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1. Innledning
1.1 Bakgrunn
Samferdselsdepartementet satte i 2005 ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skulle gå
gjennom reglene for offentlig og privat parkeringsvirksomhet. Bakgrunnen var at
parkeringsnæringen de senere år hadde vært i sterk utvikling både i omfang og organisering.
Dette hadde endret markedsforholdene mellom det offentlige og private parkeringstilbudet
vesentlig. Når bare offentlig parkering er særskilt regulert fremstår tjenesten for publikum
som svært ulik på de enkelte områder både når det gjelder vilkår, sanksjoner, klageadgang,
skilting m.v. Rettigheter som parkeringstillatelse for forflytningshemmede fremstår som
forringet. Også for aktørene i næringen innebærer de ulike rammebetingelser både
konkurranseforskjeller, begrensninger i muligheten for å ta i bruk ny teknologi og
samordningshindre. Det ble derfor sett behov for en helhetlig gjennomgang av offentlig og
privat avgiftsparkering.
Arbeidsgruppen fremla i 2006 rapporten ”ny felles parkeringsregulering?”1. Det ble i
rapporten foreslått å lage et nytt felles regelverk for all parkering som tilbys allmennheten,
mot betaling, eller på andre vilkår (”vilkårsparkering”). Formålene var å gi økt brukerretting
for publikum generelt, og spesielt for funksjonshemmede og innehavere av
parkeringstillatelse for forflytningshemmede. I tillegg var det et formål å fjerne
konkurransevridninger i næringen og forenkle og rendyrke myndighetsoppgaven. Forslagene
innebar nærmest full næringsregulering, med særlig fokus på generell brukerretting og
gjennomgående harmonisering og vesentlig forbedring av forflytningshemmedes rettigheter.
Det ble foreslått en obligatorisk ”konsesjonsordning” for alle som vil tilby avgiftsparkering til
allmennheten, og hvor felles krav til aktørene og rettigheter for brukerne nedfelles i lov og
forskrift. Det ble videre foreslått felles kompetansekrav til håndhevingspersonell, tilsyn ved
Statens vegvesen med sanksjonsmuligheter. Det ble også foreslått bruk av felles skilt på
parkeringsområdene, gjennomgående harmonisering av betalingsordningene, fornyet
vurdering av betalingsfritak for elbil, innføring av felles sanksjon for overtredelser, felles
regulering av adgang til fjerning, ingen tilbakeholdsrett i kjøretøyet for fjerningskostnader, en
felles obligatorisk klageordning og harmoniserte krav til inndriving. For forflytningshemmede
ble det blant annet foreslått generelt betalingsfritak, at ca 5 % av plassene skal reserveres
særskilt for denne gruppen, harmoniserte krav til utforming av slike plasser, særlige regler om
tidsbegrensning, fritak fra krav til parkeringsskive, at det tilstrebes universell utforming av
betalingssystemene og gjennomgang av forskrift om parkeringstillatelse for
forflytningshemmede. For kommunene ble det foreslått at det gjøres en ny avgrensning av
”enerettsområdet” og større fleksibilitet i kommunes utøvelse av vilkårsparkering, men at
kommunens ansvar for å sikre trafikale hensyn ivaretas. Gjeldende kommunale
håndhevingsplikt ved innføring av avgiftsparkering ble tilrådd opprettholdt og gjeldende
begrensninger for kommunalt samarbeid om håndheving ble tilrådd avskaffet.
Rapporten var på høring høsten 2006.2
1

Se rapporten på: http://www.regjeringen.no/upload/kilde/sd/hdk/2006/0009/ddd/pdfv/284556parkeringsrapport,_28.04.06.pdf
2

