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Høring - Evaluering av forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og
håndheving av private parkeringsreguleringer av 18.03.2016 nr. 260
(Parkeringsforskriften)
Vegdirektoratet gjennomfører en evaluering av parkeringsforskriften som trådte i kraft
01.01.2017. Vi er kjent med at forskriften medfører utfordringer på en del områder.
Som ledd i en slik evaluering ber vi om innspill fra berørte parter, slik at vi kan avdekke og
samle de kritiske punktene fra de gruppene som har hatt praktisk befatning med regelverket
så langt. Innspillene kan gjelde alt fra grunnleggende prinsipielle forhold til mindre detaljer.
Vi ber om at tilbakemeldingene følger samme struktur som forskriften, med henvisning til
paragrafer og/eller kapitler så langt det passer.
I tillegg til informasjon om erfaringene og utfordringene med forskriften, ønsker vi konkrete
løsnings- og endringsforslag med begrunnelse der dette er relevant. Vi har erfart at
endringer som er positive for en del av forskriftens virkeområde, lett får negative
konsekvenser for andre deler, idet man kun forskyver utfordringene eller skaper andre
former for utfordringer. Vi ber derfor om at endringsforslag vurderes helhetlig.

Høringsfrist
Fristen for å inngi svar settes til 01.10.2018.
Vi ønsker fortrinnsvis at svaret sendes elektronisk enten via høringsportalen på
www.vegvesen.no eller som e-post til firmapost@vegvesen.no

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00
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Vegdirektoratet
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Postboks 6706 Etterstad
0609 OSLO
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Brynsengfaret 6A
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0667 OSLO
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Postboks 702
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9815 Vadsø
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Alternativt kan høringsinnspill sendes per post til:

Statens vegvesen, Vegdirektoratet,
Trafikant- og kjøretøyavdelingen,
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo.
Merk høringssvaret «Innspill evaluering – Virksomhetens navn - 18/105057»
Hvis noen av høringsinstansene har underliggende etater, råd eller andre tilknyttede
virksomheter som er relevante, men ikke står på høringslisten, ber vi dere om å videresende
høringen til disse. Dersom din virksomhet er tilknyttet medlemskap i bransjeforeningen
Norpark, kan innspill sendes dem for sammenstilling. Tilsvarende ber vi om at eventuelle
andre bransjeforeninger, interesseorganisasjoner e.l. sender inn felles svar.
For nærmere informasjon om parkeringsforskriften vises det til Vegvesenets nettsider:
https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/parkering.

Med hilsen
Seksjonen for tilsyn og kontroll

Henning Harsem
Avdelingsdirektør

Ann-Helén Solbraa
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