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Høring av ny lokal forskrift om innføring av gebyr for bruk av 
piggdekk og tilleggsgebyr, Kristiansand kommune 
  
Målinger av luftkvaliteten i Kristiansand har vist at det er utfordringer med svevestøv. 

Kommunen har gjennomført «Tiltaksutredning for luftkvalitet» og det er utarbeidet 

handlingsplan for tiltak som kan redusere graden av svevestøv. Bystyret har bedt om 

en vurdering av muligheten for å innføre piggdekkavgift. Saken ble behandlet av 

bystyret den 26. mai 2021 i sak 116/21, og det ble vedtatt å gjennomføre høring av 

en lokal forskrift om innføring av piggdekkgebyr. 

 

Høringen følger reglene i forvaltningsloven kap. VII, og høringsperioden settes til to 

måneder. Høringsuttalelser må være skriftlige og være sendt Kristiansand 

kommune innen 09.08.2021. 

 

 

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.  

Kommunen har gjennomført tiltaksutredning for lokal luftkvalitet, for å få et faglig 

grunnlag for å vurdere behovet for tiltak. Utredningen har vist at det i perioder er for 

høye verdier i sentrale deler av Kristiansand med høy bosettingsgrad. 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. Det har over flere år vært gjennomført tellinger av piggdekkandelen i 

Kristiansand. Piggfriandelen er i dag er på cirka 66 prosent. Målet med innføring av 

piggdekkgebyret er å øke piggfriandel til minst 85 prosent. Økt andel biler med 

piggfrie dekk, vil redusere slitasjen på asfalten og dermed redusere svevestøvet. Det 

vises til positive erfaringer fra andre byer som har innført piggdekkgebyr, som f.eks. 

Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Tromsø har også nå vedtatt å innføre 

piggdekkavgift. 

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/innbyggerdialog-og-frivillighet/edialog/
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Ved å øke andelen piggfrie dekk vil dette også gi sideeffekter som reduserte kostnader 

til veivedlikehold og veimerking som følge av mindre slitasje, og redusert behov for 

støvfjerning og støvdemping. 

 

 

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 f. eks. gebyrsatser og tidsperiode avgiften gjelder.  

Det er bystyret i Kristiansand som eventuelt vedtar lokal forskrift. 

Gebyrsone 

Ifølge sentral forskrift om gebyr for bruk av piggdekk § 3, kan kommunen selv 

fastsette størrelsen på gebyrsonen.  Det er vedtatt at gebyrsonen skal gjelde de mest 

svevestøvbelastede delene av Kristiansand kommune.  

Søgne, Songdalen, Tveit, Ålefjær og Mosby er ikke en del av gebyrsonen.  

 

Kart under viser forslag til gebyrsone som nå sendes på høring.  

 

 
Figur 1: Forslag til gebyrsonen. 
 

Dersom piggdekkgebyret vedtas, vil det bli utarbeidet skiltplan og skiltet med god 

informasjon om hvor gebyrsonen for piggdekkavgift gjelder. 

Utarbeidelse av skiltplanen baseres på et samarbeid med Statens vegvesen og Agder 

fylkeskommune om plassering av skilt og informasjonstavler på vegene inn mot 

Kristiansand. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-05-07-437
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-05-07-437
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Gebyrets størrelse og piggdekksesongen 

Med gebyr forstås den pris en eier eller fører av en bil må betale for å lovlig kunne 

benytte piggdekk. Gebyrstørrelsen er fastsatt i sentral forskrift om gebyr for bruk av 

piggdekk og tilleggsgebyr. 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.  

Betalt gebyr i en gebyrsone, er gyldig betaling i andre gebyrsoner. Betalt gebyr er kun 

gyldig for én bil. Betalt gebyr har gyldighet for inneværende vintersesong, henholdsvis 

inneværende kalendermåned. 

Piggdekkgebyr gjelder for piggdekksesongen. Utover dette gjelder forskrift om bruk av 

kjøretøy, som gir begrensninger for bruk av piggdekk. Loven sier at piggdekk eller 

kjetting ikke må brukes i tiden fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 

31. oktober om ikke føreforholdene gjør det nødvendig.  

Dersom Kristiansand bystyre vedtar lokal forskrift om innføring av piggdekkavgift i 

Kristiansand, vil piggdekkgebyret bli innført med virkning fra 1. november 2021. 

 

Betaling av gebyr og betalingsløsninger 

Det blir tilrettelagt for et brukervennlig betalingssystem både digitalt og kontant og 

det vil bli gitt god informasjon om gyldige betalingsordninger.  

Det vil bli lagt stor vekt på god informasjon og kommunikasjon i forbindelse med 

innføringen av gebyret.   

 

Kontroll av gebyr 

Ved innføring av piggdekkgebyr vil det være behov for et godt kontrollsystem. 

Parkeringsenheten i kommunen vil ha ansvar for å gjennomføre kontroller på 

kommunale veier og parkeringsplasser. Parkeringsenheten vil også gjennomføre 

kontroll for innbetalt piggdekkgebyr i samarbeid med politiet og Statens vegvesen ved 

deres ordinære kontroller.  

