MØTEREFERAT STYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF 06.04.2022

Møtested:

Stavanger Parkering St. Olavs gate 6

Møtedato/ -tid:

06.04.2022 – klokken 14.00

Deltakere:

Dag Mossige, Hege Røgenes, Jostein Eiane, Mats Danielsen, Christian Tønnevold

Sak nr.:
11/22 Innkalling styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 20.05.2022
Referat fra forrige møte er sendt ut per epost etter møtet og godkjent.
Vedtak: Innkalling godkjennes.
12/22 Rapportering 1. tertial 2022
I årene før Pandemien, så vi tendenser til noe reduksjon i parkeringsbelegg grunnet økning i
kollektiv, sykkel og gange. Flere ønsker å finne alternativer til privatbil, særlig til og fra jobb og
skole. Pandemien endret dette samtidig som det har fått store utslag i parkeringsbelegget. Ut
over i 1. tertial ser vi at parkeringssituasjonen er i ferd med å normaliseres. På sikt er det
sannsynlig at vil bli færre parkeringer som følge av hjemmekontor og vekst i kollektiv, sykkel og
gange. Grafen under viser veksten, med ett unntak, i parkeringsbelegg:

Postadresse
St. Olavs gate 6, 4005 Stavanger
Besøksadresse
St. Olavs gate 6

Telefon 51 50 76 72
post@stavanger-parkering.no
www.stavanger-parkering.no
Org.nr. NO 974 782 766

Ordinære p-avgifter er opp 47% sammenliknet med 1. tertial 2021. Andelen kunder som har
tatt i bruk ANPR betaling er opp 214% og andelen som betaler med kontanter fortsetter å
synke. På grunn av økt aktivitet har også antallet ileggelser økt. På kostnadssiden er det økning
i strømutgifter og oppgraderinger av kontorlokaler som har økt samtidig som de samlede
kostnadene for perioden er 0,84 millioner kroner lavere enn budsjett. Driftsresultatet er
dermed 7,4 millioner bedre enn 1. tertial 2021 og 3,2 millioner kroner over budsjett. Utsiktene
til å nå budsjettmål anses som gode.
Styret har stilt spørsmål hvorvidt det er et krav at et parkeringsområde har mulighet for
kontant betaling. Norges Parkeringsforening Norpark, har på vegne av bransjen foretatt en
juridisk vurdering av saken. Konklusjonen er at det stilles krav om kontant betaling på et
parkeringsområde i form av automat eller annen måte å betale parkeringen kontant på, i
rimelig nærhet.
Vedtak: Tas til orientering
13/22 Status på sak om en eventuell parkeringsgarasje under Nytorget
Alternative løsninger for prosjektet har blitt utredet og det har kommet frem en klart
foretrukket løsning basert på kriteriene pris, brukervennlighet og effektivitet. I tillegg er det
tatt hensyn til etablering av hensiktsmessig offentlig og privat sykkelparkering samt mulighet
for adkomst til sykkelparkering og øvrig parkering gjennom Jugendmuren i en av de etablerte
inngangene. Foretaket er bekymret for kostnadsutviklingen i prosjekter slik situasjonen er,
samtidig ser man nødvendigheten av å ha ordnede parkeringsforhold for syklister og bilister i
et tett byområde med svært begrenset plass. I tillegg vil det da bli mulig å transformere
gateløp med bilfrie miljøgater.
Vedtak: Tas til orientering.
Forfall meldes
Ivar Christer Fosnes
Med vennlig hilsen
Christian Tønnevold
Daglig leder
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