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HØRINGSFORSLAG DATERT 28.05.2021 

Forskrift om innføring av gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr, 
Kristiansand kommune 
Hjemmel: Fastsatt av Kristiansand Bystyre xx.xx.xxxx med hjemmel i forskrift 7. mai 1999 nr. 437 om gebyr for 
bruk av piggdekk og tilleggsgebyr, jf. lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13. 

 

§ 1. Virkeområde 

Med hjemmel i sentral forskrift av 7. mai 1999 nr. 437 om gebyr for bruk av piggdekk og 
tilleggsgebyr § 2, vedtar Kristiansand kommune å innføre gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr i 
gebyrsonen som beskrevet i denne forskriftens § 3.  

Forskriften gjelder for bruk av bil, jf. sentral forskrift § 1, og de unntak som følger av denne 
bestemmelsen. 

 

§ 2. Formål 

Det er et mål for Kristiansand kommune å redusere utfordringene med svevestøv og gi 
innbyggerne best mulig luftkvalitet. Reduksjon av andelen piggdekk i trafikken er en viktig medvirkning 
til å oppnå bedre luftkvalitet og redusere miljø-, helse- og trivselsulemper.  

Forskriften innføres i tråd med nasjonale myndigheters målsetning om å redusere bruken av 
piggdekk.  

 

§ 3. Gebyrsonestørrelse 

Grensen for gebyrsonen følger vedlagt kart til denne forskriften.  

 

§ 4. Gebyrstørrelse 

Gebyrstørrelse, tilleggsgebyr og forhøyet tilleggsgebyr følger gebyrsatsene slik de er fastsatt i 
sentral forskrift 7. mai 1999 nr. 437 om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr med endringer. 

 

§ 5. Salgssystem 

Betaling av gebyr kan i skje kontant ved kjøp av oblat, via telefon eller elektroniske 
betalingssystemer.  

 

§ 6. Klage  

Ilagt tilleggsgebyr kan påklages innen tre uker etter ileggelsen. For beregning av fristen gjelder 
reglene i forvaltningsloven § 29 og § 30.  

Klagen utformes i samsvar med forvaltningsloven § 32. 

Klagen fremsettes for politi eller Statens vegvesen i det distriktet gebyret ble ilagt. Er gebyret ilagt av 
kommunal myndighet fremsettes klagen til kommunen der gebyret ble ilagt.  

Politi/Statens vegvesen/kommunen behandler klagen og gir skriftlig begrunnelse dersom 
klageren ikke får medhold. Disse myndigheter kan, dersom særlige grunner tilsier det, frafalle 
tilleggsgebyret/forhøyet tilleggsgebyr. 
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Klage på ilagt tilleggsgebyr/forhøyet tilleggsgebyr som ikke gis medhold jf. tredje ledd, kan innen 
tre uker etter at klageren er underrettet om resultatet kreves forelagt for tingretten. Politi/Statens 
vegvesen/kommunen forbereder klagebehandlingen. 

 

§ 7. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. november 2021. 

 

Vedlegg: 

Gebyrsonen for bruk av piggdekk 

 

 

 

 

 

 

 


