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Rådmannens innstilling
1. Avgiftsperiode endres på avgiftsparkering på følgende plasser:
○ Verdens Ende, hele året, alle dager, hele døgnet.
○ Sandøsund fra 1.4 til 1.11, alle dager fra kl. 08 – 20, maks P-tid 1 time.
○ Lilleskagen fra 1.4 til 1.11, alle dager, hele døgnet.
○ Teie Torv hele året, mandag- fredag fra kl. 09-18, lørdag fra kl. 09-16. Maks P-tid 9 timer.
○ Tenvik fra 1.4 til 1.11, alle dager, hele døgnet.
○ For reservering av parkeringsplasser i Tenvik gjelder egne bestemmelser.
2. Avgiftskostnad harmoniseres og endres på følgende plasser:
○ Verdens Ende, kr 16,-/time, 129,- pr døgn.
○ Sandøsund, kr 16,-/time.
○ Lilleskagen, kr 16,-/time, 129,- pr døgn
○ Teie Torv, kr 16,-/time.
○ Tenvik kr 16,-/time, 129,- pr døgn, 645,- pr uke og 3591,- pr sesong.
3. Ladekostnad for Elbil kr 3,- pr kWh.
Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen.

Hovedutvalg for kommunalteknikk 21.11.2018:
Behandling:
Virksomhetsleder for drift- og anlegg M. Bjune holdt en orientering i saken

Uttalelse fra Eldrerådet datert 20.11.2018: Eldrerådet ber om at det fremlegges et regnskap for
kommunens parkeringsplasser. Saken tas utover dette til orientering.

Uttalelse fra RMNF 20.11.2018: Rådet har følgende innspill til saken:
· Det må sørges for tilstrekkelig antall parkeringsplasser for funksjonshemmede
· På parkeringsplasser med avgiftsbetaling forutsettes det at parkeringsautomatene er plassert
slik at de er tilgjengelig for funksjonshemmede
· Ordningen med en times gratis parkering på Teie torv bes videreført
B.K. Sevik (Frp) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt på vegne av Frp, H og Krf: Hovedutvalg for
kommunalteknikk anbefaler formannskapet å anvende fond eller udisponerte midler for å dekke opp
inntektsreduksjoner 2019 i tråd med hovedutvalgets forslag.
· Avgiftsperiodene opprettholdes med samme tidsangivelse som i 2018
· Avgifts gebyr indeksreguleres
· Parkeringsordning med 1 times gratis parkering på Teie Torg opprettholdes
· Det nedsettes et arbeidsutvalg på 3 personer i hovedutvalg for kommunalteknikk som skal
utarbeide et forslag til parkeringsordning for Færder kommune første halvår 2019
Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Seviks tilleggsforslag kulepunkt 1,2 og 4 enstemmig vedtatt
Seviks tilleggsforslag kulepunkt 3 vedtatt 6 mot 5 stemmer (Ap, Mdg, FRSV)
HFK- 281/18 Vedtak:
1. Avgiftsperiode endres på avgiftsparkering på følgende plasser:
·
Verdens Ende, hele året, alle dager, hele døgnet.
·
Sandøsund fra 1.4 til 1.11, alle dager fra kl. 08 – 20, maks P-tid 1 time.
·
Lilleskagen fra 1.4 til 1.11, alle dager, hele døgnet.
·
Teie Torv hele året, mandag- fredag fra kl. 09-18, lørdag fra kl. 09-16. Maks P-tid 9 timer.
·
Tenvik fra 1.4 til 1.11, alle dager, hele døgnet.
·
For reservering av parkeringsplasser i Tenvik gjelder egne bestemmelser.
2. Avgiftskostnad harmoniseres og endres på følgende plasser:
· Verdens Ende, kr 16,-/time, 129,- pr døgn.
· Sandøsund, kr 16,-/time.
· Lilleskagen, kr 16,-/time, 129,- pr døgn
· Teie Torv, kr 16,-/time.
· Tenvik kr 16,-/time, 129,- pr døgn, 645,- pr uke og 3591,- pr sesong.
3. Ladekostnad for Elbil kr 3,- pr kWh.
4. Hovedutvalg for kommunalteknikk anbefaler formannskapet å anvende fond eller udisponerte
midler for å dekke opp inntektsreduksjoner 2019 i tråd med hovedutvalgets forslag.
·
·

Avgiftsperiodene opprettholdes med samme tidsangivelse som i 2018
Avgifts gebyr indeksreguleres

·
·

Parkeringsordning med 1 times gratis parkering på Teie Torg opprettholdes
Det nedsettes et arbeidsutvalg på 3 personer i hovedutvalg for kommunalteknikk som skal
utarbeide et forslag til parkeringsordning for Færder kommune første halvår 2019

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen.

