
Ansøgning om handicapparkeringsplads

Personlige oplysninger
CPR-nummer:       

Fulde navn:      

Adresse:       

Postnr. og by:       

Telefon i dagtimerne:       

E-mail:

Hvilket år har du fået bevilliget dit handicapparkeringskort:

Handicapparkeringskortets nr:  Udløbsdato: 

Kørekort nr:  Udløbsdato: 

Bilens registreringsnummer:

Er du fører af bilen?:       Ja / Nej  Hvis nej, hvem er så fører?: 

Praktiske oplysninger 

Offentlig handicapplads 
      Jeg ønsker alene en offentlig handicapplads (det vil sige en plads uden registreringsnr., som kan 

benyttes af alle med handicapparkeringskort) 

Adresse:       

Begrundelse for ønske om offentlig handicapplads:  

Såfremt du alene ønsker en offentlig handicapparkeringsplads, skal du ikke udfylde resten af skemaet, og 

heller ikke indsende lægeerklæring med mere.  

Reserveret handicapplads 
       Jeg ønsker at få en reserveret handicapparkeringsplads med nummerpladetavle ved:  

Min bopæl:         (sæt kryds) Adresse:  

Min arbejdsplads:         (sæt kryds) Adresse:  

I hvilket tidsrum skal pladsen bruges?: Kl.        til kl.  

Er der mulighed for parkering på privat område?:        Ja / Nej 

Hvis der er parkering i gården i din ejendom, en tilknyttet parkeringskælder eller andre private 

parkeringsfaciliteter, skal det kunne dokumenteres over for kommunen, at disse er utilgængelige. 
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Skemaet skal udfyldes digitalt eller med blokbogstaver



Begrundelse for ønske om reserveret handicapplads: 

Gangdistance 

Benytter du hjælpemidler (for eksempel kørestol, stok, rollator eller lignende):  Ja / Nej 

Hvis ja, hvilke?    

Hvor langt kan du gå i henhold til lægeerklæringen uden hjælpemidler? (Angiv ca. meter): 

Hvor langt kan du gå i henhold til lægeerklæringen med hjælpemidler?  (Angiv ca. meter): 

Benytter du ikke allerede hjælpemidler, må kommunen antage, at du vil have en højere gangdistance med 

hjælpemidler, end du har uden hjælpemidler. Mener du, at dette ikke gør sig gældende for dig, bedes du 

anføre en begrundelse:  

Andre forhold  
Hvor ofte skal pladsen benyttes:  

Hvor ofte benyttes bilen:   

Er du normalvis væk fra din bopæl i længere perioder, udover almindelig ferie? (eksempelvis dobbelt 

husførelse, eller faste sommerhusophold)      Ja / Nej  

Hvis ja, hvor lange perioder er der tale om, og hvor hyppigt?  

Er der elevator i ejendommen?        Ja / Nej 

Er der andre indretninger i ejendommen(f.eks. trappelift)?   

Pladsens udformning og dimensioner  
Kan du almindeligvis foretage sikker ind- og udstigning af din bil på en standard p-plads med målene 2x5 

meter?         Ja / Nej       

Informationer om din bil: 

       Lille bybil (under 3,5 meter)     

 Almindelig personbil (3,5-5 meter lang)  

 Bil med lift eller lignende bag til (5-8 meter lang(inklusiv lift)   

 Andre behov i forbindelse med pladsens udformning/dimensioner: 
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- Kopi af dit handicapparkeringskort - både for- og bagside – således at udløbsdatoen er
synlig

- Kopi af dit kørekort – både for – og bagside – således at udløbsdatoen er synlig
- Kopi af lægeerklæring (udfærdiget inden for den seneste måned), der dokumenterer
behovet for handicapplads, samt gangdistance i meter både med og uden hjælpemidler og
andre helbredsoplysninger, der er angivet i skemaet

- Evt. yderligere kommentarer

Underskrift  

Jeg erklærer hermed på tro og love, at de givne oplysninger er korrekte. 

