
 

Informasjonsskriv - detaljert 

– konsekvenser av parkeringsforskriftens regler og ny parkeringsplan i Kragerø kommune.  

 

Innledning  

Vi vil med dette gi en vurdering av konsekvensene av parkeringsforskriftens regler og dertil ny 

parkeringsplan i Kragerø kommune.  

Forskrift om vilkårsparkering for allmenheten og håndheving av private parkeringsreguleringer av 

18.mars 2016 nr. 260 (parkeringsforskriften) regulerer parkering på vilkår som tilbys allmenheten; 

både på offentlig ferdselsåre, offentlig veg for øvrig og andre områder der vilkårsparkering tilbys 

allmenheten.  

 

Parkeringsforskriften trådte i kraft 1.januar 2017. Forskriften inneholder mange detaljerte regler som 

gjelder bl.a. for kommunens regulering og håndheving av vilkårsparkering.  

 

Definisjoner 

Begrepet «vilkårsparkering» betyr parkering på vilkår: altså steder det er tillatt å parkere mot 

betaling, innenfor oppmerket felt, med begrenset maksimal parkeringstid eller andre vilkår, jf. 

parkeringsforskriften § 2 bokstav a. 

 

Begrepet «offentlig veg» er definert som veg som vedlikeholdes over det offentlige vegbudsjettet, jf. 

veglova § 1 jf. §  kap IV.  

 

Offentlig ferdselsåre er definert som ferdselsdelen av offentlig veg, beregnet på trafikk med 

motorvogn, jf. parkeringsforskriften § 2 bokstav d. Begrepet omfatter også integrerte deler av 

ferdselsåren, som f.eks. parkeringslommer, kantsteinsparkering osv. Dette betyr at de samme regler 

som gjelder for kjørebanen også gjelder f.eks. for parkeringslommer som ikke er fysisk avgrenset fra 

kjørebanen.  

 

Konsekvenser og handlingsrom på ulike typer områder 

Vi vil i det følgende redegjøre kort for forskriftens betydning og konsekvenser på ulike typer steder, 

herunder også informere litt om handlingsrommet som finnes på de enkelte områdene: 

Offentlig ferdselsåre 

Det følger av parkeringsforskriften § 7 at kommunen har et særlig ansvar for å ivareta 

trafikksikkerheten på offentlig ferdselsåre. Slike områder kan kun skiltes med skilt som finnes i 

skiltforskriften, jf. parkeringsforskriften, vedlegg 1 pkt. 1.1.  

 

Adgangen til å reservere p-plasser for enkeltpersoner eller grupper følger av parkeringsforskriften § 

27. Denne bestemmelsen gjelder på kommunale vilkårsparkeringsplasser, herunder offentlig 

ferdselsåre. Det fremgår av denne bestemmelsen at det kun er anledning til å reservere plasser til 

grupper eller personer med behov for særskilt parkeringsadgang. Eksempler på dette er 

forflytningshemmede personer, politiets tjenestebiler og andre utrykningskjøretøy og beboere i 



 
boligsone. Vedtak om slik skilting fattes av skiltmyndigheten.  

 

Formålene bak regelverket, som bl.a. er å tilby parkering til allmenheten, gjør imidlertid at det ikke er 

tillatt å reservere p-plasser til enkeltpersoner, selv om disse kan ha et behov og et ønske for en 

parkeringsplass, f.eks. utenfor boligen sin. Et slikt behov er ikke å anse som «særskilt» etter 

forskriften.  

 

Kragerø kommune må som følge av dette fjerne alle skilt som reserverer p-plasser til enkeltpersoner, 

enkeltbedrifter eller grupper av personer på offentlig ferdselsåre. Dette gjelder også reservert 

parkering etablert på parkeringslommer el.l. langs offentlig ferdselsåre, såfremt slike områder ikke er 

fysisk avgrenset fra ferdselsåren.  

 

Offentlig veg for øvrig 

Offentlig veg som ikke er offentlig ferdselsåre er parkeringsområder/parkeringsplasser utenfor 

gategrunn som vedlikeholdes over det offentlige vegbudsjettet.  

