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Informasjonsmøte
Parkeringsplanen i Kragerø

• Hensikt med møtet:

informere om den nye parkeringsplanen for Kragerø som skal 
legges fram til politisk behandling og konsekvenser av 
innføringen av en revidert parkeringsforskrift
Møtet vil ha fokus på planens konsekvenser for Kragerøs innbyggere

Møtestruktur: Informasjon, innspill



Informasjonsmøte
Parkeringsplanen i Kragerø

• Parkeringsplanen skal tilpasses og ta hensyn til:
• Parkering for Kragerøs fastboende i sentrum og sentrumsnære områder

• Parkering for øyboere

• Parkering for arbeidstakere i sentrum

• Parkering for det lokale næringslivet

• Parkering for turister

• Parkering for bobiler

• parkeringsregulering om sommer og vinter

• tidsbegrensninger (lang, kort)

• priser



Parkeringsplanen – innhold i dokumentet

• Bakgrunn for parkeringsplan

• Krav til parkeringsplasser

• Parkeringssituasjonen i Kragerø i dag

• Konsekvenser ved innføring av Parkeringsforskrift og Boligsone-
/bostedsparkering

• Ny parkeringsplan for Kragerø kommune

• Priser og tidsbegrensninger

• Økonomiske konsekvenser for Kragerø kommune



Bakgrunn

• Virksomhetsområdet Veg og Park har fått i oppdrag fra 
kommunestyret å utarbeide en parkeringsplan. 
• Parkeringsplanen skal: 

-beskrive hvilke krav de nye reviderte nasjonale parkeringsforskriftene stiller 
for utførelse av parkeringsvirksomheten i kommunene og hvilke tiltak 
Kragerø kommune må gjøre for å imøtekomme disse.

-foreslå en parkeringsplan for sentrum som tar for seg problemstillinger og
løsninger knyttet til dette.

-utrede muligheter og alternativer for boligsone-/beboerparkering 



Bakgrunn

• Parkeringsforskrift (gjeldende fra 01.01.17)
• Som betyr i praksis:

• standardisering av skilting

• krav om p-plasser til elbil og forflytningshemmede

• krav til parkeringsløsninger

• standardisering av gebyrer

• krav til regulering av vilkårsparkering langs offentlig ferdselsåre og 
parkeringsplasser



Bakgrunn

• Boligsone-/bostedsparkering
• Hovedformålet med innføring av boligsone parkering er å gi beboere som er 

avhengig av å parkere på gaten et godt parkeringstilbud. Boligsoneparkering 
vil også hindre såkalt fremmedparkering i boligområder, som da i stedet må 
benytte seg av avgiftsbelagte parkeringsplasser.

• Oppsummert vil innføring av en slik ordning få følgene konsekvenser:
• Fordeler

• Fjerner fremmedparkering

• Reduserer trafikkmengde (støy og forurensing)

• Gir beboere tilgjengelig parkering

• Ulemper
• Vil medføre en avgift for beboere i sonen (hvis de ønsker å benytte seg av tilbudet) 

• Problemet med fremmedparkering flyttes til et annet område

• Øker arbeidsmengde og administrasjonskostnader for kommunen



Konsekvenser ved innføring av Parkeringsforskrift 

• Kragerø kommune har fått følgende vurdering av konsekvensene av 
parkeringsforskriftens regler og dertil ny parkeringsplan i Kragerø 
kommune fra Norpark: Legg til link

(Norpark er bransjeforeningen for all parkeringsrelatert virksomhet, 
både for kommersiell og forvaltningsmessig drift. Medlemmer kan være 
kommuner, kommunale foretak og private virksomheter som driver 
håndhevingstjenester, samt private virksomheter som leverer varer og 
tjenester innenfor foreningens virkeområde) 



Konsekvenser ved innføring av Parkeringsforskrift 

• Standardisering av P-skilt
• Det blir fortsatt ulike skilt på offentlig og privat parkering, men hvilke skilt som 

skal benyttes hvor skal likevel standardiseres. Blant annet skal kommunale 
vilkårsparkeringsplasser skiltes med den kjente, hvite P-en på blå bakgrunn. 
Slik vil de plassene hvor det er betalingsfritak for forflytningshemmede være 
lett synlige. Private vilkårsparkeringsplasser på privat område skiltes med en 
svart P på hvit bakgrunn, ihht Parkeringsforskriften, vedlegg 1.



