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Formannskapets behandling og vedtak i møte den 21.08.2013

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 13.06.2013:
1. Det skal fortsatt være gratis parkering på kommunale parkeringsplasser i

As sentrum.
2. Det utarbeides en samlet skiltplan for As sentrum spesielt med vekt på parkering.

Det vurderes om det er behov for slik plan også i andre deler av kommunen.
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.

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

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

6. Rådmannen bes om å forberede en egen sak som utreder tilrettelegging for
attraktiv sykkelparkering i As sentrum med god kapasitet. Det skal blant annet
utredes sykkel-parkering med tak og omgjøring av kommunale parkeringsplasser
for bil til sykkelparkering.

Formannskapets behandling 21.08.2013:
Ivar Ekanger (A) fremmet forslag om nytt pkt. 7 til HTM's innstilling:
Ordningen evalueres etter 2 år, og evalueringen legges frem for formannskapet.

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag:
1. følgende tilføyes i HTM's innstilling pkt. 5: ... overgangsperiode på 2 maneder...
2. som Ap's forslag, men evalueringen legges frem for HTM.
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Votering:
HTM's innstilling med FrP's endringsforslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
FrP's forslag pkt. 2 ble vedtatt 6- 4 (2A, V, SV), ved alternativ votering mot Ap's
forslag.

Formannskapets vedtak 21.08.2013:
1. Det skal fortsatt være gratis parkering på kommunale parkeringsplasser i

As sentrum.
2. Det utarbeides en samlet skiltplan for As sentrum spesielt med vekt på parkering.

Det vurderes om det er behov for slik plan også i andre deler av kommunen.
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.

4. As 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. Rådmannen bes om å forberede en egen sak som utreder tilrettelegging for
attraktiv sykkelparkering i As sentrum med god kapasitet. Det skal blant annet
utredes sykkel-parkering med tak og omgjøring av kommunale parkeringsplasser
for bil til sykkelparkering.

7. Ordningen evalueres etter 2 år, og evalueringen legges frem for HTM.

Rett utskrift bekreftes,
As, 27.08.2013

Utskrift av møtebok sendes til:
Teknisk sjef
Seksjonsleder for vei, idrett. Park og friluftsliv

Vibeke Berggård
Førstekonsulent
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 13.06.2013:
1. Det skal fortsatt være gratis parkering på kommunale parkeringsplasser i

As sentrum.
2. Det utarbeides en samlet skiltplan for As sentrum spesielt med vekt på parkering.

Det vurderes om det er behov for slik plan også i andre deler av kommunen.
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.

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

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

6. Rådmannen bes om å forberede en egen sak som utreder tilrettelegging for
attraktiv sykkelparkering i As sentrum med god kapasitet. Det skal blant annet
utredes sykkel-parkering med tak og omgjøring av kommunale parkeringsplasser
for bil til sykkelparkering.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.06.2013:
Ola Stedje Hanserud (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:

Rådmannen bes om å forberede en egen sak som utreder tilrettelegging for
attraktiv sykkelparkering i As sentrum med god kapasitet. Det skal blant annet
utredes sykkel-parkering med tak og omgjøring av kommunale
parkeringsplasser for bil Iii sykkelparkering.

Bjørn Leivestad (H) fremmet følgende forslag som alternativ Iii innstillingen:
1. Det utarbeides en samlet skiltplan for As sentrum spesielt med vekt på

parkering. Det vurderes om det er behov for slik plan også i andre deler av
kommunen.
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2. På kommunale parkeringsplasser innføres tidsbegrenset parkering mandag til
fredag fra kl. 08.00 til kl. 16.00 i inntil 3 timer med påbud om bruk av
parkeringsskive.

3. Parkering for As kommunes tjenestebiler og parkering for ansatte i
As kommune etableres i henhold til vedlagte kart. Plassene skal utenfor
arbeidstid kunne benyttes fritt.

4. As kommune utdanner parkeringsvakter blant egne ansatte.
5. Håndhevelsen av parkeringsreglene trer i kraft når alle formelle forhold er

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

Utvalget drøftet seg frem til følgende:
a. Nytt pkt: Det skal fortsatt være gratis parkering på kommunale

parkeringsplasser i As sentrum.
b. Tidsbegrensningen skal være på «inntil 4 timer».
c. «utdanner parkeringsvakter» endres til «kurser parkeringsvakter».
d. Punkt 3 i Høyres forslag tas ut.