Høringsuttalelsene er tilgjengelige her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2006/ny-felles-parkeringsregulering-engjenno/4.html?id=98624
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Samferdselsdepartementet vurderte forslagene i lys av høringen og konkluderte med at det var
viktig å fortsette arbeidet for å få en ny felles parkeringsregulering med de hovedmålsetninger
som lå til grunn for rapportens tilrådinger. Samferdselsdepartementet så ikke at innspillene i
høringen gjorde at det var grunn til å endre på de hovedgrepene som arbeidsgruppen hadde
foreslått. Det ble derfor besluttet at det videre arbeidet skulle ta utgangspunkt i de
hovedtilrådinger som forelå, men med enkelte endringer og presiseringer3.
Innenfor rammen av de beslutninger som var tatt om hva en ny felles parkeringsregulering
skulle innebære, var det i den da forestående gjennomføringsfasen ønske om en tett dialog
med de parter som vil berøres særlig av det regelverket som skulle utarbeides. Dette for å få
konstruktive bidrag til et godt grunnlag for den nye ordningen, og bidra til at så mange
avklaringer som mulig ble gjort på et så tidlig tidspunkt som mulig. Det ble derfor høsten
2009 opprettet en ny bredt sammensatt arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skulle bidra til
ytterligere å belyse relevante problemstillinger, gjøre avklaringer, utrede konsekvenser og
utarbeide konkrete forslag til gjennomføring i lov- og forskrift av en felles ordning for
vilkårsparkering til allmennheten.
Hovedformålet med denne prosessen var å få frem flest mulig synspunkter og
problemstillinger knyttet til de ulike sider ved gjennomføring av denne nye
parkeringsreguleringen, slik at de kunne tas høyde for i de regelverksutkastene som skulle
utarbeides. Det var positivt, men ikke avgjørende å komme til enighet blant deltakerne.
Videre skulle resultatet av arbeidet ikke være en rapport. Det ble lagt til grunn at det vil være
myndighetene som til slutt vil fremme forslag til regelverksendringer, og gjennomføre
alminnelig høring.

1.2 Mandatet
Arbeidsgruppen har arbeidet ut fra følgende mandat, som det kun er foretatt noen mindre
justeringer på i forhold til det utkast som ble sendt ved brev 16. juli 2009:
”Hovedmål:
Dagens forskjellige ordninger om tilbud til allmennheten om parkering mot betaling eller på
andre vilkår, erstattes av en offentlig regulert ordning.
Dette innebærer for det første at privates tilbud om parkering til allmennheten ikke lenger vil
være en fri næring, men reguleres av det offentlige, og uten mulighet til å tilby slik parkering
utenfor ordningen. Det innebærer videre en del endringer i reguleringen av kommunenes
tilbud om slik parkering, særlig når det gjelder klageordning, inndriving og organisering av
virksomheten.
Hensyn som gjennomgående skal ivaretas i forslagene:
Det er særlig hensynet til økt brukerretting som skal ivaretas i de forslag til krav som skal
stilles i en ny felles offentlig regulert ordning. I tillegg er det et formål å sikre
konkurranselikhet mellom private aktører og mellom private og offentlige aktører, samt å
rendyrke den offentlige myndighetsoppgaven. Med disse utgangspunkter bør forslagene for en
stor del innebære å plukke ”det beste” fra dagens forskjellige ordninger og samle de i en ny
felles regulering, samt foreslå nye tiltak der ingen av dagens ordninger anses gode nok i
forhold til ovennevnte formål.
3

