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Rådmannens innstilling
1. Avgiftsperiode endres på avgiftsparkering på følgende plasser:
· Verdens Ende, fra 1.3 til 31.10, alle dager, hele døgnet
· Sandesund, fra 15.6 til 15.8, alle dager, fra kl. 08.00-18.00, P-tid maks 1 time
08.00-18.00
· Lilleskagen, bortfall av avgift
· Teie Torv hele året, bortfall av en time gratis parkering, mandag-fredag fra kl
09.00-18.00, lørdag fra kl 09.00-16.00, maks P-tid 9 timer
· Tenvik, ingen endring
· For reservering av parkeringsplasser i Tenvik gjelder egne
bestemmelser.
2. Avgiftskostnad på følgende plasser
· Verdens Ende, kr 16,-/time, 100,- pr døgn
· Sandesund, kr 16,-/time
· Teie Torv, 18,-/time
· Tenvik, 16,-/time, 138,- pr døgn, 688,- pr uke og 3832,- pr sesong (justert +3,4%,
endelig justering etter konsumprisindeks før budsjett 2020).
3. Endring fra 48 timer til 72 timer på Fjærholmen syd.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen
Hovedutvalg for kommunalteknikk 21.08.2019:
Behandling:
U. Hanson (Frp) fremmet følgende forslag på vegne av Frp, H og Krf til nytt kulepunkt 4 i Rådmannens

innstilling pkt 1 : 1 times gratis parkering på Teie Torv opprettholdes.
Votering
Rådmannens innstilling pkt 1 kulepunkt 1 enstemmig vedtatt
Rådmannens innstilling pkt 1 kulepunkt 2 enstemmig vedtatt
Rådmannens innstilling pkt 1 kulepunkt 3 enstemmig vedtatt
Hansons forslag til nytt kulepunkt 4 vedtatt 6 mot 5 stemmer (FRSV, Mdg, Ap) avgitt for Rådmannens
innstilling
Rådmannens innstilling pkt 1 kulepunkt 5 enstemmig vedtatt
Rådmannens innstilling pkt 2 enstemmig vedtatt
Rådmannens innstilling pkt 3 enstemmig vedtatt
HFK- 212/19 Vedtak:

1. Avgiftsperiode endres på avgiftsparkering på følgende plasser:
· Verdens Ende, fra 1.3 til 31.10, alle dager, hele døgnet
· Sandesund, fra 15.6 til 15.8, alle dager, fra kl. 08.00-18.00, P-tid maks 1 time
08.00-18.00
· Lilleskagen, bortfall av avgift
· Teie Torv hele året, en time gratis parkering opprettholdes, mandag-fredag fra kl
09.00-18.00, lørdag fra kl 09.00-16.00, maks P-tid 9 timer
· Tenvik, ingen endring
· For reservering av parkeringsplasser i Tenvik gjelder egne
bestemmelser.
2. Avgiftskostnad på følgende plasser
· Verdens Ende, kr 16,-/time, 100,- pr døgn
· Sandesund, kr 16,-/time
· Teie Torv, 18,-/time
· Tenvik, 16,-/time, 138,- pr døgn, 688,- pr uke og 3832,- pr sesong (justert +3,4%,
endelig justering etter konsumprisindeks før budsjett 2020).
3. Endring fra 48 timer til 72 timer på Fjærholmen syd.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen
Formannskap 28.08.2019:
Behandling:
Siri Foyn, fremmet rådmannens innstilling i punkt 1, kulepunkt 4.
Ved votering punkt 1, kulepunkt 4 ble hovedutvalgets innstilling vedtatt med 7 mot 4 stemmer (AP,
Felleslista SV/R) som ble avgitt for Foyns forslag
Hovedutvalgets innstilling øvrige punkter ble vedtatt enstemmig vedtatt.

