
 

Avtalevilkår for parkeringsabonnement på gateplan i Molde  

 

Avtalen 

Disse vilkårene gjelder for leie av offentlig regulert parkeringsplass(er) på gateplan mellom Romsdal 

parkering AS og privat- eller bedriftskunder hvor bestilling er gjort elektronisk via appen Molde 

parkering eller på www.molde.kommune.no Romsdal parkering og kunde plikter å informere om 

forhold som kan få konsekvenser for leieforholdet. 

Priser for abonnement på gateparkering gjeldende fra 1.1.2022: 

 Sone 1 
Skoleplassen 

Sone 1 
Romsdalskvartalet 

Sone 2  
Reknes, Seilet, Moldebadet 

Sone 2  
Molde sjukehus 

Månedskort Kr  1.800 *ikke abonnement Kr  1.100 *ikke abonnement 
Halvårskort Kr  9.000 *ikke abonnement Kr  5.250 *ikke abonnement 

Årskort Kr  18.000 *ikke abonnement Kr  10.500 *ikke abonnement 

*Det kan ikke kjøpes abonnement ved Romsdalskvartalet og Molde sjukehus.  

Alle abonnementspriser og vilkår kan justeres med én kalendermåneds varsel. 

Bruk av nummerskiltgjenkjenning og administrasjon av kundedata 

Alle abonnement på gateplan verifiseres ved kontroll av nummerskiltet på kjøretøyet. 

Administrasjon av kundedata som endring av kjennemerke på kjøretøy, gyldig adresse etc. er 

selvbetjent via nettportal. 

Kundedata oppbevares og behandles i henhold til gjeldende personvernlovgivning og benyttes til 

statistiske formål. Kontaktinformasjon kan også gjøres tilgjengelig for andre selskaper som etter 

avtale med Romsdal parkering forestår kundeundersøkelser, teknisk eller administrativ drift.  

Kundens ansvar 

Kunden har til enhver tid ansvar for å påse at kjøretøyet som skal benytte abonnement må være 

registrert av kunde i selvbetjent portal på forhånd, og at kjennemerket på kjøretøyet er korrekt. 

Kjøretøy som ikke er lagt inn i profilen på kontrolltidspunktet vil ilegges kontrollsanksjon. 

Selv om det er mulig å registrere to kjøretøy på avtalen, er det kun tillatt å stå med et kjøretøy om 

gangen. 

Det er kundens ansvar at det registrert betalingskortet er gyldig, har dekning og ikke er sperret. 

Fremleie 

Abonnementet er kun for kunde, og kan ikke fremleies. Tillatelse tildeles av Romsdal parkering. 

Abonnementets varighet og oppsigelse 

Et abonnement er løpende, fornyes automatisk ved utløp av avtaleperioden, og gjelder fram til den 

avsluttes i selvbetjent nettportal eller sies opp skriftlig,  

http://www.molde.kommune.no/


Abonnementet har gjensidig oppsigelsesfrist på én kalendermåned regnet fra utløpet av den 

måneden vi mottar din oppsigelse. Oppsigelsen registreres i selvbetjent nettportal eller meldes 

skriftlig per e-post til parkeringshus@molde.kommune.no Oppsigelser tas ikke imot per telefon. 

For sen betaling og refusjon 

Betaler du for sent gjelder normale rutiner for purring og inkasso. Abonnementet kan bli sperret for 

bruk inntil utestående betaling er mottatt. For gjenåpning av abonnementet må det sendes e-post til 

parkeringshus@molde.kommune.no med dokumentert betaling. Ved manglende betaling kan 

Romsdal parkering opphøre avtaleforholdet. 

Kjøpt og betalt månedskort og halvårskort vil ikke bli refundert. Ved oppsigelse av årskort før 6 

måneder etter signert avtale, vil det refunderes etter månedsleietakster for de gjenstående 

månedene av avtaleperioden. 

Parkering 

All parkering reguleres av parkeringsforskriften av 18.03.16 nr. 260. 

Plassgaranti 

Abonnementet er ikke en plassreservasjon og forutsetter ledig plass i parkeringsområdet. 

Ved større vedlikeholdsprosjekter, ekstraordinære arrangementer eller at andre forhold tilser det, 

kan Romsdal parkering stenge et parkeringsområde helt eller delvis.  

Ved skade 

Romsdal parkering er ikke ansvarlig for skade på, eller tyveri av kjøretøy, tilbehør eller andre 

gjenstander som ligger i kjøretøyet. 

Versjon og revidering av vilkårene 

Gjeldende versjon av avtalevilkårene ble revidert og oppdatert 21. desember 2021. 

 

 

mailto:parkeringshus@molde.kommune.no
mailto:parkeringshus@molde.kommune.no

