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PARKERINGSNORM FOR NORD-AURDAL KOMMUNE 

Vedtatt K16.06.2011 

Endring: Kommunestyret sak 039/21, den 24.06.2021 
 

 Krav til minimum antall 
parkeringsplasser pr enhet 
 

Bygningenes/lokalenes art Enhet Bil Sykkel 

Bolig / Leilighet Boenhet 1,5  

Hybel Boenhet 0,75  

Fritidsbolig Boenhet 2  

Fritidsleilighet  1-6 boenheter 2  

Fritidsleilighet 7-14 boenheter 1,5  

Fritidsleilighet Fra 15 boenheter 1,3  

Forretning / Dagligvarehandel 1000 m² BRA 20 4 

Kjøpesenter 1000 m² BRA 25 4 

Kontor 1000 m² BRA 12 4 

Industri / verksted 1000 m² BRA 10 2 

Lager / engros 1000 m² BRA 4 2 

Restaurant / pub 1000 m² BRA 4 1 

Mosjonslokaler 1000 m² BRA 10 3 

Hotell / herberge Gjesterom 0,4 – 0,8  

Småbåthavn Båtplass 0,5 0,1 

Gatekjøkken Årsverk 4 – 8 0,2 

Bensinstasjon Årsverk 4 – 8 0,1 

Idrettsanlegg Tilskuerplass 0,2  

Kino / kirke / forsamlingslokale Sitteplass 0,15 – 0,3  

Skole Ansatte 0,5 – 1,0 0,1 

Barnehage Ansatte 0,5 – 1,0 0,1 

  

Merknader 

• Normtallene kommer til anvendelse i henhold til PBL §§ 12-5, 12-7, 28-7, 31-1, 31-7 og 20-

1. 

• Normtallene kan avvikes hvis dette drøftes gjennom en reguleringsplanprosess og hjemles i 

reguleringsbestemmelsene. 

• Med kjøpesenter i tabellen menes handelsvirksomhet med mange forretninger i en og 

samme bygningsmessige enhet. 

• Med mosjonslokaler menes lokaler for treningstilbud i selvstendige lokaler, oftest basert på 

kommersiell drift. Gymsaler i skole regnes ikke inn her. 

• Definisjon av gatekjøkken følger de samme regler som ved beregning av moms. Det vil si 

sitteplasser = restaurant/kafé. 

• Parkeringsplassene skal etableres på samme eiendom som aktuell bygning. Ved sambruk 

kan likevel annen lokalisering være aktuell. 

• Ved beregning av antall parkeringsplasser skal beregningsresultatet alltid rundes opp til 

nærmeste hele plass. 

• I tillegg til antall parkeringsplasser som beregnes i henhold til normene, skal enhver 

virksomhet ha tilfredsstillende adkomstforhold og et tilstrekkelig antall oppstillingsplasser for 

varelevering og serviceparkering. 
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• Minimum 10 prosent av parkeringsplassene skal utformest og reserverest for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne når det etablerest 8 parkeringsplasser eller flere (nytt punkt 

07.11.2013). 

 

Arealkrav 

Minimum 2,5m x 5m pr. p-plass 

Minimum 7 m mellom hver p-rekke 

Plass for av-/pålessing: minimum 25 m2 

 

REGLER FOR FOND FOR PARKERINGSFORMÅL I NORD-AURDAL KOMMUNE 

 

Byggherrer i kommunen som ikke ønsker/kan oppfylle krav til biloppstillingsplasser som 

bebyggelsen krever i henhold til vedtatt parkeringsnorm for kommunen, gis anledning ti å 

benytte den alternative ordning som framgår av etterfølgende paragrafer: 

 

§ 1 For hver manglende biloppstillingsplass betaler byggherren til Nord-Aurdal kommune et  

kontant beløp etter de gjeldende satser vedtatt av kommuestyret. 

 

§ 2 De innbetalte midler plasseres på det kommunale fond for parkeringsformål. Fondets 

midler med renter disponeres av kommunen. 

 

§ 3 Innestående midler på fondet inkl. renter, skal benyttes til grunnerverv for 

parkeringsformål og til opparbeidelse av offentlige parkeringsplasser og p-anlegg. 

 

§ 4 Lokalisering av anlegg som nevnt i § 3 avgjøres av kommunen. Det samme gjelder 

tidspunktet for utførelsen. 

 

§ 5 Nord-Aurdal kommune forbeholder seg rett til å innkreve og disponere eventuelle 

parkeringsavgifter i forbindelse med bruken av parkeringsplassene. 

 

§ 6 Innbetaling til fondet skal være foretatt før det gis igangsettingstillatelse til tiltak som 

inngår i kommunens p-norm. 