Se nærmere omtale i brev av 16. juli 2009 vedlagt utkast til mandatet for arbeidsgruppen som er vedlagt denne
høringen.
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Ut over dette skal det videre arbeidet ta sikte på å innføre felles krav hovedsakelig med
utgangspunkt i tilrådingene i rapporten ”ny felles parkeringsregulering?” med enkelte
justeringer etter Samferdselsdepartementets behandling etter høringen av rapporten.
Dette innebærer blant annet at det skal utarbeides forslag innenfor følgende sentrale
områder:
o Foreslå en nærmere avgrensning av virkeområdet for bestemmelsene med
utgangspunkt i at ordningen skal gjelde all vilkårsparkering som tilbys
allmennheten. Det som faller utenfor vil fortsatt være privat og uregulert.
o Felles krav til virksomhetene som skal tilby vilkårsparkering til allmennheten
 Hovedsakelig basert på vaktvirksomhetslovens krav
 Vurdere endringer i lys av reglene i vaktvirksomhetsloven.
 Felles krav til håndhevingspersonell i ordningen.
 Noe lempeligere enn vaktvirksomhetsloven og tilpasset
parkeringsdrift.
 Vurdere endringer i lys av forslag til endringer i
vaktvirksomhetsloven som er til behandling i Stortinget.
o Felles krav til bruk av offentlig skilt og krav til oppmerking
 ”Den hvite P” skal være ”kjernen” i kommunikasjonen
overfor brukerne.
o Tilrettelegging for mer brukervennlige betalingsordninger
 Fjerning av dagens krav for kommunale tilbydere om
forskuddsbetaling.
 Vurdere muligheter for og konsekvenser av et eventuelt
påbud om å tilby etterskuddsbetaling.
o Felles sanksjon ved overtredelser
 Tas utgangspunkt i sats på 550 kr og regulert etter
rettsgebyret.
 Høyere sats (900 kr) ved urettmessig parkering på plass
reservert for forflytningshemmede.
 Eier og fører gjøres solidarisk ansvarlige for ilagt sanksjon.
 Foreslå navn på sanksjonen, fortrinnsvis uten begrepene
”avgift” eller ”gebyr”.
o Felles klageregler med klagerett til særskilt nemnd
 Forberedende behandling i selskapet som har ilagt
sanksjonen evt. i selskapets navn.
 Nemnden baseres på dagens klagenemnd innen det private
og tilsvarende nemnder på andre områder.
 Det innføres ikke terskel for å klage (klagegebyr,
betalingsplikt ved klage el.), men lovhjemmel som kan tas i
bruk ved behov.
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o Felles regler for adgang til fjerning av kjøretøy
 Reglene baseres på dagens standardvilkår innen privat
parkering.
 Det gis ikke tilbakeholdsrett til sikkerhet for kostnader ved
fjerning og forvaring.
o Felles regler for inndriving av ubetalte sanksjoner
 Baseres på alminnelige regler for inndriving av pengekrav.
 Dagens særlige inndrivingsregler for kommunene tas ut.
 Sikre forenklet inndriving av avgjorte krav.
o Statens vegvesen skal ha en sentral rolle i ordningen, som godkjennings-, skilt- og
tilsynsmyndighet.
 Godkjenning hovedsakelig i form av egenerklæring.
 Skiltvedtak forutsetter skiltplan fra aktør.
 Tilsynsmyndighet gis myndighet til å gi pålegg om retting,
”avskilting”, tvangsmulkt og inndragning av nasjonal
tillatelse. Tilsyn hovedsakelig gjennom rapporteringer fra
publikum og klagenemnda.
Det skal være særlig fokus på å gi økt brukerretting for forflytningshemmede med
parkeringskort. For denne gruppen skal det derfor utarbeides forslag til regler på følgende
områder:
o Fritak fra betalingsplikt på alle plasser innen ordningen
 Både reserverte plasser og plasser åpne for alle.
o Krav om avsetting av inntil fire prosent av alle offentlige og private allment
tilgjengelige p-plasser til denne gruppen
 Det opprettes lokale/regionale parkeringsråd som avklarer
nærmere behov innen denne rammen. Behovet på det enkelte
parkeringsområde skal være avgjørende.
o Tilrettelegging av områder og betalingsordninger
 Utvikle standard/retningslinjer for betalingssystemer
tilrettelagt for alle. Denne skal deretter vurderes faset inn
som krav til tilbyderne med tilhørende innføring av
betalingsplikt også for forflytningshemmede. Dette kan
forslagsvis vurderes av egen gruppe.
 Utarbeide retningslinjer for utforming og plassering av
plasser reservert for forflytningshemmede, og tilgjengelighet
til disse. Dette kan forslagsvis vurderes av egen gruppe.
o Felles regler om lengste tillatte parkeringstid for innehavere av særlig p-tillatelse
 Maks 72 timer ved langtidsparkering, 24 timer ellers, og
dobbel tid ved tidsbegrensning over 30 min.
o Gjennomgang av forskrift om parkering for forflytningshemmede
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Økte rettigheter vil gi økt press, og det er derfor behov for
vurdering blant annet av tildelingskriterier, klageordning og
tiltak for å hindre misbruk. Dette kan forslagsvis vurderes
av egen gruppe.

