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Hei,

Takk for din henvendelse —vi har fått den videresendt fra Bydel Stovner.

I forhold til innføring av beboerparkering er Bymiljøetaten utfører av den politiske bestilling fra

Byrådsavdelingen for Miljø og Samferdsel. Mange av de aspekter du reiser i din henvendelse er av

politisk natur og er utenfor Bymiljøetatens ansvarsområde. Nedenfor finner du en kort redegjørelse og

fakta rundt den planlagte innføring av permanent beboerparkering i Oslo - håper det kan være til nytte.

Som du skriver har det siden 2009eksistert en prøveordning for beboerparkering i 3 begrensede

områder Oslo. I disse områdene er gateparkeringen avgiftsbelagt slik at fremmedparkerende må betale

en avgift for lovlig å kunne parkere i offentlig gate. Maks parkeringstid er satt til 2 timer. De beboere i

området som fyller gitte vilkår kan kjøpe et beboerparkeringskort som gjør at de kan parkere «gratis» i

disse områdene. Ãrlig pris for beboerparkeringskortet har under prøveordningen vært kr 300,-.
Næringslivskunder er ikke inkludert i eksisterende prøveordning.

En forskrift om «permanent beboerparkering» i Oslo ble vedtatt i Bystyret i 2012med etterfølgende

lokale beslutninger i det enkelte bydelsutvalg om innføring av denne ordningen. 7 bydeler besluttet da at

de ville innføre en permanent beboerparkeringsordningen -i etterkant har Bydel Grünerløkka omgjort

sin opprinnelige beslutning og ønsker nå også innføring av beboerparkering. Innføring av

beboerparkering medfører at eksisterende gratis kantsteinsparkering i offentlige gate i disse område

fjernes og avgiftsbelegges. Beboere som fyller forskriftens vilkår skal kunne kjøpe et

beboerparkeringskort - avgiften for beboerparkeringskortet fastsettes årlig av Bystyret. I

budsjettbehandlingen i desember 2015ble nivået fastslått til fra kr 3000,-/år. Pris per kjøretøy øker
dersom en husstand har flere kjøretøy. Næringslivskunder som fyller forskriftens vilkår vil kunne kjøpe

beboerparkeringskort fra kr 6000,-/år.

Formålet med innføring av beboerparkering er «å sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige

parkeringsplasser for beboere innen et avgrenset område». Hovedvirkemidlet er at de eksisterende

gratis plassene i offentlig gate avgiftsbelegges med den følge at andel fremmeparkering reduseres.

Du kan lese noe mer om den kommende permanente beboerparkeringsordningen her.
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