Konsekvenser ved innføring av Parkeringsforskrift 

• Gebyrer
• Det blir tre faste satser for ikke å overholde parkeringsreglene. Den laveste 

satsen på 300 kroner for de minst alvorlige overtredelsene, som ikke å trekke 
billett på gratisparkering, eller hvis den som har parkert handler i en annen 
butikken den som har kundeparkeringen.

• Normal sats på 600 kroner ved "alminnelige" overtredelser, som hvis man ikke 
har betalt for den tiden man faktisk står parkert. Høy sats på 900 
kroner gjelder ved feil parkering på parkeringsplasser for 
forflytningshemmede.



Konsekvenser ved innføring av Parkeringsforskrift 

• HC,- og Elbil – parkering/lading
• Det blir krav om at en del av parkeringsplassene skal ha tilstrekkelig med lade 

punkter til el-biler og tilstrekkelig med plasser skal reserveres for 
forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Målsettingen for Kragerø 
kommune er å reserver 6% av parkeringsplassene til el-bil lading og 4% til HC 
parkering



Konsekvenser ved innføring av Parkeringsforskrift

• Den største merkbare konsekvensen vil være oppheving av reserverte 
parkeringsplasser og privat vilkårsparkering langs offentlig ferdselsåre.

• Hva kan gjøres med disse plassene?
• Fjerne reservasjonen – gratis og tilgjengelig for alle 

• Innføre vilkårsparkering

• Innføre boligsone-/bostedsparkering

• Merk! De reserverte parkeringsplassene som ikke er i tilknytning til 
offentlig ferdselsåre, som er innenfor et definert område, kan 
fremdeles leies ut til enkeltpersoner/foretak.



Konsekvenser ved innføring av Parkeringsforskrift

Som noen eksempler for parkeringsreservasjon og privat håndheving som ikke er i tråd 
med forskriftene kan nevnes:

 Reserverte plasser for kommunalt ansatte bak rådhuset. Det er ikke tillatt å reservere 
plasser for enkelt personer eller grupper langs offentlig ferdselsåre.

 Privat vilkårsparkering langs «Bonus» bygget. Disse plassen ligger langs offentlig 
ferdselsåre og må håndheves av trafikkansvarlig myndighet, det vil si Kragerø kommune.

 Reservert plasser langs Seniorsenteret, Bryggasenteret og «Gamle Central Hotel». Det er 
ikke tillatt å reservere plasser for enkelt personer eller grupper langs offentlig 
ferdselsåre.

 Reservert kundeparkering utenfor Spar Kivle. Det er ikke tillatt å reservere plasser for 
enkelt personer eller grupper langs offentlig ferdselsåre.

• Utleie plasser langs kommunale veier på for eksempel Kirketomta, Biørnsborparken, 
Tallakshavn, Tønnesensbakke, Fjellmannsveien, Bakkestubakken, Barthebakken, Victoria 
hotel, Høyåsen, Skuteveien og i sentrum.



Konsekvenser ved innføring av Boligsone-
/bostedsparkering
Forslag til områder:

• Bekkedalsveien: Boligsone-/bostedsparkering om sommeren på strekningen fra 
krysset Biørnsborgbakken til krysset Hornemansveien.

• Edv.Munchs vei: Boligsone-/bostedsparkering hele året. Parkeringsplassene i 
svingen ved Seniorsentret er definert som en integrert del av offentlig vei og skal 
derfor administreres av kommunen. 

• Bakkestubakken/Langjordet: Boligsone-/bostedsparkering hele året Det er flere 
reserverte plasser på strekningen fra Thomesheiaveien og ned til 
Smedsbuktveien. På Langjordet er det i dag ingen avgift for parkering. Disse er 
definert som en integrert del av offentlig vei. 

• Smedsbuktveien/Tallakshavnveien/Tønnesens bakke: Boligsone-
/bostedsparkering hele året på strekningen fra Bakkestubakken til Tallakshavn har 
flere reserverte plasser som er definert som integrert i offentlig vei. 

