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PARKERINGSNORM
§9.6. i planbestemmelsene gjelder parkering i kommunen, men unntak av bl.a. kommunedelplan for
Årnes som ble vedtatt 18.6.2019.
§9.6.1 sier at Parkeringsnormen legges til grunn for all arealplanlegging og byggesaksbehandling.
Vi ønsker en justering av normen som er lagt på høring.
Vedlegger forslag til ny norm – endring merket i blått. Gjeldende norm er også vist i vedlegget.
Bakgrunn for foreslått endring er at vi bor i en kommune hvor våre innbyggere er avhengig av bilen.
Slik vil det være i uoverskuelig fremtid. Når vi da er avhengig av bilen må det også legges opp til at
det er plass til bilene der folk bor.
Vårt forslag øker minimumskravet til parkeringsplass i konsentrert småhusbebyggelse og
blokkbebyggelse, samt øker kravet til max under frittliggende småhusbebyggelse og
blokkbebyggelse.
Vi har fylt inn med min og maks under «plasskrevende varehandel». Her har det blitt uteglemt å legge
inn antall fra administrasjon før høring. Forslaget vil foreløpig ikke være veldig aktuelt i Nes, men vil
være et fornuftig å legge det på samme nivå som øvrig handel.
Vi har ikke endret på kravet til gjesteparkering, selv om vi ser at dette kan være lavt. Vi legger til
grunn at det blir plass til noe mer gjesteparkering også så lenge kravet til ordinære parkeringsplasser
økes.
Vi har tidligere fått kritikk av Statsforvalter når vi i KDP Årnes ønsket mindre restriktive krav enn i
kommuneplanens arealdel. Her legger vi grunnlag for en fremtidig harmoni mellom kommuneplan og
kommunedelplan.
Jeg har vedlegg til saken
Vedlegg
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Avsender
Fornavn

Etternavn

Kjell

Jevne

Adresse

Postnr/sted

2150 ÅRNES
Mobil

Telefon

97671218
Telefon arbeid

Epost

kjell.jevne@neshoyre.no
Jeg sender inn høringsuttalen på vegne av en organisasjon
Organisasjonsnummer

Organisasjonsnavn

Nes Høyre
Adresse

Postnummer/-sted

2150 ÅRNES
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