Formannskap 28.11.2018:
Behandling:
Bjørn Kåre Sevik FRP fremmet følgende forslag på vegne av H, FRP, KRF og V:
"Rådmannen utarbeider forslag til ny parkeringrodning for 2020. Tre personer fra hovedutvalget for
kommunalteknikk utgjør en referansegruppe for arbeidet."
Jon Sanness Andersen, Ap fremmet følgende forslag:
"Kulepunkt 3 tas ut."
Hovedutvalgets innstilling med unntak av 3. kulepunkt ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets innstilling kulepunkt 3 ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer (AP, Felleslista R/SV) som
ble avgitt for Andersens forslag.
Seviks tilleggsforslag ble vedtatt enstemmig.

FS- 203/18 Vedtak:
·
·
·
·

Avgiftsperiodene opprettholdes med samme tidsangivelse som i 2018
Avgifts gebyr indeksreguleres
Parkeringsordning med 1 times gratis parkering på Teie Torg opprettholdes
Rådmannen utarbeider forslag til ny parkeringrodning for 2020. Tre personer fra
hovedutvalget for kommunalteknikk utgjør en referansegruppe for arbeidet.

Kommunestyret 12.12.2018:
Behandling:
Randi Fjellberg, MDG fremmet følgende forslag på vegne av MDG, Felleslista Rødt/SV til nytt punkt 4:
"4. Rådmannen utreder konsekvensen av at det innføres parkeringsavgift på alle kommunens
parkeringsplasser, også Tinghaug/Borgheim."
Bjørn Kåre Sevik, FRP fremmet følgende forslag.:
"Rådmannens innstilling punkt 3:
3. Ladekostnad for Elbil kr 3,- pr kWh."
Kulepunkt 3 i formannskapets innstilling ble vedtatt med 29 mot 18 stemmer (A, Felleslista R/SV,
MDG)
Formannskapets innstilling og Seviks forslag ble vedtatt enstemmig.
Fjellbergs fellesforslag falt med 34 mot 13 stemmer (MDG, Felleslista R/SV, 7A).

KS- 158/18 Vedtak:
1.
2.
3.
4.
5.

Avgiftsperiodene opprettholdes med samme tidsangivelse som i 2018
Avgifts gebyr indeksreguleres
Parkeringsordning med 1 times gratis parkering på Teie Torg opprettholdes
Ladekostnad for Elbil kr 3,- pr kWh.
Rådmannen utarbeider forslag til ny parkeringrodning for 2020. Tre personer fra
hovedutvalget for kommunalteknikk utgjør en referansegruppe for arbeidet.

Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Færder kommune har avgiftsparkering iht. forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og
håndheving av private parkeringsregulering. Denne saken inneholder forslag til harmonisering av
avgift. Som grunnlag for forslag er det gjort undersøkelser i sammenlignbare områder i våre
nærkommuner.
Innledning
Det drives avgiftsparkering på Verdens Ende, Sandøsund, Lilleskagen og Tenvik på sommerstid, og
hele året på Teie torv.
Faktagrunnlag
Oversikt over dagens avgiftsparkering i Færder kommune
Sted

Plasser
Ca. 120

Dato med
avgift
1.4-1.10

Tidspunkt
avgift
00-24,
alle dager

Dagens
timepris
13,- (41,pr døgn)

Verdens
Ende

Sandøsund

Ca. 25

15.6-15.8

08-20,
alle dager

11,-

Lilleskagen

Ca. 40

1.4-1.10

Tenvik

160

1.5-1.9

00-24,
alle dager
08-20,
alle dager

9,- (25,- pr
døgn)
14,- (129,pr døgn)
Ukespris
646,Sesong
3591,-

Teie torv

58

Hele året

09-18
man-fre
09-16
lør

16,-

Kommentarer
Det er tilrettelagt med 3 plasser
for bevegelseshemmede og
etablert 4 stk. ladepunkter for Elbil.
Det er tilrettelagt med 2 plasser
for bevegelseshemmede.
Maks P-tid 1 time.

På plassen leies det ut
garasjeplasser til Veierland
Garasjelag i henhold til særskilt
avtale. For reservering av P-plass
for beboere på Veierland som ikke
har garasjeplass gjelder særskilt
avtale.
Det er tilrettelagt med 5 plass for
bevegelseshemmede og etablert 2
stk. ladepunkter for El-bil.
Første time gratis, maks P-tid 9
timer. Det er tilrettelagt med 3
plasser for bevegelseshemmede
og etablert 2 ladepunkter for Elbil.

