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Mona Bjune
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FA-Q50

Dato:

15.08.2019

Fra: Mona Bjune, Drift og anlegg

Notat, Arbeidsgruppe Parkering Færder kommune
I Hovedutvalg for kommunalteknikk 30.01.2019 sak 037/19, ble det besluttet at: Runar Larsen (Ap),
Bjørnar Godt Daae (H) og Bjørn Kåre Sevik (Frp) fra hovedutvalget for kommunalteknikk utnevnes til en
referansegruppe for arbeidet med forslag til ny parkeringsordning for Færder i 2020.
Det vises til pkt. 5 i vedtak i KS-sak 158/18, med møtedato 12.12.2018:
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 parkeringsordning for 2020. Tre personer fra
hovedutvalget for kommunalteknikk utgjør en referansegruppe for arbeidet.

Arbeidsgruppen har bestått av Runar Larsen (Ap), Bjørnar Godt Daae (H), Bjørn Kåre Sevik (Frp),
virksomhetsleder Drift og Anlegg Mona Bjune og leder utedrift Bjørn Erikstad.
Arbeidsgruppen 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.
Hensikten med arbeidet var 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.
Parkeringsplassene i Færder kommune ble gjennomgått, kategorisert i fem grupper. Gruppa jobbet med
samkjøring av prinsipp for parkeringsplassene kategorisert i båthavner/gjesteparkering, friområder og
dagens vilkårsparkering.
Det ble utført befaring som ga grunnlag for konklusjonen som fremmes i saken. Det vil bli en evaluering
av flere av de kartlagte parkeringsplassene etter endt sesong. Eventuelt vil endringer gjøres som resultat
av dette, dersom det er nødvendig. Endringer kan være at de går fra gratis parkering til vilkårsparkering,
eller endret skilting for å optimalisere bruken av disse.
Godt samarbeid, diskusjon og befaring har ført til et resultat som alle ble fornøyd med.
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