Votering:
Høyres alternativ til innstillingen, med utvalgets endringer (pkt. b, c og d), ble
enstemmig tiltrådt.
Utvalgets fellesforslag (pkt. a) ble enstemmig tiltrådt.
Miljøpartiet De Grønnes tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt.

Rådmannens innstilling 04.06.2013:
1. På kommunale parkeringsplasser innføres tidsbegrenset parkering på to timer

med påbud om bruk av parkeringsskive.
2. Kommunale parkeringsplasser, parkering for As kommunes tjenestebiler og

parkering for ansatte i As kommune etableres i henhold til vedlagte kart.
3. As kommune utdanner egne parkeringsvakter.

Tidligere politisk behandling:
Formannskapet 07.11.2012
Hovedutvalg for teknikk og miljø 17.01.2013
Formannskapet 13.02.2013
As eldreråd 11.03.2013
Kommunalt råd for funksjonshemmede 12.03.2013
Formannskapet 13.03.2013

Avgjørelsesmyndighet:
Formannskapet
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Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø 13.06.2013
Formannskapet

Vedlegg som følger saken trykt:
Kart (trykket separat i farger)

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:
Tidligere saksfremlegg

Utskrift av saken sendes til:
Teknisk sjef
Seksjonsleder for vei, idrett, park og friluftsliv

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Formannskapet vedtok i møte 13.03.2013 at As kommune søker Vegdirektoratet om
å overta myndigheten fra politiet for å håndheve gjeldende skiltvedtak for parkering i
As kommune. I søknaden til Vegdirektoratet skal systemet rundt håndhevelse av
parkeringsbestemmelsene beskrives. Denne saken omhandler delte systemet, samt
kostnader i forbindelse med dette. Rådmannen har tatt utgangspunkt i vedtaket fra
13.03.2013 vedrorende håndhevelse av gjeldende skiltvedtak, og at det ikke skal
innføres avgiftsparkering.

Administrasjonen har i arbeidet med å finne fram Iii hva slags system vi ønsker å gå
for i As kommune hatt dialog med advokat og daglig leder i Norpark Egil Østvik.
Norpark (Norges parkeringsforening) ble etablert i 1987 etter initiativ fra
Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet. Norpark er en bransjeforening for
kommuner og offentlige og private parkeringsselskaper og andre som driver
parkeringsrelatert virksomhet.

Kap. VII i forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr omhandler
håndheving, og 18 gjelder kommunal håndheving. Vegdirektoratet kan, etter
søknad fra en kommune, tildele kommunen myndighet til å ilegge gebyr. Søknaden
skal også inneholde uttalelse fra vedkommende politimester. Ovennevnte myndighet
skal omfatte hele kommunen, og alle typer stans- og parkeringsovertredelser som
kan medføre gebyr. Kommunal håndheving skal i følge forskriften utføres av
personell ansatt i kommunen eller parkeringsselskap som helt eies av kommuner.

I følge parkeringsforskriften er man som bilfører pliktig å betale for parkering
umiddelbart etter at kjøretøyet er stilt på plass dersom parkeringsplassen er
avgiftsbelagt. For plasser som ikke er avgiftsbelagt (eks. to limer gratis) er man som
bilfører ikke pliktig å trekke lapp fra automater. Dersom det på plasser med
tidsbegrensning er innført påbud om bruk av parkeringsskive, skal fører i henhold til
parkeringsforskriften umiddelbart etter at kjøretøyet er stilt på plass stille viseren på
parkeringsskiven på det tidspunkt kjøretøyet ble stilt på plass.
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Vurdering av saken:
Hvordan håndheve:
I følge parkeringsforskriften skal, som nevnt ovenfor, kommunal håndheving utføres
av personell ansatt  i  kommunen eller parkeringsselskap som helt eies av kommuner.
I og med at det pr. dags dato ikke finnes noe interkommunalt selskap som utfører
kommunal håndheving av parkeringsbestemmelsene, mener rådmannen at for å få
en raskest mulig etablering av kommunal håndheving i As kommune, bør egne
ansatte ved kommunalteknisk avdeling utdannes til parkeringsvakter. Ansatte ved
kommunalteknisk avdeling kjører mye rundt i kommunen og vil da i forbindelse med
andre arbeidsoppdrag også foreta kontroller i henhold til parkeringsbestemmelsene.
Dette gjelder særlig parkering på snuplasser, gangveier og fortau og i nærheten av
veikryss.

