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Bruken av kommunalt areal og gategrunn i Måløy under festivaler

Rådmannens innstilling
Med bakgrunn i trafikkavvikling og forholdene for parkering i Måløy sentrum, tilrår Rådmann at alle
større festivaltelt plasseres på torget og at det gis tillatelse til gågate gate 1 Best Western Hotell –
Nordea og sjøgata Selstadgården - Nordea.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Reguleringsplan for Måløy torg

Bakgrunn for saken
Søknader fra forskjellige arrangører til kommunen, om bruken av og rettigheter til å disponere
kommunalt areal og gategrunn, er varierende og tillatelser blir gitt etter søknad.
Det går i hovedsak ut på utstrekning av gågate, og rett til disponering av areal innenfor dette
området.
Administrasjonen ønsker en politisk avklaring slik at en lik behandling av de forskjellige
arrangementene kan bli formalisert.

Saksopplysninger / fakta
Det har tidligere vært gitt tillatelser til gågate i sjøgata og gate 1 i en utstrekning som har gitt
utfordringer for reisende med offentlig kommunikasjon.
Tilbakemeldingene fra busselskapene og enkelte næringsdrivende er ikke udelt positive.
•

Trafikkavvikling

Statens vegvesen har gitt tillatelse til stengning av RV15 gate 1. Dette medfører at all trafikk fra
ferje Måløy – Oldeide og annen trafikk fra Nord Vågsøy må ledes til gate 2.
Dette gir en stor trafikkbelastning i kommunal del av gate 2 der fartsgrensen er redusert grunnet
myke trafikkanter.
Vågsøy kommune har gitt tillatelse til gågate i sjøgata fra Nordea – Selstadgården og
Glassmagasinet – Rema 1000, og gate 1 fra Best Western Hotell – Nordea.

Det blir vurdert fra Sogn og Fjordane Fylkeskommune å flytte hurtigbåtanløpene til InterCom terminalen ved alle arrangement der sjøgata er gågate.
Parkering

•

Gågate i sjøgata fra Glassmagasinet – Rema 1000 og disponering av parkeringsarealet syd for
Rema 1000 har gitt store utfordringer.
Vågsøy kommune har mottatt kopi av brev til Elvis festivalen fra Måløy Brygge, der problemer med
mangel på parkeringsplasser og omsetningssvikt er synliggjort.
Vågsøy kommune møter store utfordringer med mangel på parkeringsplasser når hele
parkeringsarealet syd for Rema 1000 er disponert av arrangør i en uke.
Parkering for besøkende/ brukere av rådhuset som NAV, offentilge kontor, lege, helsestasjon, blir
berørt i en uke.
Kommunen har sendt melding til Glassmagasinet AS om at kommunens avtale om disponering av
nevnte plasser, og at disse ikke kan leies/ lånes av andre.
Vågsøy kommune har mottatt søknad fra Elvisfestivalen 2016 om disponering av areal i sjøgata og
gate 1, samt gågate i sjøgata og gate 1.
Flere søknader vil komme fra ulike arrangører som Måløydagene, Stormfestivalen,
Havfiskefestivalen og Skalldyrfestivalen.

Vurdering / konsekvenser
Vågsøy kommune ser positivt på alle arrangement i Måløy og vil imøtekomme fremtidige søknader
så godt som mulig.
Behovet og hensyn til trafikkavvikling må vurderes nøye.
Kommunen er av den oppfatning at torget bør være det arealet som brukes til fremtidige
arrangement. Kommunens areal på torget er 2000 m2, og dette bør dekke de flest behov.
Ved å bruke torget som fremtidig areal for festivaler unngår en deler av utfordringene med
trafikkavvikling og begrenser reduksjon av parkering i mindre grad.
Med bakgrunn i trafikkavvikling og forholdene for parkering i Måløy sentrum, tilrår Rådmann at alle
større festivaltelt plasseres på torget og at det gis tillatelse til gågate gate 1 Best Western Hotell –
Nordea og i sjøgata Selstadgården - Nordea.
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