FS- 107/19 Vedtak:
2. Avgiftsperiode endres på avgiftsparkering på følgende plasser:
1. Verdens Ende, fra 1.3 til 31.10, alle dager, hele døgnet
2. Sandesund, fra 15.6 til 15.8, alle dager, fra kl. 08.00-18.00, P-tid maks 1 time
08.00-18.00

3. Lilleskagen, bortfall av avgift
4. Teie Torv hele året, en time gratis parkering opprettholdes, mandag-fredag fra kl
09.00-18.00, lørdag fra kl 09.00-16.00, maks P-tid 9 timer
5. Tenvik, ingen endring
1. For reservering av parkeringsplasser i Tenvik gjelder egne
bestemmelser.
3. Avgiftskostnad på følgende plasser
1. Verdens Ende, kr 16,-/time, 100,- pr døgn
2. Sandesund, kr 16,-/time
3. Teie Torv, 18,-/time
4. Tenvik, 16,-/time, 138,- pr døgn, 688,- pr uke og 3832,- pr sesong (justert +3,4%,
endelig justering etter konsumprisindeks før budsjett 2020).
3. Endring fra 48 timer til 72 timer på Fjærholmen syd.

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

Vedlegg:
Notat, Arbeidsgruppe Parkering Færder kommune
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Hovedutvalget for kommunalteknikk opprettet i sak 37/19 en referansegruppe for arbeid med
gjennomgang av parkeringsordningen i Færder kommune, jf oppfølging av kommunestyrets
budsjettbehandling desember 2018.
Referansegruppen har gjennomført 3 møter og 1 befaring av parkeringsplasser i kommunen.
Alle kommunale parkeringsplasser i Færder er fordelt i 5 kategorier; formålsbygg,
båthavner/gjesteparkering, friområder, vilkårsparkering og annet.
Innledning
Hensikten med arbeidet er å søke å komme frem til en ordning som er lik for hele kommunen når det
gjelder hvilke parkeringsplasser som skal komme innunder «vilkårsparkering» med gebyrlagt
parkering, og hvilke parkeringsplasser som ikke skal gebyr legges, i tillegg til harmonisering av
gebyrene.
Hovedformålet med vilkårsparkering er å få rullering av parkeringsplassene der hvor det er stort
belegg av besøkende slik og at plassene blir tilgjengelig for flest mulig og ikke okkuperes over lang
tid.
De parkeringsplassene som har gebyr skal finansiere parkeringsordningen. Pr i dag er det
parkeringskontrollør i 70 % stilling, i tillegg brukes det ca. 5-10 % stilling på å håndtere skiltvedtak,
sette opp skilt/følge opp skilting, utsendelse av fakturaer og håndtere klager.
Faktagrunnlag
· Formålsbygg:
Kommunale bygg hvor parkeringsplassene i hovedsak brukes av egne ansatte, besøkende og
politikere. Parkeringsplassene blir utenfor arbeidstid brukt av innbyggerne i forbindelse med
friområder, idrettshaller, kulturhus med mer. Totalt er det ca. 1 800 parkeringsplasser i denne
kategorien.
·

Friområder generelt:

Mindre til større parkeringsplasser som blir brukt i forbindelse med rekreasjon i friområder, kyststier,
utfart til kiting, padling, badestrender med mer. Parkeringsplassene har normalt plass til de som
ønsker å parkere der. Unntaksvis kan det være fullt på disse plassene ved enkelte store utfartshelger.
Totalt er det ca. 1170 parkeringsplasser i denne kategorien.
·

Båthavner/gjesteparkering:

I flere av båthavnene er det etablert gjesteparkering på egne områder. I Arås, Knarberg og Rosanes
er dette delfinansiert av Færder kommune. Hensikten med disse er å tilrettelegge for utfart i
skjærgården. De som bruker gjesteparkeringene har nødvendigvis ikke egen båt, men er enten
gjester, benytter seg av taxi båt og/eller kajakk/båt utsett. Totalt er det ca. 160 parkeringsplasser i
denne kategorien.
På Tjøme er det båthavner tilknyttet friarealer som på sikt bør tilrettelegges relatert til at flere søker

til skjærgården og kyststiene.
Det er påregnelig at det vil bli behov for flere slike parkeringsplasser i henhold til kommunens mål
om å promotere seg som en friluftskommune, jf sak 46/19 der det ble det bevilget midler til nye
turkart, etablering av kyststier og pilegrimsled. Dersom dette skal kunne benyttes av flere, er det
viktig å legge til rette for at innbyggere og turister som ikke bor i nærområdet får tilfredsstillende og
trafikksikker parkering.
·

Vilkårsparkering:

Vilkårsparkering defineres som: Parkering mot betaling, med tidsbegrensninger med eller uten
dokumentasjonsplikt, på oppstillingsvilkår, med krav om parkeringstillatelse for
forflytningshemmede. For parkeringsplassene kreves det skiltplan, parkeringsplassen skal være
registrert i sentralt elektronisk register hos vegdirektoratet og skiltet i tråd med skiltplan. Den som
fører tilsyn skal ha gjennomført og bestått godkjent opplæring. I tillegg er det flere system moduler
som er etablert for å kunne utføre kontroll, gi bøter, sende faktura og håndtere klager. Det er også et
krav at ikke samme personell har flere roller i håndtering av vilkårsparkeringen.
I Færder kommune er det i dag 5 parkeringsplasser som er gebyrbelagt. Teie, med første time gratis,
Tenvik som har både time-, døgn-, uke- og sesonggebyr, Verdens Ende som har time- og døgngebyr,
hvor det i avtalen med staten ligger at penger som tas inn i på parkering skal brukes på Verdens
Ende, samt Sandesund med timegebyr og Lilleskagen som har både time- og døgngebyr.
Der hvor kommunen tar gebyrer skal dette være i forhold til «Forskrift om vilkårsparkering for
allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer».
Færder kommune er godkjent til å håndtere vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av
private parkeringsplaner.
Oversikt parkeringsplasser Færder nord;

Oversikt over parkeringsplasser i Færder syd

Parkeringsplasser som nevnes spesielt:
· Fyn:
I utgangspunktet en parkeringsplass som burde vært regulert, stor pågang på høysommer. Plassen
fremstår som en del av enga utenom sesong. Det vil være store inngrep i området om den skal
tilfredsstille kravene til HC parkering, El-ladestasjoner og oppmerking. Referansegruppen anbefaler
derfor at denne plassen skal være slik den er i dag, med mindre oppgraderinger, rådmannen deler
denne vurderingen.
Parkeringsplassen er i dag skiltet med parkering forbudt 24.00-08.00. Dette for å unngå at
biler/bobiler blir stående over natten eller i flere døgn.
·

Krøkle:

En parkeringsplass med stor pågang store deler av året, plassen brukes både til utflukt med kajakk, et
aktivt surfe- og kitemiljø, badestrand, parkering for kyststivandring, Tjønneberget er et sentralt
besøks sted. Parkering brukes også over døgn og innimellom av bobiler. Rådmannen anbefaler ikke å
innføre vilkårsparkering nå. Dersom det skulle vise seg at det vil føre til for liten rullering og
langtidsparkering av bobiler, vil det vurderes å innføre vilkårsparkering, eventuell skilting med
tidsbegrensning.

·

Torås fort:

Ligger sentralt til både for hva som er å se på selve fortet, men er også et utgangspunkt for kyststiene
som går mot Havna og Grevik – videre til Verdens Ende – Moutmarka –Treidene og tilbake til Torås.
Rådmannen anbefaler ikke at det innføres vilkårsparkering nå. Dersom det skulle vise seg at det vil
føre til liten rullering og langtidsparkering av bo biler og andre, vil det vurderes å innføre
vilkårsparkering, eventuell skilting med tidsbegrensning.
·

Risbrua:

Et større friområde er tilknyttet, samt utgangspunkt for Kyststien rundt Tjønneberget. Her er det
utgangspunkt for padlere, samt parkering for båteiere og fritidsboligeiere som ikke har bilvei til
fritidsboligene på Tjømesiden. Dette er en parkeringsplass som bør vurderes oppgradert. Rådmannen
anbefaler ikke å innføre vilkårsparkering nå. Dersom det skulle vise seg at det vil føre til liten rullering
og langtidsparkering, vil det vurderes å innføre tiltak.
·

Lilleskagen:

Friområdet er sammenlignbart med Torødstranda og Ulvøtangen og settes i samme kategori.
Rådmannen ser derav ikke grunn til å opprettholde vilkårsparkering på Lilleskagen. Det oppleves å
være tilstrekkelig med plasser.
·

Arås, Knarberg og Rosanes gjesteparkering ved båthavnene.

