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Lokal forskrift om boligsoneparkering i Stavern og Helgeroa gitt med 
hjemmel i FOR-2016-03-18-260  - Forskrift om vilkårsparkering for 
allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer 
(parkeringsforskriften) § 29  - (vegtrafikkloven av 18 juni 1965 nr 4).  
 

§ 1. Formål 
Formålet med disse forskriftene er å sikre en best mulig tilgjengelighet til offentlige 
parkeringsplasser for beboere innen et avgrenset område.  
 

§ 2. Etablering av boligsoneparkering og tildeling av parkeringstillatelser.  
Opprettelse av boligsoneparkering fastsettes av kommunestyret. Klageinstans er 
kommunenes klagenemnd.  
 

§ 3. Prioritering av tildeling av parkeringstillatelser innenfor boligsone 
Dersom det er flere søkere enn tilgjengelige parkeringsplasser innenfor sonen, skal 
tildelingen prioriteres slik:  

 Det kan utstedes 1 stk. parkeringstillatelse pr. boenhet (boligadresse) for fast bosatte 
uten parkeringsmulighet på egen grunn, ved behov.  

 Det kan utstedes 1 stk. parkeringstillatelse pr. boenhet (boligadresse) for midlertidig 
bosatte uten parkeringsmulighet på egen grunn, ved behov.  

 Husstander med barn under 16 år gis anledning til å søke om ekstra parkeringskort.  

 Parkeringstillatelse på medisinsk og sosialt grunnlag, jf. § 9  

 Parkeringstillatelse for næringsdrivende uten parkeringsmulighet på egen grunn, jf. § 
8.  

 

§ 4. Generelle bestemmelser om tildeling av parkeringstillatelser  
Parkeringstillatelser tildeles etter skriftlig søknad. Det må dokumenteres at vilkårene for 
tildeling er oppfylt i samsvar med denne forskriften. Parkeringstillatelse tildeles kun biler som 
er registrert og har gyldige kjennemerker.  
 
Det tildeles ikke parkeringstillatelse til bobiler, campingvogner, tilhengere eller kjøretøy med 
totalvekt over 3,5 tonn. Motorsykler og mopeder trenger ikke parkeringstillatelse.  
 

§5. Kontroll og lagring av opplysninger 
Larvik kommune har rett til å kontrollere alle opplysninger som gis i søknaden. Dette gjelder 
også ved fornyelse og i avtaleperioden. Alle nødvendige opplysninger vedrørende tildeling, 
fornyelse, endringer mv. av parkeringstillatelsen skal registreres og lagres etter de til enhver 
tid gjeldende forskrifter.  
 

§6. Parkeringstillatelsens gyldighet  
Boligsonen er skiltet med soneskilt ved innkjøring til området. Parkeringstillatelsen er kun 
gyldig for den sonen den er utstedt for.  
 
Parkeringstillatelsen er kun gyldig for det kjøretøyet det er utstedt til og for den adressen som 
er oppgitt i søknaden. Adresseforandring skal meldes senest 8 dager etter flytting.  
 
Parkeringstillatelsen skal innleveres når bilen den er utstedt til selges, eller avskiltes.  
Ved tap av parkeringstillatelse må det søkes på nytt før ny tillatelse gis. 
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Parkeringstillatelsen plasseres godt synlig bak frontruten.  
 
Parkering skal til enhver tid skje i samsvar med trafikkregler, skilt og oppmerking.  
 

Beboere  
§ 7. Vilkår for tildeling av parkeringskort til bosatte  
 
Søker skal være bosatt i sonen. Bosatte må være registret i folkeregisteret på angjeldende 
adresse (fast bosatt).  
 
Midlertidig bosatte må fremlegge dokumentasjon på husleieforhold/boforhold i sonen i form av 
erklæring fra huseier/husleiekontrakt, arbeidsgiver eller lignende. Ved tvil skal det fremlegges 
bekreftelse fra folkeregisteret om fritak for flyttemelding.  
 
Studenter må dessuten fremvise gyldig studentbevis.  
 
Pendlere må dokumentere pendlerstatus fra hjemkommunen.  
 
I de tilfeller det kreves arbeids-/oppholdstillatelse for utlendinger, må denne alltid forevises.  
 
