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Parkering i Ås kommune - kommunal håndheving 
 
Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/04374-33 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 25.09.2014 
Formannskapet 08.10.2014 
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling, basert på formannskapets og HTM’s vedtak: 
1. Ås kommune søker Vegdirektoratet om myndighet til på lik linje med politiet å 

håndheve stans- og parkeringsbestemmelsene i hele Ås kommune. 
2. Det skal fortsatt være gratis parkering på kommunale parkeringsplasser i Ås 

sentrum. 
3. På kommunale parkeringsplasser innføres tidsbegrenset parkering mandag til 

fredag fra kl. 08.00 til kl. 18.00 og lørdag fra kl. 09.00 til kl. 15.00 i inntil 4 timer 
med påbud om bruk av parkeringsskive. 

4. Ås kommune kurser parkeringsvakter blant egne ansatte. 
5. Håndhevelsen av parkeringsreglene trer i kraft når alle formelle forhold er bragt i 

orden. I en overgangsperiode på 2 måneder ilegges ikke gebyr, men en skriftlig 
orientering om p-ordningen etterlates på kjøretøyet. 

6. Ordningen evalueres etter 2 år, og evalueringen legges fram for HTM. 
 
Ås, 07.09.2014 
 
Trine Christensen  
Rådmann  
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

 HTM-sak 1/13, 17.01.2013 med innstilling til formannskapet, 
F-sak 7/13, 13.02.2013 utsatt til F-sak 15/13, 13.03.2013 vedtak. 

 

 HTM-sak 53/13, 13.06.2013 med innstilling til formannskapet, 
F-sak 49/13, 21.08.2013 vedtak. 

 
 
Vedlegg: (separat trykk / nettbrett: Vedlegg til flere utvalg) 
1. Brev av 11.07.2014 fra Statens vegvesen: Svar på søknad om kommunal 

myndighet til håndhevelse av stans- og parkeringsbestemmelsene i Ås kommune. 
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2. Brev av 21.03.2014 fra Politiet: Søknad om kommunal håndhevelse av 
parkeringsbestemmelsene i Ås kommune. 

3. Rutiner for behandling av klager på parkeringsgebyr og tilleggsavgift. 
4. F-sak 15/13, formannskapet 13.03.2013, vedtak og saksfremstilling 
5. F-sak 49/13, formannskapet 21.08.2013, vedtak og saksfremstilling 
 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Tidligere saksdokumenter 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Olaug Talleraas – seksjonsleder vei, idrett, park og friluftsliv 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har søkt Vegdirektoratet om å overta myndigheten til å håndheve 
parkeringsbestemmelsene i kommunen fra politiet etter vedtak i F-sak 15/13 og F-
sak 49/13. Formannskapet var satt som avgjørelsesmyndighet i disse sakene.  
 
Kommunen har fått svar fra Vegdirektoratet der det står at før de kan gi et eventuelt 
samtykke til at Ås kommune kan gis myndighet til å håndheve stans- og 
parkeringsbestemmelsene, må det foreligge et vedtak fra kommunestyret. 
 
Det har vært flere saker om parkering i Ås til politisk behandling. HTM og 
Formannskapet har behandlet saken som omhandler at kommunen skal søke 
Vegdirektoratet om å overta myndigheten fra politiet for å håndheve gjeldende 
skiltvedtak i Ås (HTM-sak 1/13 og F-sak 7/13 og 15/13). HTM og Formannskapet har 
også behandlet saken der systemet rundt håndhevelse av parkeringsbestemmelsene 
er tenkt utført (HTM-sak 53/13 og F-sak 49/13). I tillegg har HTM behandlet selve 
skiltplanen og detaljene i parkeringsbestemmelsene for Ås sentrum. 
 
En sammenfatning av ovennevnte saker vedrørende myndigheten til håndhevelse 
legges nå direkte fram for kommunestyret da rådmannen ikke anser det nødvendig at 
HTM og Formannskapet behandler saken på nytt. Innstillingen i denne saken er 
summen av vedtakene i de tidligere sakene, unntatt vedtak som er gjennomført. 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune har hatt dialog med jurist i Norpark (Norges parkeringsforening) i 
forbindelse søknaden til Vegdirektoratet. Likevel har ikke søknaden gått gjennom, og 
rådmannen vil med denne saken bringe alle formaliteter i orden. 
 
Bakgrunnen for at saken nå legges direkte fram for kommunestyret er følgende 
konklusjon i svarbrevet fra Vegdirektoratet: 
 
Før eventuelt samtykke kan gis til at Ås kommune kan gis myndighet til å håndheve 
stans- og parkeringsbestemmelsene, ber Vegdirektoratet på bakgrunn av 
ovennevnte om dokumenter fra kommunen på følgende: 

http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-1-halvaar-2013.5080809-99329.html#p24
http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-2-halvaar-2013.5276648-99329.html#p2
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1. Kommunestyrets vedtak i saken hvor det framgår at kommunen påtar seg 
myndighet til å håndheve alle typer stans- og parkeringsovertredelser i 
kommunen, evt. formannskapets tilsvarende vedtak i saken vedlagt 
kommunestyrets vedtak om at fullmakt til å vedta slik sak er delegert 
formannskapet. 

2. Politiets uttalelse til kommunestyret sitt vedtak, evt. formannskapet sitt vedtak. 
3. Utfyllende saksutredning som ligger til grunn for behandlingen i 

kommunestyret, evt. kun behandlingen i formannskapet, hvor det framkommer 
opplysninger knyttet til blant annet bemanning, klagebehandling, 
kontrollintensitet og økonomiske konsekvenser. 