Hvor mye ressurser som vil gå til selve håndhevelsen, avhenger av hva slags system
man vil gå for på kommunale parkeringsplasser i sentrum. Med de bestemmelsene
som er i dag må en kontrollør foreta såkalt «ventilsjekk» på dekkene. Det vil si at det
må merkes med kritt på bakken hvor hjulene står, og dette må tas bilde av. Dette må
gjøres for ethvert kjøretøy ved kontroll. Kontrolløren må så komme tilbake to timer
senere for å sjekke på nytt, og det samme må utføres. Denne metoden vil i følge
Norpark kreve et årsverk.

I og med at man som bilfører i følge parkeringsforskriften ikke er pliktig å trekke lapp
fra automat ved gratisparkering, er alternativet å innføre tidsbegrenset parkering med
påbud om bruk av parkeringsskive. Da kan kontrolløren gå og sjekke
parkeringsskivene som skal ligge synlig gjennom frontruten. I følge Norpark vil denne
metoden kreve om lag et halvt årsverk.

Rådmannen mener at man må gå for en forskriftsmessig metode, og for å få en mest
mulig effektiv prosedyre for håndheving, bør tidsbegrenset parkering med påbud om
bruk av parkeringsskive velges.

Prisen på en parkeringsskive ligger i følge Norpark og NAF på mellom 5 og 20
kroner. I forbindelse med innføring av dette systemet, må kommunen gå i dialog med
butikker som kan selge dette. Servicetorget bør også ha noen parkeringsskiver
liggende til besøkende.

Bruk av parkeringsskive er vanlig i Danmark og dels også i Sverige. Fra og med
høsten 2010 har ordningen med parkeringsskive blitt innført også i Norge.

Ulike t er arkerin s lasser
Kommunale plasser
Arealer merket med grønt i vedlagte kart er kommunale parkeringsplasser. På disse
plassene vil det bli to timers gratis parkering ved bruk av parkeringsskive.

De samme bestemmelsene vil gjelde for HG-plasser og el-bil-plasser. Antall HG-
plasser og plassering av disse vil bli vurdert i forbindelse med utarbeidelse av ny
skiltplan. Det er i dag lademuligheter for to el-biler ved inngangen til Rådhuset. Inntil
videre vil det ikke bli flere lademuligheter i sentrum, men administrasjonen vil
anbefale Jernbaneverket å sette opp ladepunkter ved As stasjon.
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Parkering for As kommunens tjenestebiler
Arealene som er skravert med blått er tiltenkt As kommunes tjenestebiler. Både
eiendomsavdelingen, kommunalteknisk avdeling, oppmålingsavdelingen, IT og PP-
tjenesten har tjenestebiler som trenger parkeringsplass. Her vil det bli skiltet at det er
parkering for As kommunes tjenestebiler og at det kreves oblat.

Parkering for ansatte i As kommune
Området ved Åsgård skole (skravert med rødt) vil bli parkering for ansatte i As
kommune, både administrasjonen og lærere ved Åsgård skole. Administrasjonen
mener at det ikke er heldig med parkeringsplass i en skolegård, selv om den er noe
skjermet fra selve skolegården. Bedre utnyttelse av denne plassen må vurderes, og
plassene må merkes opp. Denne vurderingen må gjøres i samarbeid med skolen, da
parkeringsplassen også må benyttes av foreldre som kjører barna sine til skolen og
følger dem inn.

Denne parkeringsplassen vil skiltes med privatrettslige skilt, og det vil kreves oblat for
å parkere der. Foreldre som parkerer for en kort periode for å følge barn inn på
skolen trenger ikke oblat.

Administrasjonen vil vurdere muligheten for parkering for ansatte i As kommune på
hangar-tomten, samt noen få plasser ved Søråsteigen barnehage. Grunnen til at
administrasjonen vurderer hangar-tomten til parkering for ansatte i As kommune, og
ikke som en vanlig offentlig parkeringsplass, er at kommunen er avhengig av tilgang
til lagerlokalene i hangar'n til vinteren (strøsingel), om det ikke blir avklart evt. nytt
lagerbygg i Myrveien. Dette er avhengig av når reguleringsplanen for området blir
vedtatt, og når byggearbeider kan starte. I tillegg er oppvekst og kultur avhengig av
tilgang til utescenen som står i hangaren. Inn- og utkjøring av utescene og strøsingel
krever en del plass på utsiden av hangar'n. Administrasjonen frykter mer
«villparkering» utenom oppmerkede plasser bak hangar'n dersom dette skal være en
offentlig parkeringsplass. Dersom det parkeres utenom oppmerkede plasser vil det
kunne føre til vanskeligheter med å få ut utescenen, samt vanskeliggjøre inn- og
utkjøring av strøsingel i forbindelse med vintervedlikehold.