Det kan tildeles parkeringstillatelse til bileier som har fast bopel i eiendom som ligger 
umiddelbart inntil boligsoneområdet. Dette vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.  
 
Kjøretøyet må disponeres av søkeren. Kjøretøyet må enten være registrert på søkeren i 
motorvognregisteret eller søkeren må fremlegge dokumentasjon på at kjøretøyet disponeres 
til privat bruk. Eksempler på dokumentasjon for disposisjon av kjøretøy til privat bruk er; 

 dokumentasjon fra skattekontor/lønnsslipp at søker blir fordelslignet for privat bruk 

av firmabil, 

 bekreftelse fra firmaet som eier firmabilen om tillatelse til privat bruk, 

 leie- eller leasingkontrakt med eventuell bekreftelse fra firma om tillatelse til privat 

bruk. 

 
En parkeringstillatelse kan påføres flere kjennemerker.  
 
Huseiere som ikke bor i sonen tildeles ikke parkeringstillatelse for bosatte. 

Næringsvirksomhet  
§ 8. Vilkår for tildeling av parkeringskort til næringsdrivende 
Næringsdrivende i sonen som har et stadig behov for å benytte kjøretøy til varetransport eller 
lignende kan tildeles parkeringstillatelse. Dersom det foreligger særlige grunner kan det gis 
parkeringstillatelse også til persontransport for næringsdrivende. Behovet for parkering i 
sonen må begrunnes og dokumenteres i søknaden.  
 
Den næringsdrivendes firma skal være registrert i enhetsregisteret med adresse i sonen og 
drive virksomhet fra denne adressen.  
 
En parkeringstillatelse kan påføres flere kjennemerker.  
 
Det innvilges normalt ikke parkeringstillatelse til ansatte i virksomheter innen boligsonen.  
 
Det innvilges ikke parkeringstillatelse som skal dekke kunders behov for parkering.  
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Kommunale virksomheter/institusjoner tildeles parkeringstillatelse på de samme kriterier som 
andre næringsdrivende og institusjoner.  
 
Tildeling skal være i samsvar med boligsonevedtak, jfr. § 2. Kjøretøyet skal benyttes til 
næringstransport. Dersom det foreligger særlig grunner kan det gis parkeringskort også til 
persontransport for næringsdrivende. Behovet for parkering skal være dokumentert i 
søknaden. Den næringsdrivendes firma skal være registrert i næringsregistret med adresse 
tilknyttet sonene og drive virksomhet fra denne adressen. Drosjeeiere regnes som 
næringsdrivende selv om de ikke er oppført i næringsregistret. Næringsdrivende utenfor 
sonen kan etter søknad tildeles midlertidige p-kort. Ordningen skal primært dekke behov ved 
bygge- og rehabiliteringsarbeider.  
 
 

§ 9. Vilkår for tildeling av parkeringskort på sosialt og medisinsk grunnlag  
Parkeringskort kan, etter søknad tildeles institusjon som driver hjemmehjelp eller annet 
omsorgsarbeid i sonene og kan tildeles når behovet for parkeringskort er dokumentert ved 
bekreftelse fra lege, NAV eller helsevesen.  

Gjesteparkering/midlertidige parkeringstillatelser  
§ 10. Gjesteparkering/midlertidig parkeringstillatelser  
Besøkskort utstedes bare i særlige tilfeller.  
 

Fornyelse og misbruk  
§ 11. Fornyelse  
Parkeringstillatelsen gjelder for en sesong av gangen. Bosatte vil automatisk få tildelt 
parkeringstillatelse for en ny sesong. Alle andre må søke på vanlig måte.  

 

§ 12. Inndragelse 
Innehaver av parkeringstillatelsen skal innen 8 dager skriftlig melde fra til Larvik kommune 
om endringer i opplysninger gitt på søknadsskjemaet.  
 
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/forfalskning av parkeringstillatelsen. Forholdet kan også politianmeldes. Tap av kort 
må meldes fra senest innen 3 dager. 
 

Ikrafttredelse 
 

§ 13. Ikrafttredelse  
Forskriften trer i kraft straks. 
 
 
 


