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Emne: Høring Parkeringsloven 

 

Høringsuttalelse fra Syklistenes Landsforening til  
 

HØRINGSUTKAST  

LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING (PARKERINGSLOVEN)  

 

Syklistenes Landsforening er ikke nevnt som en av høringsinstansene, til tross for at saken også 

berører syklister, noe som bl.a. fremkommer av høringsbrevet: "Dette skal blant annet bidra til å 

bedre det lokale bymiljøet, bedre framkommeligheten for kollektivtrafikk, syklister og gående, og 

redusere CO2-utslippene og lokal luftforurensning." Vi ber derfor om at vår høringsuttalelse tas 

med i den videre saksgang. 

 

Syklistenes Landsforening støtter forslaget i sin helhet, med den begrunnelse som er gitt i 

selve høringsnotatet og i rapporten fra den interdepartementale arbeidsgruppen som danner 

bakgrunn for høringsutkastet. En parkeringslov som foreslått er en naturlig konsekvens av målet 

om redusert CO2-utslipp og redusert vekst i biltrafikken, på lang sikt også redusert biltrafikk. 

Kan loven bidra til økt sykling og gåing, vil den også føre til en sunnere befolkning og redusere 

samfunnets helsekostnader betydelig. 

 

Et moment som vi ikke kan se er nevnt, er den urett som såkalt "gratis" parkering medfører. Det 

finnes ikke gratis parkering, det er et spørsmål om hvordan den betales. Når kostnadene ved 

parkering ikke betales av den som parkerer direkte, fordeles kostnadene på alle som på en eller 

annen måte er knyttet til virksomheten. Eksempelvis ved kjøpesentre med såkalt "gratis" 

parkering. Parkeringen er ikke kostnadsfri, selv om den ikke betales direkte av den som parkerer. 

Kostnadene fordeles på alle kundene ved kjøpesenteret, også de som går, sykler eller reiser 

kollektivt. Det blir feil når kunder som ikke benytter seg av parkeringen skal være med på å 

betale den. Det er et betydelig potensial for å overføre korte bilreiser til sykling og gåing, også til 

kjøpesentre, og avgiftsbelagt bilparkering kan bidra til dette. 
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