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Varsel om oppstart av planarbeid - høring og offentlig ettersyn av
planprogram for parkering
Saksopplysninger
Bakgrunn
Hvaler kommune ønsker å behandle parkeringsplanen som en kommunedelplan etter plan- og
bygningsloven for å kunne sikre en bredere medvirkning, bedre planprosess og en styrket forankring
hos det politiske hold. Dette er en plan som bør ha en mer åpen prosess, siden parkering og løsninger
rundt dette er det mange i lokalsamfunnet som mener noe om. Plandokumentet vil også legge føringer
for framtidige kommunale planer, detaljplaner og vil samtidig ta med seg viktige lokale føringer og
strategier som ligger vedtatte plandokumenter, regionale planer, og statlige føringer og retningslinjer.
Planens hensikt
Planens hensikt å synliggjøre og kartlegge parkeringsbehovet for alle målgrupper på Hvaler, kartlegge
ladebehovet på de ulike øyene, samt lage en konkret handlingsplan årene fremover. Samfunnet er i
endring, samtidig som Hvaler er mer attraktivt å besøke enn før. Hvaler med sine 4700 innbyggere til
vanlig og opptil 35 000 effektive innbyggere i sesongperioder må kommunen planlegge for effektive og
bærekraftige løsninger.
Vi ønsker gjennom planarbeidet å få implementert løsninger for både parkering, sykkelparkering,
bobilparkering og ladeparkering. Og som en del av kartlegging av behov for parkering og løsninger
rundt dette vil man også få et grunnlag for å lage en ny lokal parkeringsforskrift. En slik forskrift vil ta
for seg parkeringssoner, gebyr, krav til parkering ved utbygging av bl.a. bolig, næring og småbåthavn.
Planprosessen
Det er lagt opp til interne workshops med administrasjonen og politikere fra kommunestyret. Videre er
det planlagt å holde åpent folkemøte for alle, som innbyggere, deltidsbeboere, vel, foreninger og
interesseorganisasjoner. Det er også vurdert om det skal holdes flere arbeidsmøter med aktuelle
lokale foreninger.
Rådmannen ser for seg at kommunedelplanen er vedtatt før sommeren 2022. Se fremdriftsplan i
planprogrammet.

Vedlegg
1. Planprogrammet
2. Strategidokument for parkering
Hjemmelsgrunnlag
Plan- og bygningsloven §§ 4-1, 11-2, 11-12 og 11-13

Vurdering
Hvaler kommune har mange komplekse og sammensatte problemstillinger knyttet til parkering og
parkeringsløsninger. Kommunen har flere sesongvariasjoner, og behov for både pendlerparkeringer
og beboerparkering for de Østre øyene. Dette vil skape behov for ulike løsninger.
I planprogrammet og i strategidokumentet er det tatt opp flere ulike problemstillinger og
utredningsbehov, og listen er ikke uttømmende. Ved utredningsarbeidet skal man se om det er andre
problemstillinger man ikke har kartlagt tidligere, og selve omfanget til parkeringsbehovet i alle deler av
kommunen. Ved å legge opp til mer medvirkning intern og ekstern i kommunen vil man lage et bedre
kunnskapsgrunnlag til parkeringsplanen.
Konklusjoner
Rådmannen mener at planprogrammet er godt nok gjennomarbeidet, og det skal varsles om oppstart
av planarbeid og legge ut planprogrammet til høring og offentlig ettersyn,
Utvalg tar saken til orientering. Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret vedtar å varsle oppstart av planarbeidet til kommunedelplan for parkering, og sende
ut planprogrammet til høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-12 og § 11-13.
Hvaler kommune, 18.08.2021
Geir Kvisten
konstituert rådmann

Behandling i Utvalg for plan- og byggesaker 01.09.2021:
Votering:
Enstemmig.
Vedtak i Utvalg for plan- og byggesaker 01.09.2021:
Saken tas til orientering.

Behandling i Utvalg for tjenester og oppgaver 01.09.2021:
Basert på diskusjonen i møtet fremmet leder Øyvind Fjeldberg (SV) følgende forslag til uttalelse:
UTO ønsker at parkeringsplanen skal være behandlet innen påske.
Votering:
Fjeldbergs forslag ble enstemmig vedtatt
Saken ble enstemmig tatt til orientering
Vedtak i Utvalg for tjenester og oppgaver 01.09.2021:
UTO ønsker at parkeringsplanen skal være behandlet innen påske.
Saken tas til orientering

Behandling i Formannskapet 02.09.2021:
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Innstilling fra Formannskapet 02.09.2021:
Kommunestyret vedtar å varsle oppstart av planarbeidet til kommunedelplan for parkering, og sende
ut planprogrammet til høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-12 og § 11-13.

Behandling i Kommunestyret 16.09.2021:
Øyvind Fjeldberg (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Angående pkt 5: Det skal også utredes parkering for sykler og motorsykler.
Votering:
Formannskapets innstilling, med Fjeldbergs tilleggsforslag, ble enstemmig vedtatt
Vedtak i Kommunestyret 16.09.2021:
Kommunestyret vedtar å varsle oppstart av planarbeidet til kommunedelplan for parkering, og sende
ut planprogrammet til høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-12 og § 11-13.
Angående pkt 5: Det skal også utredes parkering for sykler og motorsykler.

