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Offentlig og privat parkering - felles parkeringsregler - høring

Vi viser til Samferdselsdepartementets brev av 30. mai 2014 om høring av nytt felles
parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering.

Høringsfristen 1. september 2014 har ikke gjort det mulig med politisk behandling av
foreliggende uttalelse fra rådmannen i Bærum kommune. Vi synes derfor det er uheldig
at det ikke var mulig med en noe utsatt frist. Høringsuttalelsen skal etter planen
behandles i politiske organer 18. september 2014. Dersom det der framkommer et annet
synspunkt der, vil dette bli ettersendt.

Bærum kommune er positiv til store deler av forslagene. Vi har samarbeidet med
bransjeorganisasjonen Norpark og KS om deres høringsuttalelser, og kommunen slutter
seg i all hovedsak til deres høringsuttalelser.

Fra Bærum kommunes side vil vi særlig peke på to forhold:

Dette gjelder:

Krav til bruk av offentlige parkeringsskilt på private områder, og
Åpning for at kommunene kan konkurranseutsette håndheving av
vilkårsparkering på gategrunn.

Ad 1
I dag skiltes offentlig parkering med blå skilt med hvit «P» i henhold til Statens
vegvesens skiltnormal, mens privat parkering skal ha andre skilt. I forskriftsutkastet
legges det opp til at kun offentlige skilt skal benyttes. Bærum kommune mener at dette
ikke innebærer at forbrukerhensyn ivaretas best mulig. Bilistene kan bli usikre når man
ikke lenger får et tydelig skille på om bilfører befinner seg på offentlig veg, eller er inne
på et privat område. Dette er særlig viktig for de trafikanter som har særlige rettigheter
på kommunale parkeringsplasser. Dette gjelder gratis parkering for de som har
handikapkort eller kjører elektrisk motorvogn. På private plasser er det vanligvis ikke
gratis for disse gruppene. Vi mener derfor at det beste alternativet er en videreføring av
dagens skiltregler for offentlig vei. Videre bør det utarbeides egne skiltnormaler for
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parkeringsregulering på private områder. Dette kan gjøres gjennom egen forskrift, eller
gjennom bransjestandard.

Ad 2
Forskriftsutkastet åpner for at kommuner kan sette ut håndhevingen av vilkårsparkering
på integrert del, av ferdselsåre til private selskaper. Dette innebærer at gateparkering mot
betaling eller andre vilkår på kommunal gategrunn kan konkurranseutsettes. I så fall kan
man få en situasjon med to håndhevingsinstanser med ulikt myndighetsområde på det
offentlige vegnettet. Vi kan ikke se at dette er til fordel for forbrukerne. Bilister vil
neppe ha særlig forståelse for at overtredelser av vilkårsparkering blir håndhevet, mens
feilparkerte biler etter trafikkreglene ikke blir sanksjonert fordi kommunen/politiet ikke
er tilstede og sanksjonerer på disse samtidig.

Vi vil derfor ikke anbefale at det åpnes for to samtidige kontrollregimer for
parkeringskontroll på veger som etter dagens definisjoner er offentlig veger.

Med hilsen

Jan Willy Mund 1
kommunalsjef
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