VEDTEKTER FOR SONEPARKERING MOT AVGIFT I TRONDHEIM KOMMUNE
Fastsatt av Trondheim Bystyre 28.08.2014 med hjemmel i forskrift om offentlig
parkeringsregulering og parkeringsgebyr av 1. okt. 1993 nr. 921, § 7.
§ 1 Formål
Formålet med disse vedtektene er å sikre en best mulig tilgjengelighet til offentlige
parkeringsplasser innen et avgrenset område.
§ 2 Etablering av boligsoneparkering, tildeling av parkeringstillatelse og fastsetting av avgift
Opprettelse og endring av boligsone for parkering samt fastsettelse av avgift gjøres av
Formannskapet.
Det kan fastsettes forskjellig avgift for de ulike boligsonene og for ulike brukergrupper innenfor
sonene.
Det kan vedtas at næringsdrivende ikke skal tildeles parkeringstillatelse innenfor bestemte soner.
Trondheim parkering tildeler parkeringstillatelse i samsvar med vedtekten og innkrever avgift.
Avgiften betales forskuddsvis.
§ 3 Prioritering av tildeling av parkeringstillatelse innenfor boligsone
Det skal ikke innvilges flere parkeringstillatelse i en boligsone enn det er reservert
parkeringsplasser i sonen, og tildelingen av parkeringstillatelsene skal prioriteres slik:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En parkeringstillatelse pr. boenhet (boligadresse) for fast bosatte

En parkeringstillatelse pr. boenhet (boligadresse) for midlertidig bosatte
Parkeringstillatelse på grunnlag av særskilt behov
Parkeringstillatelse for næringsdrivende (herunder allsone-tillatelse)
To eller flere parkeringstillatelse(r) pr. boligenhet/firma.
Gjesteparkering for besøkende

§ 4 Generelle bestemmelser om tildeling av parkeringstillatelse
Parkeringstillatelse tildeles etter søknad. I søknaden skal det dokumenteres at vilkårene for
tildeling er oppfylt i samsvar med disse vedtektene. Trondheim parkering har rett til å kontrollere
alle opplysninger som gis i søknaden. Dette gjelder også ved fornyelse, og i avtaleperioden.
Parkeringstillatelse tildeles i hovedsak til søkere, som ikke har mulighet for parkering på egen eller
leid grunn, herunder leier parkeringsplass i parkeringsanlegg eller parkeringshus i eller i nærheten
av sonen.

Postadresse:
Trondheim parkering KF
7004 Trondheim

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 40

Telefon:
+47 72540900

Telefaks:
+47 73521701

Orgnr:
No 985 806 608

e-post: www.trondheimparkering.no

Det tildeles ikke parkeringstillatelse til campingvogner, tilhengere eller kjøretøy med totalvekt
over 3,5 tonn.
Ved søknad om gjestetillatelse er det den som er fast bosatt eller midlertidig bosatt i sonen, som
må søke for om tillatelse. Det kan maksimalt gis gjestetillatelse for 3 uker pr sesong til hver
boenhet.
§5 Vilkår for tildeling av parkeringstillatelse for bosatte
Fast bosatte skal være folkeregistrert på bostedsadresse. Midlertidig bosatte skal legge fram
husleiekontrakt om leieforhold i sonen.
Kjøretøyet skal være registrert på søkeren.
Unntak kan innvilges om søker kan dokumentere disposisjonsrett til kjøretøyet.
§ 6 Vilkår for tildeling av parkeringstillatelse til næringsdrivende
Tildelingen skal være i samsvar med boligsonevedtak, jfr. §2.
Kjøretøyet skal benyttes til næringstransport. Dersom det foreligger særlige grunner kan det gis
parkeringstillatelse også til persontransport for næringsdrivende. Behovet for parkering skal være
spesifisert og berettiget.
Den næringsdrivendes firma skal være registrert i næringsregistret med adresse innen sonen og
drive virksomhet fra denne adressen. Drosjeeiere regnes som næringsdrivende selv om de ikke er
oppført i næringsregistret.

§ 6a Tillatelse for servicebiler
Parkeringstillatelse gjeldende for flere boligsoner kan tildeles på grunnlag av særskilt behov, og er
kun gyldig sammen med betalt parkering.
Med gyldig sms-betaling for servicebil og firmabil med logo kan kjøretøyet stå parkert på i
boligsone uten gyldig sonetillatelse.
Se for øvrig bestemmelsene under § 6.

§ 6b Helse- og omsorgstillatelser
Parkeringstillatelse gjeldende for flere boligsoner kan tildeles på grunnlag av særskilt behov.
Se for øvrig bestemmelsene under § 7.

§ 7 Vilkår for tildeling av parkeringstillatelse på grunnlag av særskilt behov
Parkeringstillatelse kan tildeles etter søknad fra institusjon for personer som driver hjemmehjelp
eller annet omsorgsarbeid i sonen. Behov for parkeringstillatelse skal dokumenteres ved
bekreftelse fra lege, sosialkontor eller helsevesen.

§ 8 Refusjon
Ved oppsigelse refunderes for mye innbetalt avgift for gjenstående hele uker. Refusjon gis fra
tillatelsen er avsluttet, så fremt gjenstående gyldighetstid er mer enn 1 uke.
§ 9 Inndragelse og straffeansvar
Dersom søkeren gir uriktige opplysninger i søknaden eller unnlater å varsle om endringer i
søknadsgrunnlaget, kan parkeringstillatelsen inndras uten refusjon.
Grov overtredelse kan meldes til politiet.
§ 10 Hjemmel
Reglene i Forskrift om offentlig parkeringsregulering mv. av 1. oktober 1993 nr 921 er gjeldende.

