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Boligsoneparkering for sone 21 Fløen innføres 13. juni 
 
Byrådet har vedtatt å utvide boligsoneparkeringen i Bergen med en rekke nye områder. Ny 
boligsone for Fløen (sone 21) er planlagt etablert 13.juni. Se kart over boligsonen vedlagt. På 
grunn av omfattende arbeid med etablering av flere nye boligsoner i Bergen, kan dato for 
innføring bli utsatt.  
 
Formålet med boligsoneordningen er å skape et bedre bomiljø og bedre 
parkeringsforholdene for beboere i boligsonen. Beboerne prioriteres og gateparkeringen 
begrenses. For å kunne parkere på offentlig vei i boligsonene, må du kjøpe boligsonekort. 
Boligsonekortet er kun gyldig i den sonen som er påført kortet.   
 
Hvem kan kjøpe boligsonekort? 
Beboere som er registrert i folkeregisteret med adresse i boligsonen kan kjøpe boligsonekort. 
Det tildeles inntil to boligsonekort per boenhet. Bilen må være registrert på deg som søker, 
eller du må fremlegge dokumentasjon som viser at du leier eller leaser bilen. 
Næringsdrivende med forretningsadresse i boligsonen kan tildeles boligsonekort når det 
foreligger særlige forhold. For mer informasjon viser vi til forskrift om avgiftsbelagt 
boligsoneparkering i Bergen, se Bergen kommune sin nettside www.bergen.kommune.no 
Bruk søkeordet «Boligsoneparkering».  
 
Besøksparkering 
Besøkende kan kjøpe midlertidig parkeringstillatelse via Bergen kommune sin parkerings-
app «Parkering i Bergen», eller på parkeringsautomat i boligsonen. Parkeringsautomat for 
sone 21 vil bli plassert ved kryss Årstadgeilen og Fløenbakken.  
 
Priser og virketider 
Boligsonekort for beboere: Bil nr 1: kr 1800, Bil nr 2: kr 2700 pr. halvår. 
Boligsonekort for næringsdrivende: kr 4200 pr. halvår.  
Besøksparkering: kr 10,- pr. time. 
Boligsonereguleringen gjelder mandag-fredag: kl. 08-23, lørdag: kl. 08-17. 
Bestemmelsene om boligsoneparkering gjelder ikke søndager, helligdager og offentlige 
fridager.  
El-biler parkerer gratis i denne boligsonen, og trenger ikke å søke om boligsonekort.  
 
Slik søker du 
For å søke om boligsonekort benytter du elektronisk søknadsskjema, som du finner på 
følgende link: https://bergen.cowisys.no  Dersom du ikke har anledning til å søke elektronisk, 
kan du laste ned skjema på Bergen kommune sin nettside www.bergen.kommune.no Bruk 
søkeordet «Boligsoneparkering». Vi behandler søknadene forløpende. Når søknaden er 
godkjent sender vi deg faktura. Boligsonekortet sendes når betalingen er registrert hos oss.  
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Mer informasjon 
Informasjon om boligsoneparkering i Bergen finner du på nettsidene til Bergen kommune, 
www.bergen.kommune.no Bruk søkeordet «Boligsoneparkering».  
 
Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med Bymiljøetaten på telefon 55 56 56 90, eller send epost 
til parkering@bergen.kommune.no 
 
Dette brevet er sendt til huseiere i boligsonen, og vi ber om at huseier informerer eventuelle 
leietakere i husstanden.  
 

Med vennlig hilsen  
Bymiljøetaten 
Bergen kommune 
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