Ladepunkter for el-bil
Lading av strøm har til nå hatt en sats på 1,- pr minutt. Kommunen har nå ny leverandør som gjør at
det kan sette sats pr kWh. Det blir riktigere å bruke sats pr kWh da belastning på automatene kan
påvirke hvor mye de gir pr minutt. Ny sats er kr.3,- per kWh.
El-biler skal kun stå ved ladepunktene når de skal lade. El-biler betaler ikke parkeringsavgift når de
lader.
Disse plassene blir skiltet «Ladbar motorvogn under lading».
Økonomi
Den sentrale parkeringsforskriften setter en rekke krav som gjør at utgiftene med å drifte
avgiftsparkering øker. For å kunne drive lovlig avgiftsparkering vedtok kommunen i sak 18/10962 å

ansette en egen fagarbeider for parkering i 70% stilling. Tilsettelse i stillingen vil være fra 01.02.2019.
Det er etablert flere ladepunkter, og det forventes økte kostnader med oppgradering av flere av
parkeringsplassene.
Økte kostnader gjør at inntektsssiden må vurderes. Dette kan gjøres ved utvidelse av
parkeringstiden, og/eller økning av timekostnad.
Den sentrale parkeringsforskriften setter satsene for kontrollsanksjon, slik at satsene her ikke skal
vedtas av den enkelte kommune.
Alternative løsninger
Det foreslås harmonisering av parkeringsavgifter og parkeringstider.
Det foreslås at avgiftsparkeringstidene opprettholdes på Teie Torv, men at avgiftsparkeringstiden på
Tenvik, Lilleskagen, Sandøsund og Verdens Ende endres.
Det foreslås at timesbetaling samordnes i hele kommunen og settes til kr. 16 for alle
parkeringsplassene, likt det nivå Teie har i dag. Døgnbillett for Verdens Ende, Lilleskagen og Tenvik
samordnes til kr. 129,- det Tenvik har i dag.

Sted

Plasser
Ca. 120

Dato med
avgift
Hele året

Tidspunkt
avgift
00-24,
alle dager

Ny
timepris
16,- (129,pr døgn)

Verdens
Ende

Sandøsund

Ca. 25

1.4-1.11

08-20,
alle dager

16,-

Lilleskagen

Ca. 40

1.4-1.11

Tenvik

160

1.4-1.11

00-24,
alle dager
00-24,
alle dager

16,- (129,pr døgn)
16,- (129,pr døgn)
Ukespris
129*5=
645,Sesong
3591,-

Teie torv

58

Hele året

09-18
man-fre
09-16
lør
Gebyr for lading på el-bil-plasser: kr. 3/kWh

16,-

Kommentarer
Det er tilrettelagt med 3 plasser
for bevegelseshemmede og
etablert 4 stk. ladepunkter for Elbil.
Det er tilrettelagt med 2 plasser
for bevegelseshemmede
Maks P-tid 1 time

På plassen leies det ut
garasjeplasser til Veierland
Garasjelag i henhold til særskilt
avtale. For reservering av P-plass
for beboere på Veierland som ikke
har garasjeplass gjelder særskilt
avtale.
Det er tilrettelagt med 5 plass for
bevegelseshemmede og etablert 2
stk. ladepunkter for El-bil.
Maks P-tid 9 timer. Det er
tilrettelagt med 3 plasser for
bevegelseshemmede og etablert 2
ladepunkter for El-bil.

Vurderinger
Harmonisering av priser
Rådmannen har fått i oppdrag å se på harmonisering av avgiftene for parkering, da denne har vært
varierende for p-plassene i kommunen. Etter rådmannens vurdering foreligger ikke saklig grunner for

å opprettholde ulik parkeringsavgift i Færder kommune.
Harmonisering av sesong
Verden Ende og Teie brukes i stor grad hele året.
De andre parkeringsområdene er noe mer sesongbasert, knyttet til friluftsliv og turistformål. Det er
foreslått helårsparkering på Verdens Ende og på Teie, og sesong fra 01.04 – 01.11 for de andre
plassene.
Harmonisering av tid
Teie og Sandøsund følger åpningstid for forretninger/næring i området. De andre parkeringene er
relatert til friluftsliv og turistformål, og blir i større grad brukt hele døgnet.
Verdens Ende
Det foreslås en utvidelse av sesongen til å gjelde hele året. Verdens Ende er et område som brukes
hele året, uavhengig av vær. Verdens Ende med Nasjonalparksenteret har flere arrangementer i
helgene og helårlig åpen restaurant.
Det foreslås en samordning av timeprisen til kr. 16 pr. time for alle parkeringsplasser i Færder. Dette
er en økning fra kr. 13 i dag. For døgnparkering foreslås det en økning fra kr 41,- til kr 129,-. Dette
kan oppleves som en betydelig økning i forhold til tidligere, men det er ikke sett noen vesentlige
grunner til at det skal være rimelige å stå her enn i Tenvik. Selv om mange betaler døgnpris i dag, vil
det for en del endres ved at det vil være mer fordelaktig å betale timepris i 2019.
Parkeringsområde på Verdens Ende har behov for vedlikehold og oppgradering når belastningen er
stor, det tilsier at det må påregnes investeringer i dette i årene fremover.
Tenvik
Det foreslås en utvidelse av sesongen slik at det også blir avgiftsparkering i april og oktober. Det har
sammenheng med sesong for friluftsliv og turistformål. I Tenvik er det mulighet for sesongkort. Det
er ikke foreslått økning i prisen for sesongbilletten, så for de som bruker parkeringen det meste av
året vil dette ikke få noe utslag. På Tenvik blir det i stor grad benyttet døgnparkering. Denne prisen
foreslås lik som i 2018. Det foreslås en samordning av timeprisen til kr. 16 pr. time for alle
parkeringsplasser i Færder. Tenvik har en timespris på kr. 14,- i dag. Parkeringstiden foreslås utvidet
til å gjelde hele døgnet.