EL- og HY- motorvogner:
o I motsetning til hva som foreslås i rapporten skal det vurderes å innføre generelt
påbud om å tilby gratis parkering til EL- og HY-motorvogner, uten
kompensasjonsordning til tilbyderne. Konsekvenser av dette må utredes særlig.
Vurdere særskilt behov for tiltak for å unngå urimelige utslag, særlig for
enkelttilbydere.
Ladbare motorvogner:
o Vurdere mulighet for og konsekvenser av å stille krav til at det skal finnes plasser
hvor det mot betaling tilbys lademulighet for strøm, og eventuelt særskilt
reservering av slike plasser.
Forslag særlig knyttet til kommunenes virksomhet
o For å ivareta trafikkstyringshensynet bør kommunene beholde et særlig ansvar for
vilkårsparkering på områder som er en integrert del av ferdselsåre hvor
trafikkstyringshensynet står særlig sterkt (enerettsområdet).
 Området må gis en nærmere avgrensning.
 Krav til virksomhet, personell, sanksjon, klage og inndriving
m.m., er de samme her som på andre parkeringsområder.
 Kommunene gis fleksibilitet til å bestemme om kommunen
skal drive selv på enerettsområdet eller om private og andre
kommuner skal kunne konkurrere om å drive der.
o For å gi hensiktsmessig ressursutnyttelse og ivareta samdriftsfordeler, bør
kommuner som velger selv å drifte vilkårsparkering på enerettsområdet ha frihet
til valg av organisering.
o Kommunene gis mulighet til å samarbeide om håndheving av særlige trafikale
bestemmelser og reguleringer (de såkalte ”gebyrtilfellene”). Se særlig hen til nye
bestemmelser om kommunalt samarbeid i kommuneloven.
Også:
o Det bør ikke åpnes for privat trafikkregulering og håndheving innenfor denne
ordningen, men det er nødvendig å gjøre en del nærmere avklaringer om dette,
blant annet avgrensninger og hva slags veiledende anvisninger som bør
aksepteres.
o Foreslå rimelige overgangsordninger.
I tillegg:
o Belyse og til en viss grad avklare administrative forhold i tilknytning til forslagene,
blant annet knyttet til
 Parkeringsklagenemnd
 Parkeringsråd
 Nyordning med parkeringskort for forflytningshemmede
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Læreplan i henhold til utdanningskrav
Elektronisk register over utøvere og skiltplaner
Godkjennings- og tilsynsfunksjon i Statens vegvesen
Register over parkeringstillatelser for forflytningshemmede

Annet:
Parkering på sykehusområder og lignende – særlig om håndheving der behandling tar lengre
tid enn forventet”

1.3 Om arbeidsgruppen
Arbeidsgruppen hadde sitt første møte i august 2009 og sitt siste møte i desember 2010. I
perioden er det avholdt 20 møter. I tillegg har det vært nedsatt delarbeidsgrupper vedrørende
parkering for forflytningshemmede og om tilrettelegging for elektriske og hydrogendrevne
motorvogner.
Arbeidsgruppen hadde ved opprettelsen følgende medlemmer:
Espen Rindedal
Egil Østvik
Pål Gleditsch
Per Morstad
Thor Olaf Askjer
Tore Amblie Bjørback
Berit Therese Larsen
Christina Bu
André Fimreite
Ingrid Stokkeland
Henning Berby
Sverre Åril
Harald Gjelsvik
Bente Nygren
Jan M. Guttomsen

