Avtale om parkeringstillatelse i boligsonen
Avgift: Innehaver av parkeringstillatelse i boligsonen belastes med en månedlig avgift, som
betales forskuddsvis 6 måneder om gangen. Avtalen fornyes innen 1. april og 1. oktober.
Innehaver av parkeringstillatelsen er selv ansvarlig for at faktura er mottatt og betalt før oppstart
av ny periode. Parkeringstillatelsen er først gyldig når innbetalingen er registrert hos
Bymiljøetaten. Eiere av elbil som har bostedsadresse i boligsone, blir tildelt avgiftsfri avtale i
aktuell boligsone.
Oblat: Ved parkering i boligsone 2-4 skal tildelt oblat plassers i nedre høyre hjørne i bilens
frontrute. I boligsone 1, samt 5-30 er parkeringstillatelsen elektronisk og innehaver av
parkeringstillatelse blir ikke tildelt oblat.
Antall parkeringstillatelser: Bymiljøetaten kan utstede inntil 2 parkeringstillatelser pr. boenhet.
Gyldighet: Parkeringstillatelsen er kun gyldig for det kjøretøyet og den/de sonen(e) den er
utstedt for, og for det tidsrommet som er oppgitt i tillatelsen.
Bytte av kjøretøy: Dersom innehaver av parkeringstillatelsen bytter kjøretøy skal det i sone 2-4
leveres inn tildelt oblat. Vognkort på nytt kjøretøy skal forevises, og Bymiljøetaten utsteder nytt
oblat mot dekning av administrasjonskostnader. I oblatfrie soner (1, samt 5-30) må du sende
nytt vognkort til Bymiljøetaten på epost boligsone@bergen.kommune.no
Kontroll av opplysninger: Bymiljøetaten har rett til å kontrollere alle opplysninger som gis i
søknaden. Innehaver av parkeringstillatelsen er selv ansvarlig for å melde om endringer som er
gitt på søknadskjemaet. Bymiljøetaten kan avslutte avtalen om parkeringstillatelse ved misbruk
eller dersom det er oppgitt uriktige opplysninger.
Flytting: Dersom innehaver av parkeringstillatelsen flytter ut av boligsonen, bortfaller avtalens
gyldighet.
Oppsigelse av avtale: Ved oppsigelse fra innehaver av avtalen innenfor terminen refunderes
innbetalt avgift for hele gjenværende måneder. For sone 2-4 skal tildelt oblat returneres til
Bymiljøetaten, postboks 7700, 5020 Bergen. For sone 1, samt 5-30 må avtalen sies opp skriftlig
på epost til boligsone@bergen.kommune.no Husk å oppgi kontonummer ved refusjon av
innbetalt avgift. Det gis ikke refusjon for ferier, og det gis ikke refusjon ved endring av avtaletype i
inneværende betalt periode.
Parkering: Parkeringstillatelsen kan ikke benyttes ved parkometerplasser og automat i
boligsonen. Forekommer det at parkeringsplasser i boligsonene forsvinner grunnet
trafikkomlegging, graving etc. vil disse parkeringsplassene ikke bli erstattet. Parkeringstillatelsen
gir ikke rett til å parkere i strid med trafikkreglene og oppsatte trafikkskilt i boligsonen.
Elbiler: Elbileiere i sone 2-4, som har avtale om boligsoneparkering i inneværende periode, får
tilsendt nytt oblat for neste periode. Elbileiere i sone 1, samt 5-30 får
automatisk fornyet den elektroniske parkeringstillatelsen. Dette forutsatt at innehaver fortsatt
oppfyller kriteriene for boligsoneparkering. Innehaver må selv påse å ha gyldig boligsoneavtale
før oppstart av ny periode.

