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HØRING - om oppheving av lokal forskrift for innføring av 
gebyr for bruk av piggdekkgebyr i Kristiansand kommune, 
FOR-2021-10-28-3136 
 
 
Målinger av luftkvaliteten i Kristiansand har vist at det er utfordringer med svevestøv.  
 
Kristiansand kommune i samarbeid med Ager fylkeskommune og Statens vegvesen, 
fikk i 2021utarbeidet en «Tiltaksutredning for luftkvalitet». Det var konsulentfirmaet 
Cowi som gjennomførte utredningsarbeidet og ferdigstilte fagrapporten. På bakgrunn 
av kartleggingen ble det utarbeidet en handlingsplan for tiltak som kan redusere 
graden av svevestøv. Innføring av piggdekkgebyr var et viktig tiltak for å redusere 
graden av svevestøv. Bystyret behandlet og vedtok Tiltaksutredning for luftkvalitet og 
Handlingsplan med aktuelle tiltak.  
 
På denne bakgrunn bestemte Kristiansand bystyre at det skulle innføres gebyr for 
bruk av piggdekk i et nærmere bestemt område av Kristiansand. Bystyret vedtok lokal 
forskrift for innføring av piggdekkgebyr i Kristiansand kommune, FOR-2021-10-28-
3136.  
 
Se forskriften her: 
 

Forskrift om innføring av gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr, Kristiansand kommune, Agder - Lovdata  

 
I møte den 8. juni 2022 behandlet bystyret en sak om erfaringer med innføring av 
piggdekkgebyr i Kristiansand. Bystyret vedtok i sak 113/22, at ordningen med 
piggdekkgebyr avvikles.  
 
Formkravene til opphevelse av en forskrift er de samme som for vedtakelse av en 
forskrift, jf. Forvaltningsloven § 37. 
 
Før lokal forskrift blir opphevet, sendes spørsmål om oppheving av lokal forskrift på 
høring. Høringen følger reglene i forvaltningsloven kap. VII, og høringsperioden settes 
til to måneder. Høringsuttalelser må være skriftlige og være sendt Kristiansand 
kommune innen 16.09.2022.  
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Begrunnelse for å innføre piggdekkavgift 
Kristiansand har i perioder om vinteren og våren dårlig luftkvalitet som følge av høye 
verdier av svevestøv. Kartlegging og målinger av lokal luftkvalitet viser at det er 
nødvendig med effektive tiltak for å redusere svevestøvforurensing. Det er særlig 
sentrale deler av Kristiansand, langs store veier og ved tunnelmunninger, at 
utfordringen med svevestøv når kritiske grenser.  
 
På grunnlag av målinger av luftkvalitet over tid, er det utarbeidet handlingsplan som 
inneholder en rekke tiltak, som eksempelvis piggdekkgebyr, støvdempende tiltak, 
trafikkreduserende tiltak og tiltak mot vedfyring. Målet er å sikre god luftkvalitet for 
alle innbyggerne i Kristiansand, og på denne måten redusere faren for helseskader. 
Det er et klart faglig råd at ved å redusere andelen piggdekk, reduseres også andelen 
svevestøv.  
 
Hjemmel for å gi lokal forskrift om piggdekkgebyr  
Hjemmel for innføring av piggdekkgebyr er gitt i sentral forskrift om gebyr for bruk av 
piggdekk og tilleggsgebyr, vedtatt den 7. mai 1999 med hjemmel i vegtrafikkloven  
§ 13, sjette ledd. Her kan kommunen velge å innføre piggdekkgebyr som et tiltak, og i 
medhold av forskriften § 3 fastsette gebyrsonen. Flere rammer er bestemt i den 
sentrale forskriften, som eksempelvis gebyrsatser og tidsperiode avgiften gjelder.  
 
Erfaringer med piggdekkgebyr sesongen 2021 / 2022  
Statens vegvesen har i mange år hatt årlige piggdekktellinger og ført statistikk over 
andelen piggfrie dekk. 
 
Tabellen nedenfor viser utviklingen fra 2008: 
 

 
 
Piggfriandelen er i dag er på 75 prosent. Målet er å øke piggfriandel til minst 85 
prosent.  
 
Antall solgte oblat for piggdekkgebyr sesongen 2021/2022 i Kristiansand  
 
Oblat  Antall  
Dag           88 363   
Måned             1 911   
Sesong             7 889   
Totalt           98 163  
  
Gebyrsatsene er like i hele Norge der det er innført piggdekkgebyr. Gebyret er fastsatt 
til 1400 kroner per sesong, 450 kroner per måned og 35 kroner per dag. For bil med 
tillatt totalvekt 3500 kg eller mer dobles gebyrsatsene.  
 
Erfaringene fra første sesong med piggdekkgebyr er at andelen piggdekk i trafikken 
ble redusert og at luftmålinger viste at svevestøv i luften ble redusert.  
 
Samtidig med gebyr for bruk av piggdekk, ble det også innført en ordning for pant på 
gamle piggdekk. Ca. 1700 bileiere benyttet denne ordningen, som også skal 
videreføres neste sesong.  
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Høringsfrist  
Kommunen skal sørge for at saken er godt opplyst før vedtak treffes, og kommunen 
ønsker derfor å få høringsuttalelser på virkninger og konsekvenser av at  
lokal forskrift som hjemler piggdekkgebyr skal opphøres.   
 
Høringsdokumentene vil være tilgjengelige på kommunens nettside:  
 
https://www.kristiansand.kommune.no/piggdekkslutt 
 
 
Høringsuttalelser sendes skriftlig til Kristiansand kommune  
 

 på e-post til:  post.byutvikling@kristiansand.kommune.no 
 

 eller per post til:  Kristiansand kommune, Postboks 4, 4685 Nodeland.  
 
Høringsuttalelser må være skriftlige og være sendt Kristiansand kommune innen 
16.09.2022. Merk uttalelsen med; sak 2022022979. 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Stein Erik Watne  
Klima og arealutvikling, enhetsleder Miljøvern  
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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