Lars Monsen
Norpark, Norges
parkeringsforening.

• Om meg:

• 21 år i Oslo kommune
• 9 år i private selskaper
• 8 år som daglig leder i Norpark

• Norpark:

• CA 9,7 mill NOK i 2022

• Medlemsavgift, utdanning, juridisk bistand, konferanse.

• 4 ansatte. (VD, jurist, utdanningsansvarlig,
kontorleder)
• 147 medlemmer(Kommuner, private selskaper,
leverandører)

Status?
o 83,5% av nybilsalget i januar var elektrisk.
• ambisjonen er at alle nye personbiler og lette varebiler skal være
nullutslippskjøretøy fra 2025.
o Bred enighet om at utbygging av ladere går for tregt.

o Ladeselskapene peker på saksbehandling som flaskehals.
• Spesielt NVE, kommunene og nettleieselskapene.
o Behovsanalyser? Hurtiglading versus saktelading.
o Vanskelig å få til lønnsomhet.

o Ingen felles betalingsmåte. Hvert ladeselskap sin løsning/brikke/app.
Regjeringen vurderer regulering og krav.
o Prisøkninger på parkering i Oslo, og andre kommuner i år.
• Argumenteres med tapte inntekter for kommunen
• Kutt i elbilfordelene varslet lenge. (mva, parkering, bomveier, ferge)
o Elbiltilhengere argumenter med pris og parkering, og at incentivene må
fortsette.
• Fordelene regnes som betydelig motivasjon for å kjøpe elbil.

Faktatall elbiler i Norge.

Regelverk?
o Alle som tilbyr parkering til allmennheten er pliktig til å etablere
lademulighet. (Parkeringsplasser, parkeringshus, gater, m.m)
o § 35 i parkeringsforskriften.

• På parkeringsområdet skal det tilbys lademulighet for ladbar motorvogn på et
tilstrekkelig antall parkeringsplasser, det vil si at det i alminnelighet til enhver tid
er en ledig plass med lademulighet. Virksomheten har likevel ikke plikt til å tilby
lademulighet på mer enn seks prosent av det totale antallet plasser.
• Statens vegvesen kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom investeringseller driftskostnadene blir urimelig høye.

o Det er tillatt å ta betalt for strømkostnaden.

o Kommuner bestemmer selv om parkering skal være gratis.
• Varierer mye mellom kommunene. (Full takst, halv takst, gratis, osv.)

o Kommersielle selskaper tar naturlig nok full betaling.

Generelle utfordringer?

• Det har aldri blitt solgt flere biler i Norge.
• Og aldri før har så mange hatt førerkort.
• Gjelder også 18-åringer.

• Bilen er kommet for å bli.

• Politisk føres likevel en politikk som skulle tilsi at privatbilen skal ha en
mindre sentral rolle i fremtiden.

• Det er en ubalanse i byutviklingen. Mange
eksempler:
• Sykkelfelt gjør det vanskelig med varelevering.
• Ingen parkeringsmuligheter for håndverkere.
• Det er for få parkeringsplasser. (Aktiv fjerning fra gater og veier uten å
erstatte dem, maksimumsregler for bygging ved bolig, næringsbygg,
idrettsanlegg)
• Byer som Oslo ser på privatbilismen som fienden. Man bruker
vegtrafikkloven for å gjøre det vanskelig å ha bil.
• En begynnende diskusjon om mennesker som er avhengig av bilen
diskrimineres.

• Norpark jobber strategisk for å synliggjøre overfor politikere at
bilen finnes.

Spørsmål? Kommentarer?