Parkeringsplasser som vil bli fjernet
På arealet som er farget oransje og merket med 1 er det ikke lov å parkere. Dette er
et gangareal, og i følge vegtrafikklovgivningen har man ikke lov til å parkere på fortau
og gangveier. Det er satt opp skilt som viser forbudt for motorvogn, da dette er en
gangvei, men det respekteres ikke. I tillegg parkerer noen på gangarealet foran
skiltene fordi de tror at det er lov å stå der, men det er fortsatt et gangareal. Det er
nedsenkede kantstein som markerer skillet mellom veien og gangarealet. På dette
arealet er det i tillegg en brann kum som det stadig står parkerte biler over, noe som
selvfølgelig er uheldig i tilfelle brann. I og med at dette ikke er lovlige
parkeringsplasser, vil de ikke forsvinne, men de som parkerer der vil bli ilagt gebyr
når kommunen overtar håndhevingsmyndigheten, da dette er i strid med
vegtrafikklovgivningen.

Arealet som er farget oransje og merket med 2 ligger i et areal som er regulert
hovedsakelig til gangvei/fortau/torg, med kjørevei for varelevering. Her vil det bli
skiltet med forbudt for motorvogn, unntatt for varelevering.
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Skiltplan:
Administrasjonen har vært i kontakt med Statens vegvesen vedrørende eksisterende
skiltplaner, med tanke på håndhevelse etter disse. Vegvesenet mente at det nok var
på tide å få på plass en helhetlig skiltplan for sentrum, da det har vært en del
endringer gjennom årene. I forbindelse med at rådmannen vil gå for en løsning med
bruk av parkeringsskive, må skiltvedtakene i sentrum endres. Det er underskiltene til
P-skiltene som må endres. Det må legges til et underskilt, skilt nr. 831 -
parkeringsskive, i henhold til skiltforskriften. I tillegg finnes del i dag ikke skiltvedtak
for parkeringsplassene i Skoleveien ved Rådhuset, ei heller for de to plassene som er
tiltenkt As kommunes tjenestebiler eller Åsgård skole. Administrasjonen vil utarbeide
en helhetlig skiltplan for parkeringsbestemmelsene på kommunale plasser i sentrum.
Statens vegvesen har oppgitt at de har om lag fire måneders saksbehandlingstid når
det gjelder skiltplaner. I forkant av saksbehandlingen hos vegvesenet skal skiltplanen
på høring hos politiet. Politiet svarer som regel i løpet av tre-fire uker.

Ressurser som kreves:
•

•

Parkeringsvakt: 50 % stilling
Kommunalteknisk avdeling har ikke kapasitet til åta denne oppgaven med de
ressursene som er på avdelingen i dag, så det må tilføres mer ressurser. I tillegg
mener rådmannen at det bør være to personer som utdannes til parkeringsvakter.
Dette for at flere kan følge med rundt i kommunen i forbindelse med andre
oppdrag, samt at man ikke er så sårbar i forbindelse med ferieavvikling og evt.
sykdom.
Fakturering:
Ressursene som kreves avhenger av system som blir valgt. Det finnes
datasystemer der parkeringsvakten går rundt med en terminal i hånda og
fakturaen skrives ut direkte på stedet og informasjonen i denne fakturaen sendes
umiddelbart til et datasystem der økonomiavdelingen kan følge opp med tanke på
purringer og evt. annet. Administrasjonen vil undersøke videre mulighetene rundt
et slikt system, men tenker i forste omgang at faktureringen vil foreg? ved at
parkeringsvakten skriver ut en blankett som festes på frontruten ved ileggelse av
gebyr. Gjenparten av disse oversendes økonomiavdelingen som vil legge dette
inn i systemet slik at de følges opp der (evt. at kommunalteknisk skriver disse inn i
en excel-fil som leses inn i systemet til økonomiavdelingen). Følgende skal gjøres
av økonomiavdelingen:

o Lese fil eller registrere bøter manuelt.
o Håndtere innbetalinger som ikke automatisk registreres av systemet pga. at

kunden for eksempel har betalt med feil kidnr.
o Gjøre oppslag på eier mot motorvognregisteret på ubetalte bøter.
o Printe/sende purringer på ubetalte krav (50 % av botens størrelse).
o Videre innfordring via Kredinor (vi har legalpant).
o Pga. legalpanten kan vi ta direkte trekk i til gode skatt, dvs. filproduksjon

mot kemner før skatteutlegg.
o Håndtere henvendelser fra inkassobyrå fordi kunden bestrider kravet.