Alle stedene ligger alle i tilknytning til padleled og utfart til skjærgården for innbyggere og besøkende
ut over de som har båtplass i havnene. Dersom det skulle vise seg at det vil føre til liten rullering og
langtidsparkering, vil det vurderes å innføre tiltak.
Til tider kan det være utfordringer ved at det settes igjen båthengere av de som ikke har båtplass ved
dags-/døgnutfarter. Dersom det utvikler seg til å bli et problem, vil det bli vurdert om det skal skiltes
med parkering i 72 timer, med varsel om fjerning av båthengere som står over angitt tid.
·

Rosanes parken:

Nylig reetablert og oppgradert park, med parkering i nærheten av båthavna, samt parkering nord på
området. Rådmannen anbefaler ikke å innføre vilkårsparkering. Dersom det skulle vise seg at det vil
føre til liten rullering og langtidsparkering, vil det vurderes å innføre vilkårsparkering, eventuell
skilting med tidsbegrensning.
·

Fjærholmen:

Stort utfartssted, padle led, båthavn og badestrand. Nordre parkering er merket med maks 12 timer,
søndre er merket med maks 48 timer. I utgangspunktet er det ikke begrensninger på å utføre kontroll
iht til skilting, totalt er det ca. 400 p-plasser. Rådmannen anbefaler å endre til 72 timer på
Fjærholmen syd, slik at man kan stå lovlig en langhelg. Rådmannen anbefaler ikke å innføre
vilkårsparkering. Dersom det skulle vise seg at det vil føre til liten rullering vil det vurderes å innføre
vilkårsparkering.
·

Teie:

Rådmannen anbefaler at første avgiftsfrie time bortfaller da regnskap viser inntektsnedgang, og
begrunnelsen for innføring var mindre attraktivitet / vanskeligheter med fremkommelighet til Teie i

den perioden kommunen oppgraderte/skiftet ut VA-anlegg.
·

Harmonisering – gebyrer

Gebyrer gjeldene for 2019
Sted
Plasser Dato med
avgift
Verdens
Ca. 120 1.4-1.10
Ende

Tidspunkt
avgift
00-24,
alle dager

Dagens
timepris
14,- (42,pr døgn)

Sandøsund

Ca. 25

15.6-15.8

08-20,
12,alle dager

Lilleskagen

Ca. 40

1.4-1.10

Tenvik

160

1.5-1.9

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

10,- (26,pr døgn)
15,- (133,pr døgn)
Ukespris
665,Sesong
3706,-

58

Hele året

Teie torv

09-18
man-fre
09-16
lør

17,-

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.

Forslag gebyrer for 2020, endring av dato med avgift og tidspunkt for parkering
Sted

Plasser
Ca. 120

Dato med
avgift
1.3-31.10

Tidspunkt Timepris
avgift
2020
00-24,
16,- (100,alle dager pr døgn)

Verdens
Ende

Sandøsund

Ca. 25

15.6-15.8

08-18,
16,alle dager

Lilleskagen
Tenvik

Ca. 40
160

1.5-1.9

08-20,
16,- (138,alle dager pr døgn)
Ukespris
688,-

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 i
parkeringstidsrommet.
Tas ut av vilkårsparkering
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

Sesong
3832,-

Teie torv

·

58

Hele året

09-18
man-fre
09-16
lør

18,-

avtale.
Det er tilrettelagt med 5 plass for
bevegelseshemmede og etablert 2
stk. ladepunkter for El-bil.
Det er tilrettelagt med 3 plasser
for bevegelseshemmede og
etablert 2 ladepunkter for El-bil.

Ladepunkter for el-bil

El-biler skal kun stå ved ladepunktene når de skal lade. El-biler betaler ikke parkeringsavgift når de
lader. Disse plassene er skiltet «Ladbar motorvogn under lading». Sats på lading er kr 3,- pr kWh.
El-ladere er etablert på Teie 2 stk, Verdens Ende 4 stk, Tenvik 2 stk og Arås båthavn 2 stk.
Folkehelse
Tilrettelegging av p-plasser i tilknytning til utfartssteder og friområder er positivt for folkehelsen.
Fremdrift
Saken sluttbehandles i kommunestyret ved budsjett 2020.
Konklusjon
Rådmannen anbefaler at parkeringsgebyr på Verdens Ende, Sandesund og Tenvik harmoniseres til
16,- pr time. Teie opprettholdes med indeksregulering. Verdens Ende endrer tidsrom for avgift slik at
påske og høstferie kommer inn i gebyrtidsrommet, grunnet stor utfart og derav behov for
tilstedeværelse og opprydding fra kommunens side.
Videre anbefaler rådmannen å øke døgnpris opp mot det som er praksis i Kjøpmannskjær, Havna og
Tenvik. Tenvik endres ikke utover indeksregulering. Lilleskagen tas ut av vilkårsparkering.