 

Tilleggsgebyr og håndheving 

I områder der gebyr for bruk av piggdekk er innført, kan tilleggsgebyr ilegges dersom 

det ikke er betalt avgift eller dersom utstedt oblat ikke er utfylt og plassert. 

Tilleggsgebyret er fastsatt sentralt og er 750 kroner. 

Politi og Statens vegvesen kan ilegge tilleggsgebyr. Det legges til grunn at 

Kristiansand kommune ved Parkeringsenheten, også vil få delegert myndighet til å 

ilegge tilleggsgebyr, jf. forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr.  

 

Piggdekktelling og brukerundersøkelse 

Statens vegvesen har i mange år hatt årlige piggdekktellinger og ført statistikk over 

andelen piggfrie dekk. Ordningen videreføres, slik at det årlig gjennomføres tellinger 

som indentifiserer utviklingen av andelen piggfrie dekk. På denne måten vil effekten 

av gebyrordningen kunne måles i henhold til anerkjent metodikk som rapporteres til 

Vegdirektoratet. Resultatene blir en del av den nasjonale statistikken. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-05-07-437/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-05-07-437/
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Som et ledd i informasjonsarbeidet, legges det opp til at det skal gjennomføres 

brukerundersøkelse hvert år. 

 

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 avgiften 

innføres. Bystyret er klar over at alle slike gebyrordninger vil oppleves som en 

belastning. Likevel blir dette en avveining som må gjøres opp mot verdien av å sikre 

god luftkvalitet for alle. Sentrale deler av Kristiansand utgjør ikke så store geografiske 

områder. Det er likevel stor befolkningstetthet, og luftkvalitet og forutsetninger for 

god helse har betydning for mange.  

 

Vedlagt følger forslag til lokal forskrift og kart som viser gebyrsonen. 

Høringsdokumentene vil være tilgjengelige på kommunens nettside: 

https://www.kristiansand.kommune.no/piggdekk-gebyr 

 

 

Høringsuttalelser sendes skriftlig til Kristiansand kommune  

• gjennom digitalt skjema 

https://www.kristiansand.kommune.no/skjemaer/KK101/ 
 

• eller per post til Kristiansand kommune, Postboks 4, 4685 Nodeland.  
 

FRIST for skriftlig høringsuttalelse er innen mandag 09.08.2021. 

 

Mer informasjon om piggdekkgebyr finner du her: 

https://www.kristiansand.kommune.no/piggdekkgebyr 

 

 

Videre arbeid 

Når høringsfristen er utløpt, vil innkomne høringsuttalelser bli vurdert. Dersom 

høringsuttalelsene viser at det er behov for å endre forskriften og området hvor 

gebyrsonen skal gjelde, kan det være aktuelt med en ny høring. 

 

Ellers fremmes saken til behandling av bystyret og endelig vedtak av lokal forskrift om 

innføring av piggdekkgebyr i Kristiansand. 

 

Før forskriften gis virkning (1. november 2021) vil det bli skiltet og gitt god 

informasjon om ordningen og betalingsløsninger. Informasjon blir tilgjengelig på 

kommunen nettside. 

 

I henhold til vedlagte forslag til forskrift, vil forskriften tre i kraft 01.11.2021. 

En forutsetning for at forskrift om piggdekkgebyr kan innføres i Kristiansand, er at 

samtykke fra Samferdselsdepartementet blir gitt. 

   
Med hilsen 

 

Knut Felberg  

Kommunalsjef Klima og areal  

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 

 

  

https://www.kristiansand.kommune.no/piggdekkgebyr
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kristiansand.kommune.no%2Fskjemaer%2FKK101%2F&data=04%7C01%7CAlena.Bohackova%40kristiansand.kommune.no%7C276e100ba1cb42c891d908d921c8b1f2%7Cb04c18cefe494383823547f395f07474%7C0%7C0%7C637577968121182062%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rZTWYFUaVDrzX1XExvRZF%2FnuXmt5udCiVj4dl1n44Ek%3D&reserved=0
https://www.kristiansand.kommune.no/piggdekkgebyr
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Mottakere:: Ridel Taxi  

AGDER POLITIDISTRIKT, Postboks 514 Lundsiden 

, 4605 KRISTIANSAND S 

STATSFORVALTEREN I AGDER, Postboks 504 

, 4804 ARENDAL 

AGDER FYLKESKOMMUNE, Postboks 788 Stoa Agder Fylkeskommune, 

4809 Arendal 

STATENS VEGVESEN, Nordre Ål Postboks 1010, 2605 Lillehammer 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET, Postboks 8010 DEP 

, 0030 OSLO 

STATENS VEGVESEN REGION SØR, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL 

AGDER TAXI AS, Hånesveien 156, 4635 Kristiansand S 

TAXI SØR AS, Kartheia 5 

, 4626 KRISTIANSAND S 

NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON, Postboks 5250 Majorstuen 

, 0305 OSLO 

NORGES LASTEBILEIER-FORBUND AVD. AGDER, Mjåvannsvegen 188 

, 4628 KRISTIANSAND S 

STATENS VEGVESEN KRISTIANSAND TRAFIKKSTASJON, Trafikant og 

Kjøretøy Tilsyn Sør 

Postboks 723 Stoa 

, 4808 ARENDAL 
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