• Øya: Boligsone-/bostedsparkering hele året. Hele Øya har reserverte plasser langs 
offentlig vei. 



Hva foreslår P-planen om løsninger for de 
berørte?

•Parkering for Kragerøs fastboende i sentrum og 
sentrumsnære områder
•Parkering for øyboere
•Parkering for arbeidstakere i sentrum
•Parkering for det lokale næringslivet

Vil gis anledning til kjøp av boligsonekort eller P-
kort



Hva foreslår P-planen om løsninger for de berørte?

•Parkeringskort
• Da vi mister en del reserverte parkeringsplasser, kan en løsning 

være å utstede parkeringskort som kan benyttes på 
vilkårsparkeringsplasser. Det foreslås derfor at man kan utstede 
parkeringskort til beboere og næringsdrivende i sentrum. Man 
kan da stå parkert på avgiftsbelagte plasser, ut over den tiden 
som står definert på skiltet, men man får ingen egen definert 
plass slik som med reserverte plasser. Disse kan sammenlignes 
med boligsonekort, men er en erstatning til parkeringsbilletten. 



Hva foreslår P-planen om løsninger for de berørte?

• Boligsonekort
• Boligsonekort vil gi beboere innenfor sonen anledning til å parkere på 

oppmerkede plasser innenfor den sonen de tilhører.
• Tildelingskriterier:

• Du må være registrert i folkeregisteret med adresse i en boligsone.
• Kjøretøyet skal være registrert på deg i motorvognregisteret, og 

vognkortet skal ha ditt navn. Unntak kan innvilges om du legger frem 
tidfestet leie- eller leasing kontrakt fra utleie-/leasing firma eller firmabil.

• Du må ha gyldig førerkort.
Andre kriterier som må fastsettes:
• Det må defineres hvor mange parkeringskort som kan utstedes til hver 

boenhet.
• Skal eiendommer med egen parkeringsplass (som ikke er integrert i 

offentlig vei) kunne søke om kort?



Hva skal dette koste?

• Parkeringskort
• Da vi mister en del reserverte parkeringsplasser, kan en løsning være å utstede 

parkeringskort som kan benyttes på vilkårsparkeringsplasser. Det foreslås derfor at 
man kan utstede parkeringskort til beboere og næringsdrivende i sentrum. Man kan 
da stå parkert på avgiftsbelagte plasser, ut over den tiden som står definert på skiltet, 
men man får ingen egen definert plass slik som med reserverte plasser. Disse kan 
sammenlignes med boligsonekort, men er en erstatning til parkeringsbilletten. Prisen 
skal kunne gjenspeile hva det ville ha kostet hvis man isteden benyttet seg av 
automaten. Hvis man tar utgangspunkt i at en plass koster 6 kr/t, (vintertakst) så vil 
en parkeringsplass koste 17 800 i året hvis man står parkert hele avgiftsperioden. 
Dette er jo ikke tilfelle, og det er vanskelig å vite eksakt hvor mye dette vil utgjøre. 
Men det er sannsynlig at beboere vil benytte parkeringsplassen mest om 
ettermiddag og kveld, og at næringsdrivende vil benytte seg av plassene mest på 
dagtid. 

• Det foreslås derfor at et kort utstedt til beboere skal koste halve prisen av hva en 
reservert parkeringsplass koster, og for næringsdrivende bør kortet koste det samme 
som en reservert plass.



Hva skal dette koste?

•Boligsonekort
• For boligsoneparkering utenfor sentrum, så må prisen for disse kortene 

diskuteres i forbindelse med den lokale forskriften, men den bør ligge 
lavere enn for parkeringskortene i sentrum. Alternativt kan kommunen 
vederlagsfritt utstede boligsonekort til beboere i sonen. Dette må 
vurderes nøye da det vil føles som en forskjellsbehandling for beboere i 
sonen å måtte betale en parkeringsavgift når beboere i nabogaten slipper 
dette.



Har dere innspill til planen?

• Har dere innspill til planen så kan dere gå inn på hjemmesiden til 
Kragerø kommune under Tekniske tjenester/Veg og 
parkering/Parkering, eller scann vedlagte QR-kode:


