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OFFENTLIG HØRING - PARKERINGSLOVEN

Innledning
Vi viser til Deres brev av 28. juni 2012 hvor vi er invitert til å avgi uttalelse. Innledningsvis vil
vi peke på at høringsfristen er kort for et såpass omfattende forslag, samt at høringslisten
viser at departementet er lite oppdatert på hvilke aktører som finnes i parkeringsbransjen.
Vår uttalelse er avgitt som bransjeorganisasjon og representerer ikke våre medlemmers syn,
da det ikke har vært anledning til en intern høring. Videre antar vi at det er delte oppfatninger
blant våre medlemmer om de konkrete forslag.

På denne bakgrunn vil vår uttalelse konsentrere seg om antatte konsekvenser av loven.

Miljewspektet og parkeringsreguleringer i sentrum
Norpark registrerer at hovedformålet med loven er å redusere trafikk med motorvogn. Dette
skal være viktig for å bedre det lokale bymiljøet og for å redusere CO2utslipp og annen
forurensning.

Slik loven er formulert kan det synes som om reduksjonen mest er tenkt på trafikk til større
kjøpesentre. Vi er i tvil om intensjonene kan oppnås gjennom forslagene og vi vil anta at et
langt viktigere bidrag ville være om loven i større grad inneholdt forslag som ville redusere
arbeidsreiser med personbil.

Vi vil peke på at det er et kjent faktum at i sentrum av alle de store byer i Norge er om lag 50
% av parkeringstilbudet helt uregulert og som gjerne tilbys som gratisparkering i forbindelse
med arbeidsreiser til sentrum. Dette tilbys som parkering for ansatte i garasjer og i
bakgårder og kan både være bare to —tre plasser, men ofte også store parkeringsanlegg.

Dette påvirker også den trafikale situasjonen i sentrum pga. unødig trafikk, det påvirker
parkeringstilbudet for handlende til sentrum og virkningen av øvrige parkeringsreguleringer,
da tilbudet ikke er rettet mot allmenheten. Som kjent skal parkeringsreguleringer i sentrum
av byene i første rekke sørge for tilgjengelighet til servicefunksjoner og handelsnæring i
sentrum. Vi mener det er grunn til å anta at ved å gjøre mer av parkeringen allment
tilgjengelig vil det også gi en kommune langt større mulighet gjennom
parkeringsrestriksjoner å kunne benytte reguleringene i en større trafikal og miljømessig
sammenheng.
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Norparkvilderfortilråat man i størregradser på reguleringav dettetilbud.Lovenskravom
egnethetogforholdsmessighetbør lettkunneoppfyllesi sliketilfeller.

Parkering ved kjøpesentre
Gratisparkeringpå kjøpesentrehar lengeværtpektpå somet problemi forholdtil
handelslekkasjer.Norparker usikkerpå omdettefaktisker korrekt.All teoriogforskning
innenparkeringviserat det er tilgjengelighet som påvirkervalgetav hvorman handlerog
parkerer.Det er vår oppfatningat innføringav avgiftsparkeringpå områderdet ikkeer behov
for regulering,vilha liteneller ingeneffektpå valgav stedman ønskerå handle.Dette kan
betyat reguleringenikketilfredsstillerkravettilegnethet.

Det er ogsågrunntil å peke på at det nå er en trendat kjøpesentremå innføre
avgiftsparkeringfrivilligfor å kunnereguleredentrafikkman ønsker,dvs,at det gjennom
reguleringerforetasvalgav kundemasse.Mange kjøpesentreoppleverat
parkeringsplassenebenyttestil langtidsparkeringtil fortrengselfor kundeneog at sentrene
oftebliret oppholdsstedforfolksomikkebenyttersentretsomhandelssted.Man anser
betaltparkeringsomet bedretiltakenn strenghåndhevingav gratisparkering.

Norparkvilogsåanta at en tvungenreguleringav avgiftsparkeringpå kjøpesentrekanføre
til konkurransevridningi markedetog at kommunenemed loveni håndkanvri konkurransen
i forholdtil egne interesser.Dette må anseslitehensiktsmessig.

Vår erfaringtilsiervidereat innføringav parkeringsavgiftvil føre til øktfremmedparkeringi
nærområder,i alle fall på kortsikt.Det kanf.eks.føre til at parkeringenflyttestil
boligområderi nærheten.Som eksempelkan hernevneserfaringeneved innføringav
restriksjonerpå parkeringenved Høgskoleni Akershus,Skedsmokommune.

Egnethet og tilsynet med loven
Norparkvilogsåpeke på at detvil måttevære sværtvanskeligå evaluereom kravenetil
egnethetogforholdsmessigheter oppfylti de enkeltetilfeller.Det vil i alle fallvære svært
ressurskrevende.Det er i høringsutkastetuklartom det er kommuneneellerforbrukerne
somskalbelastesdennekostnaden.Det enestesom uttaleser at kommunenekan ileggeet
overtredelsesgebyr,somkan dekkedelerav kostnadene.

Vi vilogsåanta at detvilvære vanskeligå håndhevebestemmelsene.Høringsutkasteter
kortfattetnårdet gjelderhvordanhåndhevingskalgjennomføres.Departementetpekerbare
kortpå at detvil blietablerten tilsynsordningi forbindelsemed ny parkeringsforskrift.Det
skaletterforslagets§ 6 være kommunensomskalføre tilsynmed at ingentilbyrparkeringi
stridmed loven.

Det er derforvår oppfatningat tilsynsspørsmåletikkeer utredettilstrekkelig.

Ny parkeringsforskrift og konkurransen mellom kommuner og private aktører
Høringsutkastetpekerpå at forslagettil ny parkeringsforskrifti hovedsaker motivertut i fra
hensynettilbeskyttelseav bilisteroverforparkeringsselskaperoggrunneiere.

Det er bare delviskorrekt.Vi sitererherfra Samferdselsdepartementetsegen rapportfra
april2006, side2:

Ut fra en sannsynlighetforat privatparkeringsvirksomhetvilfortsetteå øke i omfang,
og basertpå signalenefra næringenogbrukerne,har Samferdselsdepartementet
sett detsomnødvendigå foretaen helhetliggjennomgangav offentligogprivat
avgiftsparkering,med formålå leggegrunnlagforetableringav ett fellesregelsettfor

Side2 av 3



all avgiftsparkering. De overordnede føringer for arbeidet har vært å avdekke
eventuelle konkurranseulikheter mellom kommunale og private tilbydere, å øke
brukerrettingen for alle grupper og å søke et hensiktsmessig skille mellom offentlig
nærings- og myndighetsutøvelse på området.

Som det framgårer konkurransepå likevilkårmellomkommunerog privateaktøreret helt
sentraltelementi utredningenom ny parkeringsordning.

Norparker av den oppfatningat forslagettil parkeringslovvil kunneforsterkeproblemene
knyttettil konkurransenmellomoffentligeog privateaktører.Det kan ogsåsom påpekt,føre
til uønsketkonkurransemellomkommuner.

Vi ser det derforsomsværtviktigat arbeidetmeden ny parkeringslovkoordineresmed
arbeidetmed en ny parkeringsforskrift.

Med vennlighilsen

s ik
agligleder
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