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Parkering i Ås sentrum - snarlige tiltak 
 
Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/04374-48 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            
Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Ås kommune starter håndheving av gjeldende parkeringsbestemmelser i Ås 
sentrum så snart myndighet for dette foreligger. 

2. Rådmannen vil legge fram en helhetlig plan for parkeringsbestemmelser i Ås 
sentrum til politisk behandling våren 2015. 

 
Ås, 06.11.2014 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
PARKERINGSAVTALE Ås Kommune AS.pdf 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Tidligere saksdokumenter 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Olaug Talleraas – seksjonsleder vei, idrett, park og friluftsliv 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Det er et ønske om raskt å iverksette tiltak som bedrer parkeringssituasjonen i Ås 
sentrum.  
 
Ås kommune har fått tilbud fra Ås Senter AS om leie av parkeringsarealene foran Ås 
kvartal. Arealet eies av Akershus fylkeskommune (administrert av Statens vegvesen) 
og en leieavtale krever en avklaring av disse forholdene. 
 
Rådmannen foreslår at kommunen starter å håndheve gjeldende 
parkeringsbestemmelser så snart myndigheten fra Vegdirektoratet foreligger. 
 
Parallelt med dette utarbeides en helhetlig plan for parkeringsbestemmelser i Ås 
sentrum. Denne planen fremlegges for politisk behandling våren 2015. 
  
Fakta i saken: 
Kommunestyret vedtok 22.10.2014 at Ås kommune skal søke Vegdirektoratet om 
myndighet til å håndheve parkeringsbestemmelsene i kommunen. Dette vedtaket er 
sendt til politimesteren for uttalelse, og søknaden til Vegdirektoratet blir sendt når vi 
får tilbakemelding fra politimesteren. I samme møtet vedtok kommunestyret at 
rådmannen skal komme tilbake med en ny sak vedrørende parkeringsbestemmelser 
og parkeringsautomater i stedet for parkeringsskiver. 
 
Mandag 3. november var det et møte vedrørende parkeringssituasjonen i Ås 
sentrum. Møtet var initiert av handelsstanden og til stede var representanter fra 
handelsstanden, politikere, samt representanter fra administrasjonen. På dette møtet 
fremkom et ønske fra handelsstanden om en rask oppstart av håndhevelse av 
parkeringen i Ås sentrum. Ås Senter AS fremmet et forslag om å leie 
parkeringsarealet foran Ås kvartal fra Ås kommune (vedlagt forslag til avtaletekst). I 
løpet av kort tid vil de kunne etablere avgiftsparkering på plassene, gjennom en 
utvidelse av gjeldende avtale med Europark. Det vil da bli ett felles parkeringsregime 
i parkeringshuset i Rådhusplassen 1 og parkeringsplassen foran Ås kvartal. 
Administrasjonen ble av HTM-leder Ola Nordal bedt om å fremme en hastesak til 
HTM-møtet torsdag 6. november vedrørende dette. 
 
Vurdering: 
Parkeringsvakt, samt saksbehandler for klagebehandling, har gjennomført nødvendig 
utdanning. Ressurser til fakturering og oppfølging er klargjort. Ås kommune er klar for 
å starte håndheving av parkeringsbestemmelser i sentrum når tillatelsen fra 
Vegdirektoratet foreligger. 
 
Eierforholdene til de omtalte parkeringsplassene er sjekket opp, og det viser seg at 
det er Akershus fylkeskommune som eier det aktuelle arealet. Eierforholdet 
håndheves av Statens vegvesen. Ås kommune kan ikke leie ut et areal vi ikke eier. 
Henvendelse for avklaring av disse forholdene er rettet til Statens vegvesen. 
Foreløpige signaler antyder at det vil ta tid før svar foreligger. 
 
Det er avgjørende at vi nå i løpet av kort tid iverksetter tiltak som bedrer 
parkeringssituasjonen i sentrum. Valg av endelig løsning er omstridt og det er en 
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rekke områder som blir berørt av tiltaket. Rådmannen anbefaler derfor en myk start, 
med moderate økonomiske forpliktelser, samtidig som det ikke legger sterke føringer 
på endelig løsning. Følgende handlingsplan foreslås: 
 

 Ås kommune får myndighet fra Vegdirektoratet til å håndheve stopp- og 
parkeringsbestemmelsene.  

 Eksisterende skiltplan legges til grunn og det settes opp et fåtall supplerende 
skilt for å tydeliggjøre bestemmelsene. 

 Ås avis og Østlandets blad tilsendes informasjon om parkeringsvilkårene og 
endret håndhevelse av disse. Det samme legges ut på kommunens 
hjemmeside. 

 Det legges ut informasjon på samtlige parkerte biler om nye regler og varsel 
om håndhevelse. Varighet 1 uke. 

 Utstedelse av gebyr for parkering i strid med bestemmelsene igangsettes. 
Gebyrsats er kr. 500,- i henhold til forskrift om offentlig parkeringsregulering 
og parkeringsgebyr. Samme gebyrsats settes for områdene som skiltes 
privatrettslig. 

 Det skiltes med privatrettslig parkering for parkeringen øst for kinoen (1), 
arealet ved Åsgård skole/kulturskolen Ås (2) og på «Hangartomta» (3). Plass 
1 reguleres med 4 timer gratis parkering. Plass 2 og 3 forbeholdes kommunes 
ansatte, samt kommunens tjenestebiler. 

 Ny skiltplan for Ås sentrum utarbeides parallelt med en helhetlig plan for 
parkering i hele sentrumsområdet. 

 
Foreslåtte ordning vil relativt raskt imøtekomme ønsket om sirkulasjon på 
parkeringsplassene i sentrum samtidig som det gir nødvendig tid til å utarbeide en 
helhetlig plan.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det må suppleres med noen skilt i sentrum i forhold til gjeldende skiltplan. Det gjelder 
6 skilt, samt noen underskilt. Kostnadene for dette er ca. 15 000 kroner. 
 
Alternativer: 
Avvente avklaring på grunnervervelse og inngå leieavtale med Ås sentrum AS. 
Tidsaspektet på denne løsningen er uavklart.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommune iverksetter håndhevelse av gjeldende parkeringsbestemmelser i Ås 
sentrum så snart myndigheten til dette foreligger. 
 
Rådmannen legger fram en helhetlig plan for parkeringsbestemmelser i Ås sentrum 
for politisk behandling våren 2015. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 