Samferdselsdepartementet (SD)
(leder og sekretær)
Norges Parkeringsforening (Norpark)
Norges Parkeringsforening (Norpark)
Norges Parkeringsforening (Norpark)
Foreningen Næringseiendom
Norges Handikapforbund (NHF)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Norges Automobilforbund (NAF)
Norges Automobilforbund (NAF)
Forbrukerrådet
KS
Forbrukerombudet
Vegdirektoratet (VD)
Vegdirektoratet (VD)
Politidirektoratet

I løpet av perioden har det vært følgende utskiftninger:
Ingrid Stokkeland ble fra mars 2010 avløst av Ole Asbjørn Lie
Henning Berby ble fra mars 2010 avløst av Kanwal Suleman
Per Morstad ble fra oktober 2010 avløst av Anne Mette Dale
Politidirektoratet har deltatt på ett møte i arbeidsgruppen.
I delarbeidsgruppen om forflytningshemmede har følgende deltatt:
Tore Amblie Bjørback
Berit Therese Larsen
Mette Spangberg avløst av Ranveig Tunaal igjen avløst av Anne Mette Dale
Harald Gjelsvik
Espen Rindedal

NHF
FFO
Norpark
VD
SD
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I delarbeidsgruppen om tilrettelegging for elektriske og hydrogendrevne motorvogner har
følgende deltatt:
Christina Bu
Egil Østvik
Thor Olaf Askjer
Harald Gjelsvik
Hans H. Kvisle
Gøril Andreassen
Espen Rindedal

NAF
Norpark
Foreningen Næringseiendom
VD
Norstart
Zero
SD

Samferdselsdepartementet har i prosessen også hatt dialog med andre aktører som berøres,
blant annet Fagforbundet og Avinor.

2. Kort om forslagene
På bakgrunn av rapporten i 2006 og høringen av denne, samt det arbeidet som er gjort av
arbeidsgruppen legger Samferdselsdepartementet med dette frem forslag til felles regler for
parkeringsvirksomhet som tilbys av offentlig og private aktører. Det innebærer at det ikke
lenger vil være fritt opp til den enkelte grunneier å inngå avtaler om vilkårsparkering på
private områder. Dersom det ønskes å tilby vilkårsparkering til allmennheten må dette skje
innenfor de rammer som dette regelverket setter. Det vil innebære en innskrenkning i den
private eiendomsretten og avtalefriheten på dette området, og vil således på mange måter ha
karakter av næringsregulering. Forslagene vil også innebære endringer for de offentlige
aktørene blant annet når det gjelder klageregler, inndriving og organisering.
Rammeverket foreslås hovedsakelig regulert gjennom ny felles forskrift for
parkeringsvirksomhet. Forskriften foreslås hjemlet i ny § 8 i vegtrafikkoven, se omtale i eget
lovendringsnotat.
Punkt 3 gir de overordnede formålene med nytt regelverk:
-

Sikre forutsigbar, balansert og forbrukervennlig utøvelse av parkeringsvirksomhet,
Sikre at parkeringstilbudet er universelt utformet,
Sikre at parkeringsvirksomhet utøves med god kvalitet og likt uavhengig av hvem som
er tilbyder,
Bidra til like konkurranseforhold mellom tilbydere av parkeringstjenester og
Legge til rette for offentlig kontroll av virksomheten

