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Notat 
 
 

Til  

         

Kommunestyret  

         

Fra  Rådmannen  

Saksbehandler Nils Erik Pedersen Dato 17.10.2014 

 
 
Parkering i Ås kommune – Kommunal håndheving 
 

Gjeldende parkeringsbestemmelser for sentrum er som følger:  
 

- Mandag-fredag kl. 8-17: 2 timer gratis parkering. Parkering forbudt utover 2 

timer. 

- Lørdag: 8-15: 2 timer gratis parkering. Parkering forbudt utover 2 timer. 

Dette er i henhold til skiltplan fra 1993. Det er politiet som har myndighet til å 

håndheve dette i dag. 

 

Bakgrunnen for parkeringssaken er manglende håndhevelse av bestemmelsene i 

sentrum. Politiet har ikke ressurser til å prioritere dette. Derfor ble det vedtatt i 

Formannskapet at kommunen skulle søke vegdirektoratet om myndighet på lik linje 

med politiet til å håndheve parkeringsbestemmelser i Ås kommune (det presiseres at 

det gjelder hele kommunen og ikke kun sentrum). Grunnen til at denne saken nå 

kommer opp igjen er at Vegdirektoratet krever et kommunestyrevedtak på dette.  

 

I forbindelse med søknad om myndighet til å håndheve parkeringsbestemmelsene 

skal hele systemet rundt håndhevelsen beskrives. Å håndheve de bestemmelsene 

som er gjeldende i dag er svært ressurskrevende. Parkeringsvakten må foreta sjekk 

ved å sette et merke på dekk og på bakken ved hver bil, samt ta bilde av dette, for så 

å komme tilbake etter to timer og sjekke om bilene fortsatt står på samme sted. 

Alternative parkeringsbestemmelser måtte vurderes. Det er forskjell på privat og 

offentlig parkering. For offentlig parkering, gjelder at bilfører etter å ha parkert 

kjøretøyet, er pliktig å betale avgift der dette gjelder, og pliktig å stille inn 

parkeringsskive der dette gjelder. I og med at det ikke var ønskelig med 

avgiftsparkering, ble løsningen med parkeringsskive valgt. Administrasjonen har 
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innstilt på to timer gratis parkering ved bruk av parkeringsskive, men HTM har vedtatt 

fire timer. 
 

Siden skiltplanen fra 1993 ble vedtatt av Statens vegvesen, har det skjedd endringer 

i sentrum, spesielt med tanke på at det er etablert flere parkeringsplasser langs 

kommunale veier i sentrum (utenfor Nylundkvartalet og Hotellkvartalet), samt gågata 

som er regulert i nederste del av Skoleveien. Dette må skiltes. Statens vegvesen 

mener det er behov for en oppdatering av skiltplanen for sentrum. Rådmannen har 

utarbeidet en oppdatert skiltplan etter vedtak om nye parkeringsbestemmelser ved 

bruk av parkeringsskive. I denne planen er også andre aktuelle skilt inkludert. 

 

Dersom nye parkeringsbestemmelser ikke skal iverksettes, vil rådmannen oversende 

en oppdatert skiltplan til vegvesenet for godkjenning, men med dagens gjeldende 

parkeringsbestemmelser. Det vil deretter bli satt opp nye skilt i henhold til skiltplanen.  

 

50%-stillingen som parkeringsvakt ble innarbeidet i handlingsprogrammet fra 2014, 

sammen med 50%-stilling til økt veivedlikehold. Det er ansatt en person i denne 

stillingen (begynner 1. januar 2015). En av dem som skal være parkeringsvakt, samt 

den som skal behandle klagesaker, har allerede gått på kurs og bestått 

grunnutdanningen for parkeringshåndhevelse. Det presiseres at det i forbindelse 

med grunnutdanningen også fokuseres på myndigheten man har som parkeringsvakt 

og hvordan man skal forholde seg til denne. Parkeringsvakter har en veiledningsplikt.  

 

Et viktig poeng er at myndigheten til å håndheve parkeringsbestemmelsene ikke kun 

gjelder for sentrum, men for hele kommunen. Det vil si at kommunen kan ta tak i 

feilparkeringer på for eksempel fortau, gang-/sykkelveier, der det er parkering forbudt 

skilt mm. I tillegg oppnås myndighet til å fjerne hensatte kjøretøy. 

 

Det er medgått mye tid og ressurser på utredning og tilrettelegging for bedre 

parkeringsforhold i sentrum, inklusive kursing av ansatte. Uavhengig av hvilke 

parkeringsbestemmelser man går for, ber administrasjonen om at man fullfører 

prosessen med å søke om myndighet til å håndheve parkeringsbestemmelsene i 

kommunen (slik de har det i flere av våre nabokommuner). Dette forutsetter et 

positivt vedtak i kommunestyret, som også inkluderer rammene for håndhevingen. 

 

Rådmannen vil presisere at håndhevelsen vil gjøres langt mer effektivt med 

parkeringsbestemmelser ved bruk av parkeringsskive (som foreslått, dersom det 

fortsatt skal være gratis å parkere i Ås sentrum) i forhold til gjeldende 

parkeringsbestemmelser. 

 
 
Med hilsen 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 