 
 
Vurdering: 
Vurdering av systemet rundt myndigheten til å håndheve stans- og 
parkeringsbestemmelser er gitt i saksfremlegget til HTM-sak 53/13 og F-sak 49/13. 
Rådmannen vil likevel komme med noen presiseringer knyttet til svarbrevet fra 
Vegdirektoratet. 
 
Vedtaket i F-sak 15/13 går på å overta myndighet til å håndheve gjeldende 
skiltvedtak for parkering i Ås. Rådmannen ser at denne formuleringen ikke samsvarer 
med intensjonen som er at kommunen ønsker myndighet til å håndheve alle typer 
stans- og parkeringsovertredelser i hele Ås kommune. I saksfremlegget for HTM-sak 
53/1 og F-sak 49/13 står det blant annet: Ansatte ved kommunalteknisk avdeling 
kjører mye rundt i kommunen og vil da i forbindelse med andre arbeidsoppdrag også 
foreta kontroller i henhold til parkeringsbestemmelsene. Vegdirektoratet påpeker i 
tillegg at det ikke er snakk om at kommunen gis myndighet til å overta politiets 
myndighet til å håndheve stans- og parkeringsbestemmelsene, men at kommunen 
får en myndighet på lik linje med politiet til å håndheve dette. Ut fra ovennevnte vil 
rådmannen tydeliggjøre at innstillingen skal være som følger: Ås kommune søker 
Vegdirektoratet om myndighet til på lik linje med politiet å håndheve stans- og 
parkeringsbestemmelsene i hele Ås kommune. 
 
Kommunen har sendt søknad til politimesteren om en uttalelse vedrørende 
myndighet til å håndheve stans- og parkeringsbestemmelsene, og svaret fra 
politimesteren var vedlagt søknaden til Vegdirektoratet. Vegdirektoratet krever i 
tillegg politiets uttalelse til kommunestyrets vedtak. Det aktuelle vedtaket vil bli 
oversendt politimesteren for uttalelse så snart det foreligger. 
 
Saken vedrørende systemet rundt håndhevelse av parkeringsbestemmelsene ble 
fremlagt for HTM og Formannskapet etter saken vedrørende søknad om myndighet 
til håndhevelse (HTM-sak 53/13 og F-sak 49/13). Dette ble ikke oversendt 
Vegdirektoratet, noe som burde vært gjort. I den saken beskrives systemet som skal 
iverksettes i forbindelse med håndhevelse av stans- og parkeringsbestemmelsene, 
med tanke på bemanning både for kontroll, fakturering og klagebehandling, samt 
økonomiske konsekvenser. Når det gjelder kontrollintensitet har ressursene som 
kreves for håndhevelse i kommunen vært drøftet med Norpark, og 50 % stilling 
anses tilstrekkelig. Denne 50%-stillingen er fordelt på to personer ved veiavdelingen. 
Det vil bli kontroller med ujevne mellomrom i sentrumsområdet, i tillegg til at ansatte 
ved veiavdelingen kjører mye rundt og kan foreta kontroller i forbindelse med andre 
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arbeidsoppdrag. Når det gjelder klagebehandling er det siden den politiske 
behandlingen av saken utarbeidet retningslinjer for dette. Disse finnes vedlagt. 
 
Deler av vedtak som ikke er inkludert i innstillingen i denne saken: 
 
Vedtak fra F-sak 15/13: 
Administrasjonen bes om snarest å finne muligheter for midlertidige 
parkeringsplasser i tilknytning til Ås sentrum. 
 
Søråsjordet ved Skoleveien har vært nevnt som et alternativ, men NMBU gir ikke 
tillatelse til dette. Rådmannen har ellers ikke funnet andre aktuelle alternativer. 
 
Vedtak fra F-sak 49/13: 
Pkt. 2. Det utarbeides samlet skiltplan for Ås sentrum spesielt med vekt på parkering. 
Det vurderes om det er behov for slik plan også i andre deler av kommunen. 
 
HTM har behandlet saken vedrørende skiltplanen. Denne har vært oppe til 
behandling to ganger, andre gangen etter påtrykk fra handelsstanden. 
 
Pkt. 3. På kommunale parkeringsplasser innføres tidsbegrenset parkering mandag til 
fredag fra kl. 08.00 til kl. 16.00 i inntil 4 timer med påbud om bruk av parkeringsskive. 
 
Ved andre gangs behandling av skiltplanen ble det vedtatt utvidet tidsbegrenset 
parkering på hverdager fra kl. 16.00 til kl. 18.00, samt tidsbegrenset parkering også 
på lørdager fra kl. 09.00 til kl. 15.00, ved bruk av parkeringsskive. 
 
Pkt. 6. Rådmannen bes om å forberede en egen sak som utreder tilrettelegging for 
attraktiv sykkelparkering i Ås sentrum med god kapasitet. Det skal blant annet 
utredes sykkelparkering med tak og omgjøring av kommunale parkeringsplasser for 
bil til sykkelparkering. 
 
HTM ble gitt orientering rundt dette på møtet i april.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Dette er beskrevet i vedlagte saksfremlegg fra tidligere behandling av saken. 
 
Alternativer: 
Alternativet er å opprettholde dagens situasjon med politiet som eneste 
myndighetsutøver med tanke på stans- og parkeringsbestemmelsene i Ås kommune. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannens innstilling tilsier at kommunen kan komme i mål med arbeidet rundt 
myndighet til å håndheve stans- og parkeringsbestemmelsene i kommunen. Dette vil 
spesielt bedre parkeringsforholdene for handlende og andre med ærend i Ås 
sentrum. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
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Umiddelbart 
 
 
 


