
Forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering,  Eigersund Kommune, Rogaland 
 
 
§ 1.Formål 

Formålet med forskriften er å sikre tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser for 
beboere i Egersund sentrum. 

 
 

§ 2.Parkeringstillatelsens virkeområde 

Parkeringstillatelsen gir adgang til å parkere hele døgnet på parkeringsplasser der dette 
er vist med skilt, mot en forhåndsbetalt avgift. Parkeringstillatelsen er elektronisk.  Eigersund 
Kommune definerer boligsonene, avgiftstidene, utarbeider søknadsrutiner, 
informasjonsmateriell, parkeringstillatelser og betalingsvilkår. Eigersund Kommune tildeler 
parkeringstillatelser gjennom Eigersund Parkering KF, i samsvar med forskriften og innkrever 
avgift for parkeringstillatelser. Kommunens klagenemnd for parkeringssaker er klageinstans. 

Eigersund Kommune definerer i hvilken sone den enkelte boenhet eller 
næringsdrivende tilhører. 

Innehaver plikter til enhver tid å sørge for å ha gyldig tillatelse. Tillatelsen kan ikke 
overdras til andre. 

 

 

§ 3.Varighet 

Parkeringstillatelsen gjelder for ett kalenderår, og blir automatisk fornyet hvert år hvis 
ikke oppsigelse mottas innen utgangen av desember.  Det gis også mulighet til å kjøpe 
tillatelser for en og en kalendermåned. 

 
 

§ 4.Skilting og avgift 

Regulering av boligsoneparkering skjer ved bruk av parkeringsregulerende skilt.  

Fastsettelse av avgift for ulike brukergrupper vedtas av Eigersund Parkering KF. Det kan 
fastsettes forskjellig avgift for ulike beboersoner og for ulike brukergrupper innenfor sonene. 
Justering av avgiftene fastsettes av Eigersund Parkering KF. 

Faktura sendes ut i januar hvert år, med forskuddsvis betaling for ett år av gangen. 
Innehaver av parkeringstillatelse har plikt til å underrette Eigersund Parkering KF innen 8 
dager om endrede forhold som kan ha betydning for tillatelsen, bl.a. adresseforandring.  

 



 

§ 5.Generelle bestemmelser om parkeringstillatelser 

• Boligsonene defineres til de enhver tid skiltede soner 

• Tidsrommet boligsoneparkeringen gjelder står på skiltene 

• Parkeringstillatelsen er kun gyldig for den sonen den er utstedt til. 

• Parkeringstillatelsen gir ikke adgang til å parkere på plasser reservert for spesielle 
brukergrupper eller regulert med avgiftsbetaling. 

• Parkeringstillatelsen gir ikke rett til egen parkeringsplass i sonen. Utenom virketid gir 
parkeringstillatelsen ikke særskilt rett til parkering i forhold til kjøretøyer uten 
parkeringstillatelse. 

• Parkering skal til enhver tid skje i samsvar med trafikkregler, skilt og oppmerking. 

• Parkeringstillatelsen skal sies opp når kjøretøyet den er utstedt til 
selges/byttes/avhendes. 

• Ved bytte av kjøretøy godskrives innbetalt beløp til ny parkeringstillatelse. 

 

 

 

§ 6.Tildeling av boligsoneparkeringstillatelse 

Det skal ikke innvilges flere parkeringstillatelser i en boligsone enn det er tilgjengelige 
parkeringsplasser i sonen, og tildelingen av parkeringstillatelsene skal prioriteres slik: 

• Søker må bo i og være registrert i Folkeregisteret med adresse innenfor en av de til 
enhver tid gjeldende boligsoner i Egersund sentrum. 

• Søker må disponere bil, det vil si være registrert som eier eller medeier av bilen i 
motorvognregisteret. Eventuell disponering av tjeneste- eller firmabil, leiebil av 
autorisert bilutleiefirma eller medlemskap i registrert firma som driver bildelingsordning 
skal dokumenteres. 

• Parkeringstillatelser er knyttet til det enkelte kjøretøy, og tildeles kun kjøretøy som er 
registrert i motorvognregisteret med en vekt på inntil 3500 kg. 

• Det utstedes inntil to parkeringstillatelser per boenhet. 

• I boligsone 0, 1, 2 og 3 utstedes ikke parkeringstillatelse til eiendommer med egen 
parkeringsplass. 

• Det utstedes ikke parkeringstillatelser til campingvogner, tilhengere og tyngre kjøretøy. 

• Tohjuls motorsykler og mopeder trenger ikke parkeringstillatelse. 

• Midlertidige parkeringstillatelser kan bare tildeles besøkende i boligsone 4 – 11 
 

 

 

 
 
 



§ 7.Vilkår for tildeling av parkeringstillatelse til næringsdrivende med firmaadresse i 
boligsonen 

Næringsdrivende i sonen som har et stadig behov for å benytte kjøretøy til 
varetransport eller lignende kan tildeles parkeringstillatelse. Enhver søknad vurderes 
individuelt, og tillatelse vil eventuelt kun tildeles dersom det ikke vanskeliggjør beboernes 
parkeringsmuligheter. 

• Behovet for parkering i sonen må begrunnes og dokumenteres. 

• Den næringsdrivendes firma skal være registrert i enhetsregisteret med adresse i 
sonen og drive virksomhet fra denne adressen. Kjøretøyet skal eies/leases/leies av 
firmaet. 

• Det innvilges ikke parkeringstillatelse til ansatte i virksomheter eller til kunder. 

• Kommunale virksomheter tildeles parkeringstillatelse på de samme kriteriene som 
andre næringsdrivende. 

• Håndverkere og kommunale tjenester kan tildeles universelle tillatelser.   
Disse er ikke gyldig i sonene 0, 1, 2 eller 3. 

 

 

§ 8.Forvaltningsmyndighet 

Eigersund Parkering KF tildeler parkeringstillatelser og administrerer ordningen. 

 
 

§ 9.Misbruk og tilbakekalling av parkeringstillatelse 

Ved misbruk eller ved endrede forhold som gjør at vilkårene for tildeling og bruk av 
parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt, kan Eigersund Parkering KF tilbakekalle eller gjøre 
utstedt parkeringstillatelse ugyldig. Det vil være anledning til å klage på et slikt vedtak etter 
forvaltningsloven § 28. 

Ved misbruk eller tilbakekalling som nevnt over, blir ikke innbetalt avgift refundert. 

 
 

§ 10.Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

 


