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Parkering på universitetet - reservert parkering
Det bes om at mottakerenhet informerer om følgende til berørte underenheter:
Til enheter med reserverte parkeringsplasser på UiB
Universitetsledelsen har vedtatt at innføring av ny parkeringsordning utsettes til 01.01.2021
pga. Korona-situasjonen.
Det medfører at enhetene som har reserverte parkeringsplasser på UiBs område vil beholde
disse ut året til 31.12.2020. NB! Hvitelisting må ev. forlenges av enheten dersom dere har
satt kortere utløpsdato enn 31.12.20.
Vi minner om at det er enheten selv som er ansvarlig for å hviteliste de registreringsnumrene
som skal kunne benytte de reserverte plassene.
Informasjon om hvitelisting og påloggingsinformasjon er tidligere sendt i ephortesak
2019/1781.
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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Det er fram til 31.12.2020 avsatt reserverte parkeringsplasser for enheter (fakulteter og
avdelinger). Disse plassene kan brukes med elektronisk tillatelse (hvitelisting) fra
fakultet/avdeling eller det instituttet/seksjonen som har fått plass tildelt.
Selv om disse plassene disponeres av enhetene er det krav om at biler som står på
reserverte plasser skal ha elektronisk registrert kjennemerke – hvitelistet av enheten. Det er
ikke tilstrekkelig med generell parkeringstillatelse for ansatte/studenter for frie plasser på
UiB. Enhetene må sørge for å informere egne brukere av plassene om dette.
Universitetet har ikke avsatt egne plasser for gjesteparkering. Dersom enhetene henviser
gjester til sine reserverte plasser må disse reg.nr. på gjestens bil «hvitelistes» i det samme
systemet som nevnt over.
Det er enhetene selv som må sørge for at det foreligger gyldig hvitelisting av
registreringsnummer, samt at denne forlenges ved behov.
Vi er gjort oppmerksom på at det er noen som har vært hvitelistet for bruk av reservert plass
som har fått kontrollavgift. Det viser seg at en del av de hvitelistingene som enhetene har
gjort er gått ut på dato, f.eks. de som hvitelistet fro 1 åer ved oppstart av ordningen gikk ut i
mars/april 2020. Det foreligger da ikke gyldig hvitelisting for reservert plass og kontrollavgift
vil bli ilagt ved kontroll.
Vi oppfordrer alle enhetene med reserverte plasser om snarest å sørge for hvitelisting av
registreringsnummer ut 2020.
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