Hvorfor ny ordning?
Kongsberg kommune innfører ny parkeringsordning som vil gi deg muligheter til
tretimers parkering mot avgift, i hele sentrum.
Dette vil fristille parkeringsplasser og gi et mer balansert tilbud til byens parkerende.
For mange har det vært vanskelig å rekke over alle gjøremål på parkeringens makstid.
Ved å høyne denne fra en til tre timer, vil tilbudet bedre dekke de fleste behov.
Den nye ordningen er delt inn i to parkeringsområder. Område 1 omfatter Vestsiden
av byen. Område 2 omfatter Nymoen.

Hvem kan parkere i gater regulert etter ny ordning?
Alle kan parkere på de offentlige plassene mot registrering av reg.nr og eventuell
betaling.
El-biler parkerer på ordinære plasser til samme pris som andre.
Ladende motorvogn betaler 10 kr pr påbegynte time, ved ladestolpene, mot å bruke
skive, maks 3 timer.

Hva koster det?
Du vil med den nye ordningen stå gratis første time mot registrering av bilens reg.nr.
på parkeringsautomat, deretter betaler du 25 kr for andre time og 50 kr for tredje
time.
Innenfor hvert av de tre parkeringsområdene vil du maksimalt kunne stå parkert 3
timer, hvorav første time er gratis. Dette betyr at du kan flytte bilen innenfor
området dersom du har tid igjen.
Alle våre områder vil settes opp med mulighet for registrering/betaling i EasyPark
app.
Ønsker du langtidsparkering kan dette gjøres i parkeringshusene.

Hva med skiva?
Parkeringsskiva kan fremdeles benyttes i de gatene som er skiltet med
beboerparkering og dette symbolet:
Husk at du har dokumentasjonsplikt og må bruke skive eller skrive på en lapp.
Kongsberg kommune utvider i tillegg beboerparkeringstilbudet, og inkluderer nå
deler av boliggatene Stiksrudgata, Treatrumsgata og Reinsgate. (sone 2)
For mer informasjon se egen brosjyre om beboerparkering.
Prisen for beboeroblat vil fra 01.01.2019 være 500 kr pr år.

Hva betyr skiltene?
Parkering tillat 08-18 på
ukedager og (08-16) på lørdag.
Du kan parkere maksimalt 3
timer mot avgift.

Parkering tillat, 08-18 på
ukedager.
Du kan parkere maksimalt 2
timer med skive.
Har du parkeringsoblat, kan du
stå utover makstid.

