VEDTEKTER FOR SONEPARKERING MOT AVGIFT I HAMMERFEST KOMMUNE 2013
Fastsatt av Hammerfest kommunestyre () med hjemmel i forskrift om offentlig parkeringsregulering
og parkeringsgebyr av 1. okt. 1993 nr. 921, §§ 5-8. Samt, Forvaltningsloven § 38 a, og Forskrift om
offentlig parkeringsregulering § 18 Kommunal håndheving.
§ 1 Formål
Formålet med disse vedtektene er å sikre en best mulig tilgjengelighet til beboerparkering og derav
blant annet frigjøre andre offentlige parkeringsplasser. Dette innebærer parkeringsregulering i
boliggater og tilrettelegge for boligsoneparkering der dette er vurdert som hensiktsmessig. Sørge for
en helhetlig parkeringsregulering i Hammerfest for både innbyggere og besøkende og
næringsdrivende.
Vedtektene gyldighetsområde gjelder hele kommunen.
§ 2 Bestemmelser om tildeling av parkeringsavtaler omfatter
•
•
•
•
•

Boligsone parkering/fast bosatte
Midlertidig bosatte.
Næringsdrivende.
Offentlige tjenester.
Gjesteparkering

Alle parkerings tillatelser tildeles etter skriftlig søknad. I søknaden skal det dokumenteres at vilkårene
for tildeling er oppfylt i samsvar med disse vedtektene. Hammerfest parkering har rett til å
kontrollere alle opplysninger som gis i søknaden. Dette gjelder også ved fornyelse, og i
avtaleperioden.
Hammerfest parkering KF tildeler parkeringskort i samsvar med vedtekten og innkrever avgift.
Avgiften innkreves forskuddsvis der avgift er innført.
§ 3 Boligsoneparkering, parkeringstillatelse.
•

Innføring skjer i henhold til foreliggende forskrift og vilkår i §§ 4-12

Opprettelse og endring av boligsoner for parkering utføres av kommunen, og omfatter hele
kommunen. Fastsettelse av avgift for boligsone kan innføres og fastsettes av Hammerfest Parkering
KF. Manglende gyldig p-bevis gebyrlegges etter gjellende satser der parkering mot gjellende lovverk
og vegtrafikkloven forekommer.
I gater eller områder som ikke er åpen for alminnelig ferdsel jf.vtf - trafikkreglene §1 kan ikke
boligsone regulering innføres.
§ 4 Vilkår for Boligsoneparkering
Søkere må avgi erklæring om at de ikke har mulighet for parkering på egen eller leid grunn, herunder
leie parkeringsplass i parkeringsanlegg eller parkeringshus i eller i nærheten av den sonen dette
gjelder. Parkeringskortet er kun gyldig for det kjøretøyet det er utstedt til. Adresseforandring skal
meldes senest 8 dager etter flytting. Parkeringstillatelsen skal sies opp når bilen det er utstedt til

selges. Ved kjøp av ny bil godskrives innbetalt beløp til ny parkeringstillatelse. Der det er arealmessig
mulig kan det merkes for gjesteparkering med max p-tid. Det utstedes max 2 parkeringsavtaler pr
boenhet men dette må behovsprøves.
Det tildeles ikke parkeringskort til campingvogner, tilhengere eller kjøretøy med totalvekt over 3,5
tonn.
§ 5 Vilkår for midlertidig bosatte
Midlertidig bosatte skal legge fram bekreftelse på husleieforhold i sonen, bekreftelse fra
arbeidsgiver/arbeidskontor eller studiebevis.
Kjøretøyet skal være registrert på søkeren og vognkortet skal ha søkerens adresse.
Unntak kan innvilges om søker legger fram tidfestet leie- eller leasing kontrakt fra kjøretøyets eier
eller bekreftelse fra firma som eier firmabil om at søkeren disponerer kjøretøyet til privat bruk.
Det utstedes kun en p-avtale for midlertidig bosatte.
§ 6 Gjesteparkering
Gjesteparkering skjer ved betaling på tilrettelagte automater innen avgiftstiden.
§ 7 Vilkår for tildeling av parkeringskort til næringsdrivende
Kjøretøyet skal benyttes til næringstransport. Behovet for parkering skal være dokumentert i
søknaden. Den næringsdrivendes firma skal være registrert i næringsregistret med adresse innen
sonen og drive virksomhet fra denne adressen.
Parkeringstillatelse for næringsdrivende under spesielle vilkår § 7 pkt 1.
Pkt 1. For næringsdrivende
1.
Tildeling av parkeringstillatelse i sone 1, eller 2 kan gjøres etter fastsatte kriterier. Dette
vektes på særlige behov, for eksempel avstand til nærmeste offentlige parkeringsplass i forhold til
arbeidsplass, bedrift, og type virksomhet. Av og pålessing kan etter dagens lovverk foretas uten
behov for spesiell parkeringstillatelse.
§ 8 Vilkår for tildeling av parkeringskort på spesifikke adresser for offentlige tjenester.
Parkeringstillatelse for lokaliteter uten p-plass kan tildeles etter søknad fra institusjon som driver
utstyrs leveranse og vedlikehold eller tjenesterart av lengre opphold. Av og pålessing kan etter
dagens lovverk foretas uten behov for spesiell parkeringstillatelse. Behov for parkeringstillatelse skal
dokumenteres fra søkende virksomhet.
§ 9 Parkering i P-hus
Parkering i parkeringshus er tilegnet all offentlig parkering, fri flyt parkering. Det kan ikke tildeles
faste plasser uten at dette er godkjent av Hammerfest Parkering KF og Kommunen.
§ 10 Endringer i Eierforhold – Refusjon-flytting

Ved oppsigelse refunderes for mye innbetalt avgift for gjenstående hele måneder. Tapt
parkeringskort refunderes ikke.
Ved flytting, salg/avhendelse av kjøretøyet eller når de forhold som var grunnlaget for tildelingen
ikke lenger er til stede, plikter den enkelte å melde i fra til Hammerfest parkering KF og samtidig
innlevere bosonekortet.
Ved flytting ut av eller innen sonen skal adresseforandring meldes innen 8 dager.
Ved bytte av bil skal vognkort forevises ved utstedelse av ny boligsoneavtale og det
gamle skal avvikles.
§ 11 Virkningstid -Boligsoneparkering
Fra innføring av forskrift- vedtatt av kommunestyret.
§ 12 Inndragelse og straffeansvar
Dersom søkeren gir uriktige opplysninger i søknaden eller unnlater å varsle om endringer i
søknadsgrunnlaget, kan parkeringskortet inndras uten refusjon. Grove brudd på bestemmelsene kan
meldes til politiet.