I punkt 4 redegjøres det for virkeområdet for nytt regelverk. Med mål om å verne den
alminnelige motorvognfører foreslås det at reglene omfatter vilkårsparkering som tilbys
allmennheten, det vil si parkering mot betaling, med tidsbegrensning eller på andre vilkår.
Parkeringstilbudet som tilbys allmennheten er det tilbudet som tilbys på veg åpen for
alminnelig ferdsel, som typisk vil gjelde der den alminnelige bilfører har adgang. Utenfor
dette faller i utgangspunktet både områder som er fysisk avstengt ved bom, kjetting eller
lignende og områder som er avstengt med skilt. Det er imidlertid behov for å beskytte
forbrukere mot urimelig håndheving også på områder som ikke tilbys allmennheten, men som
kun er avgrenset ved skilt. Dersom det håndheves overfor tilfeldige motorvognførere på slike
områder, foreslås det at håndhevingen skal følge nytt regelverk.
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Selv om verken dagens trafikkregler, parkeringsforskrift eller skiltregler gjelder utenfor veg,
er det behov for å verne forbrukerne mot håndheving også utenfor veg. Dette gjelder typisk
håndheving på gressplener eller andre områder som ikke er avsatt til parkering, men hvor
bilister i en viss utstrekning likevel parkerer og hvor private håndhever i dag. Dersom det
håndheves på slike områder, foreslås det at håndhevingen skal følge nytt regelverk, jf.
redegjørelse i punkt 4.12.
Parkeringstilbudet langs veg har særlig betydning for fremkommelighet og sikkerhet langs
vegen. Det gjør seg derfor gjeldende særlige offentlige trafikkstyringshensyn på slike
parkeringsområder. Samtidig er dette parkeringstilbudet nært knyttet til håndheving av
parkerings- og stanseforbud, de såkalte ”gebyrtilfellene”. Det foreslås derfor å opprettholde et
område der kommunen har et særlig ansvar og hvor de også har særlig frihet (det såkalte
”enerettsområdet”). I punkt 5 redegjøres det for forslag om en nærmere avgrensning av det
såkalte ”enerettsområdet”. Begrepet ”integrert del av ferdselsåre langs offentlig veg” foreslås
som en forskriftsfestet avgrensning av dette området. Det foreslås å gi kommunene et særlig
ansvar for å ivareta trafikale hensyn ved regulering av vilkårsparkering på dette området.
Som en del av dette foreslås det at kommunen, som i dag, ved innføring av betalingsparkering
på dette området har plikt til å sørge for en helhetlig gebyrhåndheving i kommunen.
Det redegjøres i punkt 7 og 9 for forslag om felles krav til de virksomhetene som vil tilby
vilkårsparkering til allmennheten. Forslagene er i stor grad basert på tilsvarende regulering
om vaktvirksomhet. Det foreslås at kun foretak, enkeltpersonforetak og forvaltningsorgan skal
få drive vilkårsparkering. Det foreslås generelle krav til foretaket, som registrering og
forretningssted. Det foreslås krav til alder for eiere og andre med reell innflytelse. Det foreslås
videre krav til statsborgerskap i EØS-land for innehaveren eller andre ansvarlige i
virksomheten. For innehavere eller andre ansvarlige, som ikke har statsborgerskap i EØSland, foreslås det krav om fast bosted i Norge. Det foreslås også krav om å ha dekkende
ansvarsforsikring.
For å sikre kvaliteten på håndhevingen og dermed også øke tilliten til næringen, redegjøres i
punkt 8 for forslag om konkrete minimumskrav til personer som skal håndheve reglene.
Kravene foreslås å bygge på de som stilles for vaktvirksomhet generelt, men tilpasset
parkeringskontroll. Det foreslås krav til alder og opplæring, uniformering og legitimasjon,
inkludert regler om innlevering og inndragelse av legitimasjonskort.
Utdanningskravene foreslås basert på det som foreslås for vektere og det opplæringsopplegget
som Norpark i dag tilbyr (og som utdanner svært mange av kontrollørene i dag). Det foreslås
en innledende teoretisk del og praksisopplæring i kontrolltjeneste på til sammen minst 30
skoletimer med avsluttende prøve. Deretter praksisopplæring og oppsummerende teorikurs
