
PLASSNR:_______ 

 

 

PARKERINGSREGLEMENT - PARKERINGSAVTALE 
 

 

 

Reg.nr. på kjøretøy(må være korrekt):          

 

Eier av kjøretøy:            

 

I denne avtalen brukes navnebegrepene: 

 leietaker (den som er leietaker av bolig hos Strandvegen Studentheim) 

 samboer (den som er samboer med leietaker i hybelleilighet eller leilighet hos Strandvegen Studentheim) 

 

Parkeringsavtalen gjelder for leietaker og eventuelt leietakers samboer, som også er bruker av kjøretøyet eller eier av kjøretøyet. 

 

1.Tildeling av parkeringsplasser i prioritert rekkefølge 

1. Leietakere som av medisinske årsaker har behov for bil (legeerklæring kreves). 

2. Leietakere med barn. 

3. Andre spesielle grunner (må dokumenteres). 

4. Venteliste for parkeringsplass.  
 

2.Avtalens varighet 
 Parkeringsavtalen er gyldig, fra 1. august til 30.juni påfølgende år. Parkeringsavtalen skal fornyes hvert år. Det betyr at den som ønsker at 

 parkeringsavtalen skal gjelde for påfølgende studieår, må fornye parkeringsavtalen før den 30. juni.  

 Om leietaker sier opp leiekontrakten som gjelder leie av bolig, vil dato for opphør av parkeringsavtalen følge dato for oppsigelsen av 

 leiekontrakten for bolig. Fornyes ikke parkeringsavtalen innen tidsfristen, som er 30. juni, anses den for avsluttet. 
 

3.Oppsigelse 

 Leietaker kan når som helst si opp sin parkeringsavtale. 

 Oppsigelsestiden for begge parter er 1 - én - måned. Oppsigelsestiden gjelder fra første dag i påfølgende måned. 
 

4.Parkeringsavgift 
 Årlig parkeringsavgift for en parkeringsplass fastsettes av styret for Strandvegen Studentheim. Avgiften forfaller til betaling den 1.august for 

 de som har fornyet avtalen. Når parkeringsavgiften er betalt og parkeringsavtalen er signert av begge parter, legges det inn en ny avtaledato og 

 gyldighetsdato i den digitale portalen. Dersom parkeringsavgiften ikke er betalt ved forfall, opphører parkeringsavtalen med umiddelbar 

 virkning, og parkeringsplassen vil bli tilbudt den som står øverst på ventelisten.  

 Ved oppsigelse som nevnt i punkt 3, refunderes den del av avgiften som tilsvarer gjenstående tid av parkeringsavtalen, regnet i hele måneder. 
 

5.Omplassering 
 Strandvegen Studentheim kan gjøre omplasseringer på parkeringsplassene. Slik omplassering kan særlig finne sted hvis leietaker som nevnt i 

 punkt 1, har behov  for annen parkeringsplass. 
 

6.Plassering av kjøretøy / Bruk av parkeringsplassen 

 Parkering av kjøretøyet skal kun skje på nummerert og avtalt plass.  

 Det skal parkeres på en slik måte at kjøretøyet ikke er til hinder for de som parkerer ved siden av. Det betyr at kjøretøyet skal parkeres 

slik at skiltet med plass-nummer treffer midt på kjøretøyet (foran eller bak). 

 Feil plassering/parkering av kjøretøyet kan medføre utstedelse av kontrollsanksjon. 
 

 Strandvegen Studentheim har avtale med APCOA PARKERING Norway AS, om å drive parkeringskontroll på eiendommen. Kontrollen blir 

 utført på den måten at registreringsnummeret blir scannet og kontrollert opp mot avtalt plass-nummer og registreringsnummer på kjøretøy. 

 NB! Derfor er det meget viktig at leietaker har oppgitt korrekt registreringsnummer på kjøretøy som skal benytte parkeringsplassen. 

 All parkeringskontroll foregår i henhold til den offentlig gjeldende Parkeringsforskriften. Det betyr at det kan utstedes en kontrollsanksjon 

 eller fjerning av kjøretøy. 
 

7.Vedlikehold og snørydding 
 Strandvegen Studentheim er ansvarlig for vedlikehold og snørydding av parkeringsplassen. Snøryddingen gjelder adkomsten til hver enkelt 

 parkeringsplass. Leietaker er selv ansvarlig for snørydding av den parkeringsplassen som fremgår av parkeringsavtalen og mellom kjøretøyene. 

 Snøen skal måkes ut av parkeringsplassen slik at den ikke kommer til hinder for andre brukere. Ved behov kan det bli aktuelt å organisere 

 flytting av kjøretøy, slik at det er mulig å få utført en mer omfattende snørydding. 
 

8.Oppsigelse ved mislighold 
 Ved mislighold av parkeringsavtalen, kan Strandvegen Studentheim si opp avtalen med umiddelbar virkning.  

  

 Ved signering erkjenner leietaker å ha lest gjennom og godtatt PARKERINGSREGLEMENTET – PARKERINGSAVTALEN. 

  

                  

 

Tromsø: _________      Signatur leietaker: ____________________________ Signatur daglig leder: _______________________      


