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Søknad om å tildele Eigersund kommune myndighet til å foreta handheving av  
stans- og parkeringsbestemmelser i kommunen

Det vises til tidligere søknad datert 28.12.2009, samt deres avslag på vår søknad datert 
10.02.2010. 

Kommunestyret i Eigersund kommune vedtok 31.05.2010 at det skal søkes om at kasernert 
brannvakt kan ivareta parkeringsvaktordningen for Eigersund kommune. Dette er 
bakgrunnen for at en på nytt søker om å få kunne håndheve stans- og 
parkeringsbestemmelser i kommunen. 

Ved kasernert brannvakt er det døgnkontinuerlig bemanning, og en går på vaktlag bestående 
av to personer i tillegg til administrativ bemanning på dagtid – og bemanningen vil være 
konstant selv ved sykdom/ ferieavvikling. Det er brannkonstabel og underbrannmestre som 
er tenkt å få ansvaret for gjennomføringen av parkeringsvaktordningen. I og med at kasernert 
brannvakt har døgnkontinuerlig bemanning vil parkeringskontroller i sentrum bli gjennomført 
av disse – daglig – til varierte tidspunkter. 

Når det gjelder områder ut over sentrum vil en benytte brannkonstabler/ underbrannmestre 
som ikke er i aktiv tjeneste i den kasernerte brannvakten. Enten for sporadisk kontroll eller 
ved henvendelser ved behov for utrykning. I sommerferieperioden vil det være to alternativer: 
a) lære opp ferievikarer i kasernert brannvakt til å delta på parkeringsvaktordningen eller b) 
tilsette egne parkeringsvakter som ferievikar i denne tidsbegrensede perioden. Dersom 
alternativ a) velges vil ferievikarene gå sammen med brannkonstabler/ underbrannmestre
som allerede er opplært til å utføre parkeringskontroller. 

Eigersund kommune er kjent med at andre kasernerte brannvakter ivaretar slik 
parkeringskontroll, og vi har vært i kontakt med brannvesenet i Kragerø kommune for 
erfaringsutveksling. 

Eigersund kommune har pr. dags dato ikke parkeringsautomater i sentrum. Virkemidler for 
parkeringskontroll vil dermed være urskive i bilvindu eller krittmerking og videre 
dokumentasjon med kamera/ andre aktuelle tekniske hjelpemidler. Kommunen legger opp til 
å få flest mulig av de parkerende til å benytte seg av urskive. Dette vil lette kontrollen. 
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Når det gjelder klagebehandling vil denne bli ivaretatt av navngitt person i miljø- og 
driftsavdelingens administrasjon. Denne personen vil få nødvendig opplæring for å ivareta 
klagebehandlingen. Klagebehandlingen vil dermed bli ivaretatt på nivået over seksjon for 
brannvern - hvor selve parkeringskontrollen blir gjennomført. 

Vedlagt følger uttalelse fra Rogaland politidistrikt datert 25.08.2005. 

Dersom vegdirektoratet finner å godkjenne søknaden ber vi om en tilbakemelding om hvilken 
opplæring som vil være et minimum for å kunne starte parkeringskontrollen, og hvilke krav 
som stilles til denne opplæringen. 

Skulle det vise seg at vegdirektoratet etter en totalvurdering ikke finner å kunne godkjenne 
søknaden er det ønskelig med en tilbakemelding på hvilke forhold som må endres for at 
tillatelse gis. 

Med vennlig hilsen

Arild D. Rolfsen
Miljø- og driftssjef

Kopi til:
Karl Johan Olsen Rådmann


