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. Det gis ikke refusjon ved endring
av avtaletype i inneværende betalt periode.
El-biler betaler 1/2 pris for boligsoneparkering.
Elektronisk parkeringstillatelse: Parkeringstillatelsen er elektronisk og knyttet opp
mot bilens registreringsnummer. Bymiljøetaten kontrollerer tillatelsen ved å skanne
registreringsnummeret på bilen.
Antall parkeringstillatelser: Bymiljøetaten kan utstede én parkeringstillatelse pr.
boenhet. Grunnet koronasituasjonen har Byrådet vedtatt å utsette iverksettelsen av
boligsoneforskriftens paragraf 4, tredje ledd. Dette innebærer at boligsonekunder
kan ha avtale om parkeringstillatelse for inntil to biler frem til 30.september 2021.
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 si opp avtalen om
parkeringstillatelse ved misbruk eller dersom det er oppgitt uriktige opplysninger.
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
Vognkort på nytt kjøretøy forevises. Kopi av vognkort kan sendes til Bymiljøetaten på
epost boligsone@bergen.kommune.no
Flytting: Dersom innehaver av parkeringstillatelsen flytter ut av boligsonen, bortfaller
avtalens gyldighet. Ved flytting innad/ut av boligsonen eller til andre boligsoner skal
Bymiljøetaten varsles snarest og senest innen 8 dager.

Oppsigelse av avtale: Ved oppsigelse av avtalen innenfor terminen refunderes
innbetalt avgift for hele gjenværende måneder. Avtalen må 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 ol.
Parkering: Parkeringstillatelsen kan ikke benyttes ved parkometerplasser og automat
i boligsonen. Forekommer det at parkeringsplasser i boligsonene forsvinner grunnet
trafikkomlegging, graving eller lignende vil ikke disse parkeringsplassene bli erstattet.
Parkeringstillatelsen gir ikke rett til å parkere i strid med trafikkreglene og oppsatte
trafikkskilt i boligsonen.
Bil på verksted: Dersom du har bil på verksted og benytter lånebil må du ta kontakt
med Bymiljøetaten på epost eller telefon E-post: boligsone@bergen.kommune.no.
Telefon: 55 56 56 90
Annen parkeringsløsning må benyttes inntil du har mottatt en bekreftelse fra
Bymiljøetaten om at lånebilen er registrert i vårt system.

