
Mandal Parkering AS er et selskap med 100% eierskap av Lindesnes 

kommune (org.nr 921060440).  Selskapets styre er per dato representert med 

4 representanter valgt av Lindesnes kommunestyre samt en representant fra 

de ansatte.  Mandal Parkering AS har i dag 6 ansatte som totalt utgjør 5,3 

årsverk, og er fra og med 01.01.2019 fusjonert med Parkering Sør AS og 

fremstår i dag som ett selskap. 

 

Primæroppgaven til Mandal Parkering AS er utøvelse av delegert 

håndhevingsmyndighet fra Vegdirektoratet til Lindesnes kommune i henhold 

til vegtrafikkloven, skiltforskriften og parkeringsforskriften.  Mandal Parkering 

AS skal også bygge og drifte effektive, sikre og brukervennlige 

parkeringsløsninger.  Selskapet skal til enhver tid ha fornuftig økonomi, 

herunder kostnadskontroll og inntjening i utøvelsen av sine oppgaver. 

 

Selskapet skal fremstå som en positiv aktør innenfor trafikkavvikling.  Mandal 
Parkering AS skal sørge for at kommunen kan møte endringer i lovverk og 
forskrift på en effektiv og planmessig måte. 
 

Mandal Parkering AS skal sikre høyt kompetansenivå for sine ansatte.  For å 

sikre god drift av selskapets parkeringsanlegg vil hensiktsmessige 

teknologiske løsninger bli foretrukket, og ansatte skal ha kunnskap om- og 

innsikt i ny teknologi. 

 

VISJON    

Mandal Parkering AS skal være et samfunnsengasjert parkeringsselskap som 

sikrer kunder og bilistene i Lindesnes kommune effektive, trygge og 

miljøvennlige parkeringsmuligheter samt god trafikksikkerhet. 
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VERDIER  

 

Rettferdig:  Alle trafikanter i Lindesnes kommune skal sikres  

                                           likebehandling. 

 

Ansvarlig: Mandal Parkering AS skal være oppdatert på regelverket 

som gjelder for offentlig og privat parkering.  

Regelverket skal håndheves i tråd med intensjonene bak 

reglene. 

 

Vennlig: Ansatte i Mandal Parkering AS skal alltid fremstå som 

serviceorienterte og gi god informasjon til alle trafikanter.  

 

 

HOVEDFORMÅL I HENHOLD TIL VEDTEKTER: 

Hovedformålet til Mandal Parkering AS er å forestå all avgiftsbelagt parkering 

på offentlig og privat område, håndheve parkeringsbestemmelsene og annen 

trafikkhåndheving som er delegert til Lindesnes kommune med hjemmel i 

Vegtrafikkloven.   

Selskapet kan engasjere seg i tiltak som har betydning for parkering og andre 

beslektede tiltak i kommunen. 

Selskapet skal utøve sin virksomhet på en måte som fremmer 
trafikksikkerhet, tilgjengelighet og trafikkmiljø i tråd med kommunens 
overordnede mål for byutvikling.  Selskapet kan også engasjere seg i slike 
oppgaver utenfor Lindesnes kommune. 
 
 
Mål 
Mandal Parkering AS skal ta en posisjon som hovedaktør for all offentlig og 
privat parkering i Lindesnes kommune.  Dette for å sikre forutsigbarhet, 
likebehandling, rask og god service til trafikanter på alle parkeringsarealer 
som er underlagt håndheving i kommunen. 
 
Målet er å oppnå god trafikkavvikling og gode parkeringsforhold samt sikre 
god framkommelighet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper.  
 
Mandal Parkering AS skal gjennom sitt arbeid bidra til en fremtidsrettet 
utvikling av Mandal sentrum.  
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HOVEDOPPGAVE  
Parkeringsdrift på offentlige og private områder samt håndheving av 
parkering- og stanseforbud.  Utøvelse av kommunens fullmakt fra 
Vegdirektoratet i forhold til vegtrafikkloven, skiltforskriften og 
parkeringsforskriften.  Sekundært skal selskapet bidra til etablering av, og 
drifte effektive sikre og brukervennlige parkeringsløsninger og anlegg. 
 
Mandal Parkering AS skal ha et åpent og informativt forhold til media.  
Strategisk bruk av media som informasjonskilde og som formidler av 
selskapets virksomhet er en viktig oppgave. 
 
Aktiv bruk av egen nettside og andre sosiale medier til å opplyse om, og 
informere om hendelser som er av betydning for våre kunder, vil være en 
naturlig del av selskapets informasjonsarbeid. 
 
 
 
 

Ole-Petter Sunde 

02.01.2020 

 


