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HP 2021-2024 - Svar til representant Sølberg (MDG) vedr. parkeringsavgift

Spørsmål:
Hva kan kommunen regne med av økte inntekter om vi hever parkeringsavgiften til:
a) 50 kr for fossilbil og 25 kr for elbil og 2000 kr for månedsleie?
b) 90 kr for fossilbil og 40 kr for elbil og 3500 kr for månedsleie?
Har ikke satt ulike priser for ulike steder her, det er meningen. Månedsleie kun der det er egnet.
Svar:
En så høy økning vil mest sannsynlig medføre endrede parkeringsvaner som vil gi lavere
inntektsøkningen enn en lineær framføring vil tilsi. Kommunedirektøren har i sitt svar valgt å kun
gi en beregning på en lineær framføring da det er svært usikkert hvor stor prosentvis nedgang det
vil bli i etterspørselen etter parkeringsplasser med den foreslåtte økningen i månedsleie og
parkeringsavgift.
Utgangspunkt for den lineære framskrivningen er regnskap 2019 som viser følgende inntekter:

Uteservering
Leie av p-plasser
Inntekter fra p-avgift
Sum regnskap 2019

Regnskap
31.12.2019
152 000
959 000
10 222 000
11 333 000

Leie av p-plasser
Pris 2019 er kr. 820 per mnd. En økning til kr. 2 000 gir en økning på 244 % og en økning til kr. 3
500 gir en økning på 427 %.
Alt. a) Økte inntekter på kr. 2,3 mill.
Alt. b) Økte inntekter på kr. 4,1 mill.
Fossilbiler
Inntekter fra p-avgift består av 14 kr. for parkering i p-hus og p-plasser, og 35 kr. for
gateparkering. Det forutsettes at 15 % av inntektene er knyttet til gateparkering og 85 % er
knyttet til p-hus og p-plasser. En økning til 50 kr. på p-hus og p-plasser utgjør en økning på 357%
og en økning til 90 kr. utgjør en økning på 643 %
Alt a) Økte inntekter på 31 mill.
Alt b) Økte inntekter på 56 mill.
Elbiler
I HP 2021-2024 er det forutsatt å innføre halv betaling på el-biler, dvs. 7 kroner for p-hus og pplasser, og 18 kroner på gateparkering. Dette vil gi økte inntekter på 2,5 mill. En økning fra 7
kroner til 25 kroner på p-hus og p-plasser utgjør 357%, og en økning fra 7 kroner til 40 kroner
utgjør 571 %.
Alt. a) Økte inntekter på 11 mill. (2,5 mill. gjelder økning til 7 kroner/18 kroner og 9 mill. gjelder
økning fra 7 til 25 kroner)
Alt b) Økte inntekter på 17 mill. (2,5 mill. gjelder økning til 7 kroner/18 kroner og 14 mill. gjelder
økning fra 7 til 40 kroner.)
Økte avgifter til månedsleie og parkeringsavgift vil gi følgende inntektsøkninger:
Alt. a)

Månedsleie, økt til 2.000 kr
Fossilbiler, økt til 50 kr
El-biler, økt til 25 kr

Økt inntekt
(mill. kr)
2,3
31,0
11,0

Alt. b)

Månedsleie, økt til 3.500 kr
Fossilbiler, økt til 90 kr
El-biler, økt til 40 kr

Økt inntekt
(mill. kr)
4,1
56,0
17,0