Dato:  Underskrift: 

Send pr. mail til vpm@frederiksberg.dk 

Frederiksberg Kommune er underlagt databeskyttelsesforordningen

Jeg giver hermed frivilligt samtykke til, at Frederiksberg Kommune indsamler og behandler personoplysninger om 
mig i forbindelse med behandlingen af min ansøgning om en handicapplads:

Dato: Underskrift:

De typiske personoplysninger til brug for sagsbehandlingen omfatter: cpr.nr., navn, adresse, e-mail-adresse, 
telefonnummer, oplysninger om helbred og beskæftigelsesstatus. Såfremt din ansøgning om en reserveret 
handicapplads imødekommes, opbevarer Frederiksberg Kommune dine personoplysninger, så vi har mulighed for at 
kontakte dig, fx hvis der skal udføres vejarbejde, som påvirker pladsens placering.

Dine personoplysninger kan i tilfælde af ansøgning om handicaplads blive videregivet til Danske 
Handicaporganisationer og andre relevante myndigheder, idet vi forbeholder os ret til at kontrollere dine op-
lysninger hos Danske Handicaporganisationer og andre relevante myndigheder. Dine oplysninger vil kun blive 
videregivet, hvis dette er relevant i forholdt til din ansøgning om en handicapplads.

Du er ikke forpligtet til at udfylde hele ansøgningsskemaet, men det skal bemærkes, at det kan få betydning for 
muligheden for at behandle sagen. Du skal udfylde skemaet så fyldestgørende som muligt og fremsende en kopi af den 
nødvendige dokumentation. Vi skal bruge alle oplysningerne for at kunne træffe en afgørelse på det rigtige grundlag.

Du er velkommen til at sende andre yderligere kommentarer sammen med din ansøgning.

Du kan søge om aktindsigt i kommunes oplysninger om dig i forbindelse med din ansøgning, jf. 
forvaltningslovens kap. 4 og databeskyttelsesforordningens artikel 15. Du har også mulighed for at berigtige dine 
oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 16.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 3. Hvis du 
ønsker at trække dit samtykke tilbage, skal du henvende dig til Vej, Park og Miljø. En sådan meddelelse kan 
sendes på mail til vpm@frederiksberg.dk

Ved klage over behandling af personoplysninger kan du klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om muligheden for at 
klage på Datatilsynets hjemmeside.

Frederiksberg Kommunes databeskyttelsesrådgiver: 
BDO, Havneholmen 29, 1591 København V
mail: koebenhavn@bdo.dk - telefon 39155200

Dokumentation  
Du skal fremsende følgende: 
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Lovgrundlag og praksis for etablering af handicappladser
Det er som hovedregel ikke muligt for kommunen at reserverer parkeringspladser til enkeltpersoner. Den eneste 
undtagelse er pladser, der benyttes af handicappede, jf. færdselslovens § 92, nr. 3, stk. 3:

     ”Når særligt tungtvejende hensyn taler herfor, kan vejbestyrelsen og vejmyndigheden efter stk. 1 træffe
     bestemmelse om, at en parkeringsplads skal reserveres til et eller flere bestemte køretøjer, som anvendes af 
     en person med handicap.”

Det følger endvidere af kommentarerne til lov 2006-12-20 nr. 1565 om ændring af færdselsloven og pasloven, at 
det navnlig kan være relevant at etablere individuelle handicapparkeringspladser med henblik på at sikre, at 
personer med svære handicap kan parkere tæt på bopæl og arbejdsplads eller lignende. Kommune laver en 
konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, og kun hvis der er særligt tungtvejende forhold, kan man få tildelt en 
reserveret handicapparkeringsplads til et eller flere bestemte køretøjer.

Siden 2014 ultimo har det været udgangspunktet i Frederiksberg Kommune, at der kun oprettes offentlige 
handicapparkeringspladser, for at sikre mest mulig fleksibilitet. 
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