med avsluttende prøve. Teorikurset må være minst 30 skoletimer. Til sammen skal
teoriopplæringen være minst 70 skoletimer. Det foreslås i tillegg krav om bestått
regodkjenningsprøve hvert fjerde år. Opplæringen foreslås basert på undervisningsplan
godkjent av Vegdirektoratet. Det legges til grunn at virksomhetene og de ansatte selv dekker
utgiftene knyttet til opplæringen gjennom betaling til de som tilbyr opplæring. Det foreslås
mulighet for å kunne ta gebyr for myndighetenes godkjenning av undervisningsplan.
For å sikre kontroll og oversikt over virksomhetene redegjøres det i punkt 9 for forslag om
meldeplikt for virksomhetene for å tilby vilkårsparkering. For å redusere den administrative
belastningen på myndigheter og virksomheter foreslås det at meldeplikten skal anses som
oppfylt ved innsending av egenerklæring fra virksomhetene på fastsatt skjema og at
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overtredelser primært håndteres gjennom etterfølgende tilsyn. Det gis mulighet til å fastsette
gebyr til å dekke kostnader som myndighetene har i denne prosessen.
Det redegjøres i punkt 9.9 videre for forslag om krav til skiltplan for det enkelte område før
det kan settes opp skilt og håndheves på området. Skiltplanen skal inneholde nødvendig
informasjon om skilting og andre forhold på stedet. Planen må utformes i samsvar med
alminnelige krav til dette. For å redusere den administrative belastningen for myndighetene og
virksomhetene foreslås det ikke ordinær godkjenning av skiltplan fra Statens vegvesen, slik
som ordningen er for andre skiltvedtak. Det foreslås derimot at dette kan gjøres av den enkelte
virksomhet, med tilhørende ansvar for at planen er utformet i samsvar med de krav som
stilles. Innenfor ”enerettsområdet” foreslås gjeldende regler for skiltmyndighet opprettholdt.
Det foreslås å opprette et register over skiltplaner og virksomheter. Statens vegvesen foreslås
som registeransvarlig, men at registeret finansieres av bransjen.
Det er viktig å sikre mulighet til å reagere mot overtredelser av regelverket. I punkt 9.15
redegjøres for forslaget om Statens vegvesen som tilsynsmyndighet, herunder at Statens
vegvesen v/regionvegkontorene får adgang til å gi pålegg om retting, tvangsmulkt og
avskilting av parkeringsområde(r). Tilsyn foreslås hovedsakelig basert på innspill fra
publikum og parkeringsklagenemnda. Det gis mulighet til å fastsette gebyr til å dekke
myndighetenes tilsynskostnader.
For å sikre enhetlig kommunikasjon til publikum om den nye ordningen foreslås det i punkt
11 at det skal benyttes det offentlige skiltet for parkeringstilbud, skilt 552, jf. skiltforskriften §
12 på alle områder der det tilbys vilkårsparkering til allmennheten. Det benyttes underskilt i
samsvar med skiltforskriften for å angi hovedvilkår om betalingsplikt, tidsbegrensning,
reservering til forflytningshemmede mv.
I punkt 12 redegjøres for forslag om felles regler for sanksjonering ved overtredelser av
reglene. Det foreslås tre satser, en lav sats på 300 kr, en normalsats på 600 kr og en høy sats
på 900 kr for å reflektere ulik alvorlighetsgrad av overtredelser. Det foreslås en generell
adgang til å regulere sanksjonenes størrelse. Foreløpig benyttes begrepet ”kontrollsanksjon”,
men det bes om innspill til annet navn på sanksjonen. Det foreslås også krav til utforming av
blanketten for kontrollsanksjon.
I punkt 13 redegjøres for forslag om regler for inndriving. Gjeldende regler anses tilstrekkelig
for å sikre forenklet inndriving av avgjorte krav. Det foreslås et generelt solidaransvar mellom
fører og eier for ilagte sanksjoner og kostnader ved fjerning og forvaring. Solidaransvaret
foreslås betinget. Der fører er kjent, kan eier først kreves etter at kravet er forsøkt inndrevet
hos fører.
Legalpanteretten foreslås erstattet av en utvidet fjerningsadgang med
tilbakeholdsrett, der eieren har ubetalte kontrollsanksjoner på mer enn 10 000 kroner.
I punkt 14 redegjøres for forslag om fjerning av motorvogn på plass avsatt til