 

Slike områder kan skiltes enten med skiltforskriftskilt (f.eks. blå plate med hvit P, som betyr 

«Parkering») eller med Vedlegg 1-skilt (hvit plate med sort P, som betyr «Parkering»). Ved skilting 

med skiltforskriftskilt er det kun tillatt å tilby parkering til allmenheten, slik det også er på offentlig 

ferdselsåre. Ved skilting med vedlegg 1-skilt kan det, inne på et område som er skiltet med 

vilkårsparkering for allmenheten, etableres enkeltplasser som er reservert til en enkelt person, 

gruppe personer, bedrift eller lignende. Kommunen fatter selv vedtak om slik skilting og vurderer om 

reservasjon til en enkelt person er formålstjenlig.  

 

Privat veg 

Privat veg er veg (herunder gate, plass, kai m.m.) som ikke vedlikeholdes over det offentlige 

vegbudsjettet. Parkeringsområder som vedlikeholdes f.eks. over kommunens eiendomsbudsjett er 

således å anse som privat veg. På slike steder er det tillatt å reservere hele områder til 

enkeltpersoner, grupper av personer, bedrifter osv. Dette skiltes i tilfellet med private skilter. Det er 

også tillatt å benytte vedlegg 1-skilt (f.eks. hvit plate med sort P) på slike områder, og parkering kan 

derfor tilbys allmenheten også på private områder/veg. Det er også tillatt å etablere 

blandingsområder, med både avgiftsparkering for allmenheten med enkelte reserverte 

parkeringsplasser inne på området.  

 

På privat veg vil det etter dette være tillatt å reservere p-plasser for enkeltpersoner, bedrifter, 

grupper av personer osv. – såfremt området ikke er skiltet med skiltforskriftskilt (blå plate med hvit 

P).  

Konklusjon 

Som det fremgår av utredningen ovenfor må Kragerø kommune – for å ha en  parkeringsdrift som er i 

tråd med vegtrafikklovgivningen – fjerne alle reserverte plasser på offentlig ferdselsåre og andre 

steder skiltet med skiltforskriftskilt (blå plate med hvit P). Plasser som er reservert for 

forflytningshemmede og andre som er tillatt i henhold til regelverket nevnt overfor kan imidlertid 

bestå.  



 
For å løse behovet for parkering for beboere og bedrifter kan kommunen gjøre følgende: 

1. Opprette boligsoner på offentlig ferdselsåre og andre kommunale vilkårsparkeringsplasser, der 

dette er hensiktsmessig. Det kan tas betalt for beboere og virksomheter for parkeringen og det 

utstedes p-tillatelse til de berettigede i henhold til lokal forskrift.  

 

2. Tilby ordinær vilkårsparkering for allmenheten 

Beboere, besøkende, gjester, kunder til bedrifter osv. kan parkere på slike steder på lik linje med 

allmenheten.  

 

3. Reservere hele områder på privat veg dersom dette er nødvendig. 

I et slikt tilfelle velger kommunen selv hvem det skal reserveres for og vilkårene for å tilhøre gruppen 

det skal reserveres for. Et slikt område skiltes med private skilter. Parkeringsforskriften kap. 3, 8 og 9 

gjelder ved håndheving av området.  

 

4. Reservere enkeltplasser på området utenfor offentlig ferdselsåre, som er skiltet med vedlegg 1-

skilt.  

Denne muligheten kan benyttes f.eks. til å reservere til en enkelt bedrift eller person som har særlig 

behov for parkering f.eks. i sentrum.  

 

Etter befaring i Kragerø sentrum er det min oppfatning at parkeringsbehov for alle grupper vil kunne 

løses godt innenfor rammen av vegtrafikklovgivningens bestemmelser. Sentrum er forholdsvis lite, og 

det er korte avstander f.eks. til de store parkeringsområdene langs kaia. Der vil det være mulig å 

reservere enkeltplasser for å dekke noe av behovet – forutsatt at området skiltes med vedlegg 1-skilt. 

 


