anvisad lastzon där sådan finns. Måste lastning/lossning ske på
gång- eller cykelbana får fordonet endast stannas 5 min för avlastning/lossning sen
skall fordonet flyttas till lämplig parkeringsplats.
Vid akuta situationer kan fordon parkeras direkt anslutning till berörd arbetsadress
under förutsättning att fordonet inte hindrar andra trafikanters framkomst eller på
annat sätt står trafikfarligt.
Utfärdad dispens gäller:
-

för ett specifikt fordon
på kommunal allmän platsmark – specifikt angivna adresser är att föredra,
detta bedöms dock från fall till fall
för parkering max 1 timme i sträck

Vid ansökan skall den sökande uppge:
-

företagsnamn, kommun eller landsting och avdelning, referensperson och
organisationsnummer

-

postadress
fordonets registreringsnummer
Var – specifika adresser där dispens är tänkt att användas om sådan finns
När – vilken tid på dygnet finns behovet
Hur – vilken omfattning och vad är det tänkta syftet
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Vid frågor, vänligen kontakta kommunens trafikingenjörer.
Magdalena Wäppling
Telefon: 0980-707 29
magdalena.wappling@kiruna.se
Tobias Lustig
Telefon: 0980-702 87
tobias.lustig@kiruna.se
Hanna Svanelöv
Telefon: 0980-700 67
hanna.svanelov@kiruna.se