Det er vanskelig å estimere ressursbruken, men økonomiavdelingen har ingen
mulighet Iii å håndtere dette uten økt bemanning. Økonomiavdelingen anslår at
dette vil kreve om lag 10  %  stilling.
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• Klagebehandling
Kommunalteknisk avdeling, seksjon for vei, idrett, park og friluftsliv skal
saksbehandle klager. Det er vanskelig å vite hvor mye klager det blir, men
arbeidet med delte kan anslås Iii om lag 5  %.

Det er som nevnt vanskelig å vite hvor mye ressurser som kreves, det avhenger
selvfølgelig av hvor mye folk feilparkerer. Både økonomiavdelingen og
kommunalteknisk avdeling må få tilført ressurser for at dette skal kunne håndteres på
en god måte.

Når kan o start av håndhevin en forventes:
Det er flere forhold som må på plass før kommunal håndheving av
parkeringsbestemmelsene i As kommune kan starte:

- Godkjent søknad fra Vegdirektoratet
- Godkjent skillplan fra Statens vegvesen
- Skilt innkjøpt og satt opp
- Kurs gjennomført av ansatte på kommunalteknisk avdeling
- Tilforsel av ressurser til økonomiavdelingen og kommunalteknisk avdeling.

Målet er at det iverksettes i løpet av høsten, men det blir mest sannsynlig på
senhøsten.

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:
Bemanning:
Det må tilføres ressurser Iii ved kommunalteknisk avdeling til parkeringsvakt, 50  %
stilling. Delte må innarbeides i handlingsprogrammet.

Det må tilføres ressurser Iii økonomiavdelingen, 10 % stilling, og dette må vurderes
innarbeidet i handlingsprogrammet.

Hvis oppstart blir i løpet av høsten, slik administrasjonen ønsker, vil det som trengs i
forbindelse med parkeringsvakt, fakturering og klagebehandling i første omgang bli
fordelt på de ressursene som allerede finnes i organisasjonen. I og med at
arbeidsmengden er usikker, bør systemet evalueres etler tre måneder.

Etablerin skostnader:
I forbindelse med etablering av ordningen med håndhevelse av
parkeringsbestemmelsene i As kommune, trengs det midler til blant annet innmelding
i Norpark, tilgang Iii motorvognregisteret, kurs for to personer, «uniformer» (kan være
refleksvest med påskriften parkeringsvakt og en cap/hatt), skilt, skiltstolper, jordspyd,
kamera, innbetalingsblanketter, og oblater. Dette er estimert til ca. kr. 200 000,-. Hvis
oppstart av håndhevingen ønskes i løpet av året, må delte innarbeides i budsjettet i
forbindelse med andre tertialrapport.

Artig:
Det vil årlig være behov for midler til medlemskap i Norpark, tilgang Iii
motorvognregisteret, samt Iii oblater og blanketter. Delte er estimert til ca. kr.
25 000,-.
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Inntekter å kommunal håndhevelse:
Ved kommunal håndheving tilfaller gebyrinntektene kommunen. Det er vanskelig å
anslå hvor mye inntekter dette vil bringe inn, da del selvfølgelig vil avhenge av hvor
mange som feilparkerer. Mest sannsynlig vil gebyrinntektene bli tilstrekkelige til å
dekke stillingsprosentene som trengs både på kommunalteknisk avdeling og
økonomiavdelingen. I Frogn kommune har de en årlig inntjening på om lag kr. 1,4
mill., men dette inkluderer både gebyrinntekter og inntekter fra avgiftsparkering.

Konklusjon med begrunnelse:
Det innføres tidsbegrenset parkering på kommunale parkeringsplasser. Maksimal
parkeringstid settes til 2 limer, og det gis påbud om å bruke parkeringsskive. Dette vil
gi tilstrekkelig rotasjon på parkeringsplassene i sentrum slik at det alltid vil være
ledige parkeringsplasser nær forretningene.

For å holde kontroll med at parkeringsrestriksjonene følges, utdanner As kommune
egne parkeringsvakter. 50 % stilling til dette innarbeides i handlingsprogrammet.

Økonomiavdelingen må få tilført ekstra ressurser for å håndtere arbeidet som med
fakturering av p-boter medforer. 10 %  stilling til dette bør vurderes innarbeidet i
handlingsprogrammet.

Det avsettes tilstrekkelig antall parkeringsplasser for kommunale tjenestebiler og biler
til ansatte som har et særlig behov. Disse bilene utstyres med egen oblat som viser
at de har tillatelse til å parkere på anviste områder. Rådmannen avgjør hvem som har
behov.

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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