
VIKTIG PARKERING 

 

GJESTEPARKERING – SMAROBLAT 

Det er nå etablert en ordning som heter SmartOblat. Dette er en selvbetjeningsportal for 
elektronisk parkeringstillatelser fra Trondheim Parkering for å ivareta gjesteparkering. 
Andelseierne må få tildelt en bruker fra borettslaget. Til dette trenger vi en e-postadresse (evt. 
et mobilnummer). Fordelen med e-postadresse er at du da kan resette passordet. 

Andelseier kan legge inn inntil 3 biler i ett døgn. Se vedlegg. 

Vi vil legge inn e-postadresse og dere vil få tilsendt passordet dere trenger fra Trondheim 
Parkering. 

Send e-post til post@ringvegen.no. med følgende opplysninger: andelseiers navn, 
leilighetsnummer (mellom 01 og 911, står bl.a. på utsiden av leilighetsdøren og dørene til 
kjellerbodene. (NB! Ikke H-nummer som står også på utsiden på leilighetsdøren)), adresse og 
e-postadresse. Vi kan kun legge inn en e-postadresse pr. leilighet. 

Ta kontakt med driftskontoret hvis noe framstår som uklart. Trenger du hjelp, kan vi også 
være behjelpelig med å finne en løsning. 

Etter å ha fått e-posten fra Trondheim Parkering forutsetter vi at beboerne administrerer 
gjesteparkeringen sin selv. 

 

GENERELL ORIENTERING OM PARKERING 

Ringvegen Borettslag har privat regulert parkering. Det kan kun parkeres på de oppmerkede 
P-plassene, både for beboerne og gjester. (Vi har i tillegg egne P-plasser for 
bevegelseshemmede, for lading av el-/hybridbil og for moped/motorsykler/ATV. 
Håndhevelse av parkeringsbestemmelsene vil ivaretas av Trondheim Parkering. 

Så hva betyr dette for våre beboere. Jo, alle andelshaverne må registrere seg hos borettslaget. 
Borettslaget trenger opplysninger om: Navn, adresse, e-postadresse/mobilnr (for at andelseier 
kan legge inn gjester (se eget avsnitt)) og bilnummer. (Mopeder/motorsykler/ATV registreres 
ikke inn). 

Dette er nødvendig for at dere skal kunne parkere uten å få «kontrollgebyr». 

Retningslinjer: 

1. Følg parkeringsbestemmelsene. 

2. Har du garasje, skal bilen parkeres i garasjen. 

3. Det er kun tillatt å parkere på oppmerkede plasser. 

4. All parkering utenfor oppmerkede plasser, også grøntareal, kan medføre kontrollgebyr. 

 



 

BETALINGSORDNING 

Har husstanden mer enn ett kjøretøy, så er det innført betaling for å kunne benytte 
borettslagets P-plasser. 

For husstandens bil nummer 1 skal det ikke betales avgift, enten den parkeres i garasje eller 
ute. For øvrige biler betales etter en årlig sats som øker jo flere kjøretøyer husstanden har: 

Kr 1.200, - pr år for nr. 2, 

Kr 2.400, - for nr. 3 

Kr 3.600, - for nr. 4 

Kr 4.800, - for nr. 5 osv. 

Beløpet må betales inn forskuddsvis for å kunne være registrert inn i borettslagets 
parkeringssystem. Dette gir anledning til å parkere på P-plasser reservert for beboere. 
«Gebyret» forutsettes innbetales forskuddsvis. Andelseier kan dele opp innbetalingene, men 
ikke mindre enn en måned om gangen, men må da påse at neste innbetaling skjer før 
kjøretøyets tid løper ut. Ved fraflytting refunderes for mye betalt gebyr, dog slik at påbegynt 
måned ikke refunderes. Ved bytte av kjøretøy vil allerede innbetalt gebyr overføres nytt 
kjøretøy. 

Det er viktig for registeringen at reg.nr. for kjøretøyet/ene oppgis korrekt til driftskontoret. 
Blir et tall eller en bokstav feil vil kjøretøyet framstå som «ikke godkjent» og 
parkeringsvaktene vil skrive ut kontrollgebyr. Husk også å varsle borettslagskontoret ved 
bytte/lån av bil, også de som har garasje. 

 

Driftskontoret  

Ringvegen BRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innlogging 

 

Når du har fått tildelt en bruker i SmartOblat vil du få en e-poster med brukernavn (din 
mailadresse) og et engangspassord, samt en egen e-post om parkeringstillatelse. 
Innloggingsiden finner du her: smartoblat.trondheimparkering.no 

Dersom du har glemt passord får du tilsendt link på e-post til å resette passordet ditt via 
«Glemt passord»- knappen. 

Om du er registrert med telefonnummer må du ta kontakt med administrator for å få nytt 
passord. 

Dersom du har fått tilgang til gjesteparkeringer i SmartOblat kan du legge til gjestebiler med 
registreringsnummer. 

Gjesteparkering er gyldig i en bestemt tidsperiode, for eksempel 1 døgn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRERINGSSKJEMA 
 

For å få en riktig registrering av kjøretøyene, så trenger vi en del opplysninger. (Disse 
opplysningene vil kun bli benyttet i forbindelse med parkeringskontroll). I tillegg ønsker vi 
opplysninger om mobiltelefonnummer til bilfører. Dette fordi at det nye systemet gir oss 
mulighet til å sende ut fellesmeldinger vedr. parkeringsplassen, som f.eks. hvis det skulle bli 
nødvendig å rydde snø på hele P-plasser og alle kjøretøyer må fjernes. 

 

Leilighetsnummer (står bl.a. på leilighetens boder i kjelleren og utsiden av leilighetsdør (eks. 
01-911)): _____________ 

 

Andelseiers navn: ___________________________________________________________ 

 

Adresse: ___________________________________________________________________ 

 

Mobilnr.: __________________ E-post.: _________________________________________ 

 

 

 

Bilnr. 1: Reg.nr.: _______________________ 

 

Bilnr. 2: Reg.nr.: _______________________ 

 

Bilnr. 3: Reg.nr.: _______________________ 

 

 

 

PS! Inntil du får registrert din bil må du benytte deg av sms eller mail, da for å ha en 
bekreftelse på at du har meldt inn bil om du skulle bli ilagt et parkeringsgebyr. 

Dette skjema leveres/legges i postkassen på utsiden av driftsbygget, eller mail-
post@ringvegen.no  

Har du spørsmål ta gjerne kontakt på mail.: post@ringvegen.no eller tlfnr:. 911 05 456. 

 



 