Sandøsund
Det foreslås en utvidelse av sesongen, fra og med april til og med oktober. Det foreslås en
samordning av timeprisen til kr. 16 pr. time for alle parkeringsplasser i Færder. Her er det maks 1
time parkering på grunn få plasser i området og for derav å legge til rette for at tilgang på parkering
for besøkende til forretninger og næring. Sandøsund har en timespris på kr. 11,- i dag.

Lilleskagen
Det foreslås en utvidelse av sesongen slik at det blir avgiftsparkering i oktober. Her er det mulighet
for døgnparkering, og det er denne de fleste har benyttet. Denne foreslås til kr.129,- . Dette er en
samordning med øvrige parkeringer i Færder kommune, og vil kunne oppleves som en betydelig
økning i forhold til tidligere. Rådmannen ser imidlertid ingen vesentlig grunn til at det skal være
lavere å benytte plassene her enn i Tenvik. For Lilleskagen vil økningen antagelig bety at flere velger
timesbillett istedenfor døgnbillett. Det foreslås en samordning av timeprisen til kr. 16 pr. time for
alle parkeringsplasser i Færder.
Teie Torv
Parkeringsordningen med 1 times gratis parkering på Teie Torv vil redusere inntekten med anslagsvis

kr. 240 000 pr. år og inntektsbudsjettet på Teie må reduseres fra kr 300 000 til kr 60 000 om
ordningen skal fortsette.
Statistikk fra automaten sier at ca. 75 % av kjøpene av billett er på 1 time eller mindre. Det foreslås
ikke videreføring av forsøksordning med avgiftsfri første time. Det foreslås en samordning av
timeprisen til kr. 16 pr. time for alle parkeringsplasser i Færder. Dette er samme avgift som for Teie
Torv i 2018.

Økonomiske konsekvenser
Foreslått endring i priser og tider for avgiftsparkering er beregnet å gi en merinntekt på ca. kr.
800 000,- i forhold til dagens ordning, basert på økning i timepris og flere betalende. Dette inkluderer
endring på alle parkeringsplasser. Dette for å kunne vedlikeholde og oppgradere p-plassene
fremover.
Andre kommunale parkeringsplasser
Det er fortsatt kommunale parkeringsplasser i Færder kommune som per i dag ikke er avgiftsbelagt,
for eksempel Fjærholmen og Fynsletta. Det bør i 2019 gjøres en vurdering av hvorvidt det kan være
aktuelt å også avgiftsbelegge disse. Dette må sees opp mot kostnader med oppgradering for å
tilfredsstille kravene til vilkårsparkering, behovet for å regulere parkeringen på disse plassene, og
harmonisering mot allerede avgiftsbelagte parkeringsplasser.
Fremdrift
Saken sluttbehandles i kommunestyret etter behandling i hovedutvalg og formannskap.
Konklusjon
Det foreslås at parkeringstid og parkeringsavgift på Verdens Ende, Sandøsund, Lilleskagen, Tenvik og
på Teie torv harmoniseres. Krav satt i vilkårsparkering er kostnadsdrivende, flere parkeringer må
oppgraderes og skiltes om.
Det bør gjøres en vurdering av hvorvidt det er aktuelt å avgiftsbelegge øvrige parkeringsplasser i
kommunen. Dette må sees opp mot kostnader med oppgradering for å tilfredsstille kravene til
vilkårsparkering, behovet for å regulere parkeringen på disse plassene, og harmonisering mot
allerede avgiftsbelagte parkeringsplasser. Denne vurderingen bør gjøres i løpet av 2019.

