Afmærkning og indretning af
handicapparkeringspladser
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Afmærkning og indretning
Handicapparkeringsplads på en
privat vej *)
Hvis der ønskes etableret en handicapparkeringsplads på en
privat vej, skal ejer
eller en bruger med
ejers accept søge politiets godkendelse.
Ansøgningen skal indeholde skitse af hele
parkeringspladsen
med indtegning af den
ønskede afmærkning,
dels på belægning og
dels skiltning, samt

tilladelse fra boligselskabet, registreringsnummeret og
kopi af det blå skilt
til forruden.
Afmærkning på belægning kan være
ændret opstribning af
parkeringsbåse, inva-
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lidesymbol samt skiltning med "Vejledning
for invalide" og undertavle med bilens registreringsnummer. Ansøgning sendes til
Midt- og Vestsjællands Politi, Tinggade
15, 4100 Ringsted.
Handicapparkeringsplads på en
privat fællesvej i
byzone **)
Hvis der ønskes etableret en handicapparkeringsplads på en
privat fællesvej i byzone, skal ejer eller
en bruger med de vejberettigedes (alle vejejerne) accept søge vejmyndighedens
(Teknisk Forvaltning)
godkendelse.
Ansøgningen skal indeholde skitse af hele
parkeringspladsen

med indtegning af den
ønskede afmærkning,
dels på belægning og
dels skiltning. Afmærkning på belægning kan være ændret
opstribning af parkeringsbåse, invalidesymbol samt skiltning
med "Vejledning for
invalide" og undertavle med bilens registreringsnummer. Ansøgning sendes til Køge
Kommune, Teknisk
Forvaltning, Torvet 1,
4600 Køge.
Vejmyndigheden godkender den ændrede
afmærkning, hvis det
er i overensstemmelse
med vejreglerne, og
sender forslaget til
politiets samtykke.
Vejmyndigheden sender herefter ansøgningen til ansøger med
tilladelse til at udføre

af handicapparkeringspladser
November 2004
afmærkningen.

Handicapparkeringsplads på en
privat fællesvej i
landzone
Hvis der ønskes etableret en særskilt parkeringsplads, fx handicapparkeringsplads,
på en privat fællesvej
i landzone, gælder
samme regler som
ved privat vej.

Handicapparkeringsplads på offentlig vej
På offentlig vej kan
kun helt undtagelsesvist etableres handicapparkering forbeholdt et registreringsnummer. Drøftes
mellem kommunens
hjælpemiddelteam i
Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Afmærket handicapparkeringsplads

og vejmyndigheden i
Teknisk Forvaltning.
Udførelse af opgaven

Efter politiets godkendelse kan den
ændrede afmærkning udføres.
Du kan evt. få ar-

bejdet udført af
ETK, Høgevej 9,
4600 Køge, men
alle kan i princippet
udføre arbejdet. Udgiften afholdes af ejer
eller ansøger og er
Køge Kommune uvedkommende.
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Det blå handicapskilt

Det blå handicapskilt i forruden skal
vise, at du har ret
til at parkere på en
parkeringsplads, der
er reserveret til
handicapbiler.
Hvis du ikke allerede har det blå handicapparkeringsskilt
til forruden, kan du
søge om det hos:

*) Ved privat vej forstås en vej/parkeringsplads, som er
ejet og kun kan benyttes af én ejer, fx et
boligselskab
**) Ved privat fællesvej forstås en vej/
parkeringsplads, der
tjener som færdselsareal for flere selvstændige ejendomme

Danske Handicaporganisationers Brugerservice
Kløverprisvej 10 B,
2650 Hvidovre
Tlf.nr. 36 75 17 93.

Venlig hilsen
Socialafdelingen
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