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VEDTAK: 

Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til 
Samferdselsdepartementet: 

1. Trondheim kommune mener at det er viktig å stille krav til kompetanse hos personell 
som skal håndheve vilkårsparkering. Trondheim kommune mener det ikke er 
nødvendig å kreve fagbrev for å kontrollere vilkårsparkering, men at det er viktig å 
stille krav til utdanning etter en fastsatt modell. 

2. Trondheim kommune mener at dagens løsning med politiet som skiltmyndighet skal 
videreføres da Politiet i Trondheim, Trondheim Parkering KF og Trondheim kommune 
har et utstrakt og velfungerende samarbeid ved utarbeidelse av skiltplaner. 

3. Trondheim kommune mener at det er viktig at hensynet til økt kundevennlighet 
ivaretas når nytt regelverk og tilhørende skilting skal utarbeides. Det er samtidig 
viktig at forskjellene innenfor og utenfor enerettsområdet kommuniseres tydelig. 
Dagens skiltregler for offentlig vei bør videreføres, og det bør utarbeides en egen 
skiltnormal for parkeringsregulering på private områder. 

4. Trondheim kommune mener at det bør være en felles sanksjon for bruk ved 
parkeringsovertredelser innenfor og utenfor enerettsområdet, og at denne bør 
justeres årlig etter konsumprisindeksen.  
 

5. Trondheim kommune støtter Samferdselsdepartementets videreføring av dagens 
ordning med betalingsfritak for forflytningshemmede på plasser som tilbys av 
kommunale tilbydere. Trondheim Kommune ber også om at betalingsfritak på plasser 
tilbudt av de private inngår i regelverket for å sikre likebehandling og sikre 
adkomsten for forflytningshemmede.  
 

6. Trondheim kommune støtter samferdselsdepartementets videreføring av dagens 
betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevne motorvogner på avgiftsbelagte 
kommunale parkeringsplasser. 
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Behandling: 
Ottar Michelsen (SV), forslag pva SV, Ap, KrF 
Alternativt til punkt 4 og 5 i innstillingen: 
 
4 Trondheim kommune mener at det bør være en felles sanksjon for bruk ved 
parkeringsovertredelser innenfor og utenfor enerettsområdet, og at denne bør justeres årlig 
etter konsumprisindeksen.  
5. Trondheim kommune støtter Samferdselsdepartementets videreføring av dagens ordning 
med betalingsfritak for forflytningshemmede på plasser som tilbys av kommunale tilbydere. 
Trondheim Kommune ber også om at betalingsfritak på plasser tilbudt av de private inngår i 
regelverket for å sikre likebehandling og sikre adkomsten for forflytningshemmede.  
 
Votering 
Innstillinga unntatt pkt 4 og 5 ble enstemmig vedtatt 
Ved alternativ votering mellom innstillingas pkt 4 og Michelsens forslag, ble Michelsens 
forslag vedtatt med 10 stemmer (4Ap, SV, KrF, 3H, V), mot 1 stemme (FrP) avgitt for 
innstillinga 
Ved alternativ votering mellom innstillingas pkt 5 og Michelsens forslag, ble Michelsens 
forslag vedtatt med 7 stemmer (4Ap, SV, KrF, V), mot 4 stemmer (3H, FrP) avgitt for 
innstillinga 
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