
                    

                 Tønsberg Parkering, Bydrift 
 

 

RUTINE – Utstedelse av parkeringstillatelse på offentlige 

parkeringsplasser for beboere i sentrum - Beboerkort. 

 
1. Vilkår for parkeringstillatelsen 

a. Søker er registrert bosatt i folkeregisteret innen et avgrenset område i sentrum hvor det er 

innført avgiftsparkering. Søker må bo utenfor angitte soner for boligsoneparkering. 

b. Søker må eie eller disponere en privatbil. Dersom søker kun disponerer bilen må skriftlig 

samtykke fra bileier fremlegges. Med bileier forstås den som bilen er registrert på i 

motorvognregisteret. 

c.     Næringsdrivende kan ikke søke om beboerkort, eventuelt kun som privatpersoner dersom de 

fyller vilkårene i pkt 1 a. 

d. Parkeringstillatelsen er regulert gjennom forskrift om offentlig parkeringsregulering og 

parkeringsgebyr, §§ 5 – 8. 

 

 
2. Hvem kan søke om å få benytte denne ordningen 

- Kun den som selv skal benytte beboerkortet. 

- Besøkende gjester og ”ikke beboere” kan ikke benytte denne ordningen. 

 
 

3. Hvordan søke  

Et enkelt søknadsskjema må fylles ut og undertegnes av søker. Skjemaet legges ut på hjemmesiden vår. 

Kontakt oss på den måten som passer best for deg. Post, faks, hjemmeside eller personlig besøk. Det 

må oppgis: 

i. Navn og fødselsnummer, samt nøyaktig bostedsadresse. 

ii. Bilens kjennetegn 

iii. Samtykke fra bileier hvis det er en annen enn søker.  

 
4. Hvem kan innvilges beboerkort 

- Privatpersoner som definert i pkt 1, som oppfyller vilkårene i 1 a og 1 b. Begge de 2 vilkårene må 

være oppfylt. 

 
5. Misbruk og straffereaksjoner 

Misbruk av ordningen kan medføre at vedkommende søker utestenges fra ordningen. Det skal normalt 
gis minst en skriftlig advarsel før vedtak om utelukkelse fra ordningen fattes. Den/de berørte skal også 
få anledning til å uttale seg før eventuelt vedtak fattes.  
 
Bruk av ugyldige Beboerkort vil medføre en straffereaksjon. For kjøretøy som er parkert på en 
avgiftsplass vil det medføre en tilleggsavgift for ikke gyldig billett. Ileggelsen er hjemlet i 
parkeringsforskriftens § 13. 
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6. Klager 

Forvaltningslovens regler gjelder for klager på utestengelse fra ordningen. Klage sendes selskapet som 
fatter et skriftlig vedtak som meddeles klageren. 
 
Klager over ileggelser behandles i tråd med parkeringsforskriftens kap. VIII. 
 

7. Hvor kan Beboerkortet benyttes 

a. Kan benyttes på alle offentlige avgiftsplasser i avgiftssone 2 og 3, men ikke på de plassene som er 

reservert spesielle brukergrupper. For eksempel reservert for de med HC kort, taxi, buss eller 

ladbare motorvogner. Korter er IKKE gyldig i den dyreste avgiftssonen. 

b. Kortet garanterer ikke plass på et bestemt sted. Brukeren må selv finne en ledig avgiftsplass i det 

området hvor kortet er gyldig. 

c. Kan IKKE benyttes ved parkering i strid med vegtrafikkloven eller tilhørende forskrifter. 

d. Ved misbruk og endrede forutsetninger håndheves parkeringsreglene på vanlig måte og 

tillatelsen kan også bli trukket tilbake. 

 
 

8. Priser pr 1.1.2015 

a. Halvårskort  kr 1.980 inkl. mva 

b. Beboerkortet må forhåndsbetales før utlevering.  

c. Ved tilbakelevering av halvårskort, gis det refusjon for gjenværende periode avrundet ned til 

nærmeste hele måned. Del av måned refunderes ikke.   

 

Ver. 

13.04.2016 

 

 

 

 

 


