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FORSKRIFT OM BOLIGSONEPARKERING I RISØR KOMMUNE 

 
 Kfr.  VEGTRAFIKKLOVEN §8,  

  Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr §7  

 

Vedtatt av Risør bystyre 23.11.00,  

endret i Hovedutvalg for plan, miljø og tekniske tjenester 11.10.01 

 

1. Generelt 

2. Beboere 

3. Næringsdrivende, institusjoner o.l. 

4. Huseiere 

5. Gjesteparkering/ midlertidige kort 

1. GENERELT 

 

§ 1. P-kort tildeles kun etter skriftlig søknad og etter overensstemmelse med foreliggende 

forskrift. 

 

Hovedutvalg for plan, miljø og tekniske tjenester kan i spesielle tilfeller fravike 

bestemmelser i denne forskrift. 

 

Hovedutvalget for plan, miljø og tekniske tjenester er klageinstans. Etter alminnelig 

delegasjonsreglement for Risør kommune er utvalget kommunens myndighet etter 

vegloven av 21 juni 1963, og etter vegtrafikkloven av 18 juni 1965 m/ forskrifter. 

 

§ 2. Forskrift kan endres ved vedtak fattet av hovedutvalget for plan, miljø og tekniske 

tjenester. 

 

§ 3. Alle nødvendige opplysninger vedrørende tildeling, fornyelse, endringer m.v av 

p-kortet skal registreres og lagres etter de til enhver tid gjeldene forskrifter. 

 

§ 4. Under vurdering av den enkelte søknad skal riktigheten av gitte opplysninger 

kontrolleres. 

 

§ 5. Ved fornyelse av kortet skal gyldigheten av de opplysninger som ligger til grunn for 

utstedelsen kontrolleres 

 

§ 6. P-kortet er belagt med månedlige avgift jmfr. bystyrets vedtak, og betales normalt for et 

år av gangen.  

 

§ 7. Tapte kort erstattes kun når det framgår av regnskap at kortet er betalt 

 

§ 8. Misbruk av p-kort sanksjoneres etter bestemmelser i forskrift om gebyr for visse 

parkeringsovertredelser 

 

§ 9. P- kort er gyldig for det kjøretøy det er utstedt til, ved bytte av kjøretøy skal p-kortet 

korrigeres ved henvendelse til teknisk etat. 

 



 

 

 

§ 10. Dersom p-kort innehaver flytter ut av boligsonen er ikke kortet gyldig. 

P-kortet leveres  inn og innbetalt avgift tilbakebetales for gjenstående hele måneder. 

 

2. BEBOERE 

 

§ 11. Betingelser for tildeling av parkeringskort: 

 

  I Søker må kunne dokumentere at han/ hun bor i boligsonen det søkes om 

parkeringskort i. 

 

 Søker må være registrert i folkeregisteret på angjeldene adresse (fast bosatt) 

 Være midlertidig bosatt, uten plikt til å melde flytting f.eks. studenter, pendlere 

o.l 

 

Midlertidig bosatte må framlegge bostedsbevis form av husleiekontrakt, erklæring 

fra huseier etc. Ved tvil, skal det fremlegge bekreftelse fra folkeregister om fritak fra 

flyttemelding. 

 

  II Søker må kunne dokumentere at han/ hun disponerer bil. 

 

 Bosatte med egen bil ( bil reg. i motorvognregisteret på søkren) 

 Bosatte med leiebil ( fra utleie/leasingfirma) eller firmabil. 

 Bosatte med bil registrert på foreldre. 

 Bosatte som kan fremlegge dokumentasjon på at de disponerer bilen. 

 

§ 12. Det innvilges maksimalt 2 p-kort pr. husstand, evnt. biloppstillingsplasser som eies, leies 

og/ eller disponeres av husstanden kommer til fradrag. 

 

§ 13. Det innvilges ikke p-kort til campingvogner og tilhengere. 

 

3. NÆRINGSVIRKSOMHET, INSTITUSJONER O.L 

 

§ 14. Firmaet/ Institusjonen må kunne dokumentere at de er registrert og driver virksomhet i 

boligsonen og at bilen benyttes daglig for virksomheten (eks. ligningsutskrift og 

kjørebok) Kortet er avgiftsbelagt. 

 

§ 15. Tildeling av p-kort behovsprøves, søker må derfor begrunne behovet for p-kort i sonen. 

 

§ 16. Det innvilges ikke p-kort til ansatte i virksomheter innen boligsonen. 

 

§ 17. Det innvilges ikke p-kort for å dekke kundeparkering. 

(Gjelder også gjester på hoteller, pensjonater o.l.) 

 

§ 18. Kommunale etater/ institusjoner tildeles p-kort på samme kriterier som andre 

næringsdrivende og institusjoner. 

 

Det betales ikke avgift på biler som direkte benyttes i kommunale servicetjenester. 

 



 

 

 

4. HUSEIERE   

 

§ 19 Beboere/ brukere av bolig med langtidsleie er å betrakte som huseiere,  

ved tildeling av p-kort. 

 

§ 20 Betingelser for tildeling av parkeringskort: 

 

  I Søker må kunne dokumentere at han/ hun eier/disponerer huset i boligsonen det 

søkes om parkeringskort i. 

 

 Huset må være registrert på søker i GAB, eller søker må legge fram skifteattest. 

 Søker må framlegge erklæring fra huseier om at han har bruksrett, og at eier er 

innforstått med at det utstedes p-kort. 

 

  II Søker må kunne dokumentere at han/ hun disponerer bil. 

 

 Huseier med egen bil ( bil reg. i motorvognregisteret på søkeren) 

 Huseier med leiebil ( fra utleie/leasingfirma) eller firmabil. 

 

§ 21. Det innvilges maksimalt 2 p-kort pr. husstand, evnt. biloppstillingsplasser som eies, leies 

og/ eller disponeres av husstanden kommer til fradrag. 

 

5. GJESTEPARKERING/ MIDLERTIDIGE KORT  

 

§ 22 Kortidsgjesteparkering skjer på de vilkår som fremgår av soneskiltene, med p-kort eller 

ved parkometer. 

 

§ 23 Langtids gjesteparkering skjer ved kjøp av dags- og ukeskort  

 

Dags- og ukeskort selges til: 

 besøkende, og leietagere ( sommer/ferieleie). 

 midlertidig næringsaktivitet i sonen  (entreprenør etc.) 

 huseiere som pusser opp huset  o.l. som over en tidsbegrenset periode har 

transportbehov. 

 

§ 24 Håndverkere og servicebedrifter kan kjøpe dags/ ukeskort eller elektronisk p-kort som er 

oppladet med en gitt p.tid. Ved aktivisering benyttes sone 2, for kort som selges etter 

01.07.01 tilsvarer dette kr. 7,- pr. time. Takstene kan endres ved politisk vedtak. 

 

§ 25 Midlertidig p-kort kan tildeles: 

 beboeres/ næringsdrivendes bil som er under registrering, 

 bil som disponeres midlertidig i forbindelse med at egen bil er på verksted e.l.  
 

 


