Avtale boligsonekort
Avgift: Boligsonekortet er belagt med en månedlig avgift, som betales forskuddsvis for et halvt år om
gangen. Ved oppsigelse innenfor terminen refunderes avgift for gjenstående hele måneder når kortet
returneres Bymiljøetaten (husk å oppgi kortnummer).
Kortets plassering: Ved parkering skal boligsonekortet plasseres i nedre høyre hjørne i bilens
frontrute (dvs. foran passasjersetet).
Antall parkeringstillatelser: Det utstedes inntil 2 parkeringstillatelser pr boenhet. Det er ikke mulig å
endre priskode på sonekort i løpet av innbetalt ½-årsperiode. Kortinnehaver må gi beskjed til
Bymiljøetaten i god tid før fornyelse ved endring av priskode.
Misbruk: Forfalskning av boligsonekort eller uriktige opplysninger, samt misbruk av kortet, vil føre
til inndragning av boligsonekort, evt også til politianmeldelse. Det kan videre medføre sperrefrist for
utstedelse av nytt kort. Kortinnehaver skal melde fra til Bymiljøetaten om endringer i opplysningene
gitt på søknadsskjema.
Gyldighet: Boligsonekortet er gyldig kun for det kjøretøy det er utstedt til og for den sonen som er
påført boligsonekortet.
Flytting: Når kortinnehaver flytter ut av sonen, bortfaller kortets gyldighet og det skal innleveres til
Bymiljøetaten, senest innen 8 dager etter at flytting har funnet sted. Resterende hele måneder vil bli
refundert. Vi gir ikke refusjon for ferie ol.
Kontroll: Bymiljøetaten forbeholder seg retten til å kunne kontrollere riktigheten av de opplysninger
som er gitt. Bymiljøetaten forholder seg til opplysninger tilknyttet søker slik de fremgår av
Folkeregisteret. Søker er ansvarlig for at opplysningene der til enhver tid er korrekte, og at det er
samsvar mellom de opplysninger som gis i søknaden og det som følger av Folkeregisteret. I de tilfeller
det ikke er samsvar mellom søknad og Folkeregisteret, vil Bymiljøetaten ta utgangspunkt i det som
fremgår av registeret.
Parkering: Boligsonekortet gir ikke rett til å parkere på avgiftsplasser. Boligsonekortet gir rett til å
parkere på anviste plasser, forutsatt ledig plass i sonen. Dersom boligsoneplasser i sonen forsvinner
pga trafikkomlegging, graving etc, vil disse ikke bli erstattet. Trafikkreglene og trafikkskilt må
overholdes.
Fornyelse: Boligsonekortet gjelder for 6 måneder og fornyes innen 1.april og 1.oktober. Avgiften
betales på forskudd. Kortinnehaver må påse at gyldig boligsonekort er mottatt før oppstart av ny
periode. Kortinnehaver er ansvarlig for at kjøretøyet til enhver tid har gyldig boligsonekort.
Elbiler: Elbiler som har sonekort i inneværende periode får tilsendt nytt kort for ny periode.
Kortinnehaver må selv påse å ha gyldig boligsonekort før oppstart av ny periode. Gjelder elbiler i sone
1-7. Elbiler i øvrige soner trenger ikke sonekort.
Bytte av bil: Kortinnehaver må levere inn boligsonekort som skal utgå, og vognkort til den nye bilen
må forevises. Ved utstedelse av nytt kort, beregnes ekspedisjonsgebyr kr 50,Mistet kort: Mistet kort refunderes ikke.

