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Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum 
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3 Kommunestyret   
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 27.09.2018: 
Trine Hvoslef-Eide (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 

- Punkt 1: Parkeringsskiver skal være gratis tilgjengelig i alle butikker i Ås 
sentrum. Dette skal opplyses på parkeringsskilt. 

- Punkt 6: Setningen avsluttes med «i perioden 07-17 på hverdager og 09-15 på 
lørdager» 

 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet følgende endringsforslag: 

- Punkt 2: Siste setning fjernes 
- Punkt 4 og 5: Makstid endres fra 4 til 3 timer 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble stemt over punktvis med V- og Hs tilleggs- og 
endringsforslag: 

- Punkt 1 med Vs tillegg ble enstemmig tiltrådt 
- Punkt 2 ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) mot Hs forslag 
- Punkt 3 ble enstemmig tiltrådt 
- Punkt 4 ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) mot Hs forslag 
- Punkt 5 ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) mot Hs forslag 
- Punkt 6 med Vs tillegg ble enstemmig tiltrådt 
- Punkt 7 ble enstemmig tiltrådt 
- Punkt 8 ble enstemmig tiltrådt 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 27.09.2018: 

1. På kommunale parkeringsplasser innføres tre timer gratis parkering ved bruk 
av parkeringsskive i perioden kl. 07-17 på hverdager og kl. 09-15 på lørdager. 
Parkeringsskiver skal være gratis tilgjengelig i alle butikker i Ås sentrum. Dette 
skal opplyses på parkeringsskilt. 

2. På parkeringsplassen nedenfor rådhuset/kulturhuset innføres avgiftsparkering 
i perioden 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager. Maks tillatte 
parkeringstid er 12 timer. 
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3. Ved innføring av avgiftsparkering på parkeringsplassen nedenfor 
rådhuset/kulturhuset legges det til grunn en pris på kr. 15 fra første time. 

4. Ladbare motorvogner skal parkere gratis på plasser med lademuligheter, men 
det skal betales for selve ladingen. Det skal være krav om at ladbar motorvogn 
må være tilkoblet ladestasjonen. Lading begrenses til en makstid på fire timer. 

5. For parkering på plasser reservert for forflytningshemmede kreves det 
parkeringstillatelse. Det er betalingsfritak på kommunale plasser reservert for 
forflytningshemmede, men det vil være en makstid på fire timer. 

6. Det innføres en parkering forbudt-sone i gatene nærmest sentrum og 
stasjonen, i perioden 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager. 

7. Skiltplaner ferdigstilles og legges inn i parkeringsregisteret/oversendes 
Statens vegvesen med søknad om skiltvedtak. 

8. Parkeringssituasjonen for kommunalt ansatte opprettholdes som dagens inntil 
det er behov for endret arealbruk. 

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 3. oktober 2018 
 
Kim Madsen Pham 
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