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§ 1.Formål 

Formålet med beboerparkering er å sikre tilgjengelighet for beboere til offentlige parkeringsplasser 

innen avgrensede områder regulert med skilting. 

 

§ 2.Roller og administrering 

Farsund kommunestyre definerer boligsonen. Farsund kommune, ved teknisk drift, utarbeider 

rutiner og informasjonsmateriell. Farsund kommune tildeler parkeringstillatelser i samsvar med 

forskriften. Kommunens klagenemnd er klageinstans.  

 

§ 3.Generelle bestemmelser og vilkår for tildeling av parkeringstillatelser 

Parkeringstillatelse tildeles kun til folkeregistrerte beboere i boenheter lokalisert innenfor 

boligsonen.  

Boenheter uten folkeregistrert bosetning, men som brukes som fritidsbolig, kan etter søknad få 

tildelt en parkeringstillatelse.  

Alle tildelte parkeringstillatelser merkes med kjøretøyets kjennemerke.  

Ved eierskifte skal parkeringstillatelsene endres og ajourføres på nytt eierforhold. 

Beboerparkeringskort kan ikke benyttes til hensetning av kjøretøy som ikke er i bruk. 

 

§ 4.Vilkår for tildeling til håndverkere 

Håndverkere som utfører oppdrag i boligsonen kan tildeles en tidsbegrenset parkeringstillatelse, 

inntil en måned av gangen. Parkeringstillatelsen er kun gyldig i forbindelse med pågående oppdrag 

og registreres på bilens kjennemerke. 

 



§ 5.Parkeringstillatelse og kontrollsanksjon 

Eier er selv ansvarlig for at det foreligger gyldig parkeringstillatelse før kjøretøyet parkeres i områder 

regulert med beboerparkering. Kortet skal ligge godt synlig i frontruten. Ved manglende 

parkeringstillatelse kan kontrollsanksjon ilegges. 

 

§ 6.Lagring og kontroll av opplysninger 

Alle nødvendige opplysninger vedrørende eventuelle søknader og tildeling av parkeringstillatelser 

skal registreres og lagres etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. 

Farsund kommune har til enhver tid rett til å kontrollere opplysningene i avtalene. 

 

§ 7.Parkeringstillatelsens gyldighet 

Områder med beboerparkering er skiltet ved innkjøring til området. 

Parkeringstillatelsen gir ikke adgang til å parkere på plasser reservert for spesielle brukergrupper eller 

plasser kun regulert med korttidsparkering. 

Parkeringstillatelsen gir ikke rett til egen parkeringsplass i sonen. 

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

 

§ 8.Misbruk av parkeringstillatelse, inndragelse og straffeansvar 

Parkeringstillatelsen kan inndras eller gjøres ugyldig ved melding til innehaveren dersom 

parkeringstillatelsen viser seg å være tildelt på grunnlag av uriktige opplysninger eller ved misbruk av 

parkeringstillatelsen. Forholdet kan også politianmeldes. 

 

🔗 

§ 9.Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks. 

 

 


