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SVAR - LOV - KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING -
PARKERINGSLOVEN - HØYRING

Samferdselsdepartementet har i brev datert 28.06.2012 sendt utkast til lov om kommunalt
pålegg om betalingsparkering til høring. Saken er diskutert i formannskapet i Klepp, og
ordfører er gitt fullmakt til å uttale seg på vegne av formannskapet.

Formålet med lovforslaget er å redusere trafikk med motorvogn. Dette skal bidra til å bedre
det lokale miljøet, bedre framkommeligheten for kollektivtrafikk, syklister og gående, og
redusere CO2-utslippog lokal luftforurensing.

Det poengteres i høringsbrevet at betalingsparkering først og fremst er tenkt som et bypolitisk
virkemiddel.

Vurdering
Intensjonene bak forslaget, redusert utslipp og bedret framkommelighet for myke trafikkanter,
er positive.

Forslaget må baseres på at det finnes gode kollektivtilbud som alternativ til privatbil. Det vil
derfor være uheldig hvis slike bestemmelser blir innført i områder av en kommune der
kollektivdekningen ikke er tilstrekkelig.

På den annen side - innføres det betalingsparkering i deler av kommunen med god
kollektivdekning, som regel sentrumsområder, vil en konsekvens kunne være at
kundegruppen med privatbil foretrekker handel utenfor sentrum. En må kunne erkjenne at
ikke alle innkjøp egner seg for kollektivtransport. Slike større handlerunder eller innkjøp av
større varer kan uansett kollekivdekning bli utført med privatbil. Vi frykter at kun små
innkjøp vil bli gjort i sentrum, og større innkjøp gjøres utenfor sentrum. Slik dreining vil være
i konflikt med ønsket handelsstruktur på lokalt og regionalt nivå, og virke mot sin hensikt
mht reduksjon i privatbilisme og reduserte klimagassutslipp.

e-post: postmottak@klepp.kommune.no - http://www.klepp.kommune.no



Med bakgrunn i dette stiller Klepp kommune seg avvisende til det foreslåtte lovforslaget, da
vi frykter at det kan virke mot sin hensikt.

Klepp kommune, 11.09.2012
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