2011-06-20

Parkeringsavgifter
KS 2011 / 0340

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2011-06-20 ska parkeringsavgifterna i
Norrköping gälla enligt följande från och med den 1 oktober 2011:
1) På avgiftsbelagd parkering på allmän platsmark som regleras av lokal
trafikföreskrift i centrum uttas en avgift
a. för gatumarksparkering om 20 kronor för första timmen,
därefter 2 kronor per 6 minuter. På dessa platser löses en röd
biljett. Röd biljett gäller även på parkeringsplats där blå
biljett gäller.
b. för parkering på torgytor/kvartersmark om 10 kronor för
första timmen, därefter 1 krona per 6 minuter. På dessa
platser löses en blå biljett. Blå biljett gäller inte på
parkeringsplats där röd biljett gäller.
Området Centrum begränsas av Norra Promenaden, Östra Promenaden,
Södra Promenaden och Plankgatan. Hela Plankgatan ingår i området
Centrum och för samtliga promenader går gränsen vid gatornas mitt.
2) På avgiftsbelagd parkering på allmän platsmark som regleras av
loktrafikföreskrift utanför centrum uttas en minimiavgift för parkering om 10
kronor för första timmen, därefter 1 krona per 6 minuter, max 80 kronor per
dygn. På dessa platser löses en blå parkeringsbiljett. Blå parkeringsbiljett
gäller inte där röd parkeringsbiljett gäller.
3) För boendeparkering uttas en avgift på 250 kronor per månad och 70 kronor
per vecka.
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4) För tillstånd att parkera avgiftsfritt på avgiftsbelagd parkeringsplats på allmän
platsmark som är reglerade med lokal trafikföreskrift och
som är anvisade med texten ”P-kort 300 gäller” uttas en avgift på
300 kronor/månad inklusive mervärdesskatt.
5) För tillstånd att parkera avgiftsfritt under högst tre timmar i följd på
avgiftsbelagda parkeringsplatser på allmän platsmark som regleras
med lokal trafikföreskrift uttas en avgift på 400 kronor per månad
inklusive mervärdesskatt alternativt 4000 kronor per år inklusive
mervärdesskatt.
6) För tillstånd att parkera ett dygn på avgiftsbelagda parkeringsplatser
uttas en avgift på 80 kronor inklusive mervärdesskatt.
7) På alla avgiftsbelagda parkeringsplatser gäller avgiftsplikt för parkering
vardagar utom dag före sön- och helgdag mellan klockan 08.00-20.00 och dag
före sön- och helgdag mellan klockan 08.00-15.00.
8) Tekniska nämnden ger tekniska kontoret i uppdrag att utreda möjligheter och
konsekvenser av en halvtimmes parkering som
lägsta första avgiftsnivå.

