
Tilkomst til parkeringsetasjen med bil er kun for seksjoner som eier en parkeringsplass i denne 
etasjen. Ved eventuelt utleie av P-plass administreres dette av seksjonseier som sørger for at 
tilkomst slettes ved opphør av utleie. 

APCOA Parking Norway drifter Solsiden P-hus og beboergarasjen som tilhører Beboerforeningen 
Bassengtomta. Beboergarasjen er utstyrt med kameragjenkjenning for automatisk portstyring, der 
kjøretøy med gyldig parkeringsavtale vil åpne porten automatisk.   

Det benyttes elektroniske parkeringstillatelser via systemet ParkID. Denne tillatelser får du via en link 
som genereres opp av kontaktperson i styret. Når du får lenken fra kontaktperson i styret, må du 
følge stegene i instruksen under for å aktivere avtalen.   

Vi vil absolutt anbefale å laste ned applikasjonen ParkID på din smarttelefon, da dette gir større 
fleksibilitet til å kunne endre dine egne kjøretøy raskt og effektivt via telefon.  Ved å laste ned appen 
vil du også få tilgang til «portåpner» dersom du trenger å få åpnet porten til beboergarasjen uten 
ditt registreringsnummer.   

Når du har knyttet den elektroniske avtalen og opprettet profil i ParkID må du huske å legge til dine 
kjøretøy. Du kan legge til å mange kjøretøy du ønsker, men kun stå parkert med ett kjøretøy om 
gangen – dersom det er én stk tillatelse du har fått tildelt.   

  

Instruks for elektronisk p-tillatelse:   

1. Klikk på linken for å knytte avtale: Linken får du tildelt av din kontaktperson i styret.  
  

2. Skriv inn din personlige e-post og bekreft denne en gang til. Klikk fortsett.   
  

3. Fyll inn kontaktinformasjonen din og opprett et brukernavn og passord. Klikk deg videre.   
  

4. Trykk på grønn knapp, logg inn.   
  

5. Last ned ParkID på din smarttelefon.   
  

6. Logg på med brukernavn og passordet du opprettet i steg 3.   
  

7. Klikk på «Mine kjøretøy» og legg til alle dine kjøretøy.   
  

8. Når du har registrert ditt kjøretøy kan du starte din parkering i beboergarasjen på Solsiden.   

Du er hjertelig velkommen til å kontakte vårt kundesenter om du skulle trenge hjelp.   
 

APCOA Parking Norway AS kundesenter@apcoa.no 

/ 22 05 75 00 Generell informasjon kommersiell 

parkering Solsiden P-hus.  



Den kommersielle parkeringsdelen i Solsiden P-hus (plan A, B og C) driftes også av APCOA PARKING. 
Det er etablert skiltgjenkjenning i denne delen av garasjen og anlegget reguleres mot avgift hele 
døgnets tider. Parkerer man i denne delen av garasjen benyttes systemet easyPay og man må huske 
å betale for parkeringen.   

Det er flere betalingsalternativer dersom man velger å stå parkert i denne delen av garasjen. Betaling 
kan utføres på automat, på nett, på easyPay appen eller man kan kjøre rett ut og motta en faktura i 
posten. Mer informasjon rundt betaling er skiltet i p-huset.   

Solsiden Bilvask har virksomhet i første plan av p-huset. Skal du benytte deg av deres service, så har 
de mottatt en ipad for registrering av kjøretøyet som skal vaskes/poleres – slik at dette kjøretøyet 
hvitelistes når denne servicen pågår.   

Noen oppsummerende punkter i forbindelse med den kommersielle delen av parkeringshuset:   

• Parkeringsområdet er regulert mot avgift hele døgnets tider.   
• Ved ankomst trenger du ikke foreta deg noe, ditt bilskilt registreres automatisk ved 

innkjøring og registrerer at parkeringen din kan starte.  
• Ved avreise velger du selv hvordan du ønsker å betale. Du har fire betalingsalternativer: app, 

automat, web og faktura.   

Skulle du ha spørsmål vedrørende parkering i den kommersielle garasjen er du hjertelig velkommen 
til å kontakte vårt kundesenter.  
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Betal med kort på  
nettsiden:   

e asypay.profectum.no   

Innen 48 timer etter  
avreise.   

  

  

  

Tast inn reg.nummer  
og betal på automat  

før avreise   

  

  

  

Kjør ut og motta en  
faktura i posten for  

parkert tid +  
fakturagebyr   

  

  

  

Last ned easyPay  
appen og registrer  
betalingskort for  

automatisk belastning,  
før avreise   

Faktura   App   Automat   Web   