vilkårsparkering. Sentralt er at det må være en ulovlig parkering og at den står til hinder.
Videre må eieren være forsøkt varslet og fjerning må være nødvendig. Det foreslås utvidet
adgang til fjerning fra parkeringsplass tilrettelagt for forflytningshemmet. Det foreslås
generell plikt til tilbakelevering selv om påløpte kostnader eller ilagt kontrollsanksjon ikke er
betalt. Motorvogn som er fjernet foreslås behandlet i samsvar med gjeldende regler for dette.
Fjerning på grunn av ulovlige parkeringer langs privat veg, hvor det ikke er vilkårsparkering
eller på områder utenfor veg hvor det ikke er skiltede parkeringsrestriksjoner, omfattes i
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utgangspunktet ikke av forslagene. På slike områder er det i dag akseptert at fjerning må
baseres på lovlig selvtekt. Det er behov for å kunne reagere mot ulovlig parkering på slike
områder samtidig som rammene for dette bør være klarere, mer forutsigbare og i tilstrekkelig
grad ta hensyn til brukernes interesser. Det redegjøres derfor i punkt14.10 for forslag om
regulering av adgangen til fjerning i slike tilfeller.
I lys av generelle mål i transportpolitikken og generelle krav blant annet etter diskrimineringsog tilgjengelighetsloven redegjøres det i punkt 15 for hva som anses som universelt utformet
betalingsløsning og forslag om innfasing av krav til universelt utformede betalingsløsninger,
for åpne og lukkede anlegg med litt forskjellig tidsfrist. Forslagene må sees i nær
sammenheng med reguleringer etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. særlig de
regler som gjelder for IKT etter loven § 11.
I punkt 16 redegjøres det for videreføring av betalingsfritaket for forflytningshemmede med
parkeringstillatelse på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser. Det foreslås ikke å
innføre betalingsfritak på avgiftsbelagte private plasser.
I punkt 17 redegjøres det for forslag om krav til brukervennlige betalingsløsninger, inkludert å
fjerne kravet til å betale på forskudd som gjelder innenfor det offentlige. Det foreslås å
innføre et generelt krav om å tilby for- og etterskuddsbetaling med enkelte unntak.
For å sikre et mer ensartet og tilgjengelig parkeringstilbud for forflytningshemmede
redegjøres det i punkt 18 for forslag om at alle aktører skal sette av plasser tilrettelagt for
forflytningshemmede med parkeringstillatelse. I utgangspunktet bør det settes av et
tilstrekkelig antall i forhold til etterspørselen. For å sikre virksomhetene forutsigbarhet og en
maksimalbelastning på det enkelte område foreslås en maksgrense på 4 % av det totale
parkeringstilbudet.
Behovet for tilrettelegging for forflytningshemmede på det enkelte område vurderes best
lokalt. Samtidig er det behov for å sikre at ulike hensyn og behov blir vurdert. Det redegjøres
derfor i punkt 19 og 20 for forslag om at kommunen skal gi rådgivende uttalelse om behovet
for særskilt tilrettelegging for forflytningshemmede på det enkelte parkeringsområde.
I punkt 21 redegjøres det for forslag om at plasser reservert for forflytningshemmede som
hovedregel skal være 4,5 X 6 meter for å sikre tilgjengelighet for rullestolbrukere. Det
redegjøres for krav til best mulig plassering av slike plasser på området, samt krav til stigning
på ramper og maksimalkrav til nivåsprang, og for øvrig krav til universell utforming av
parkeringsområdet. Videre om maksimaltid, utvidet tid ved skiltet parkeringsbegrensninger og
forbud mot av- og pålessing på slike reserverte plasser.
I punkt 22 redegjøres det videreføring av betalingsfritaket for elektrisk og hydrogendrevne
motorvogner på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser. Det foreslås ikke å innføre
betalingsfritak på avgiftsbelagte private plasser. For å legge til rette for økt bruk av ladbare
motorvogner foreslås det også i dette punktet for en generell plikt til å tilrettelegge for med
ladepunkter for strøm. Dette vil være aktuelt for elbiler og plug-in hybrid biler. Det foreslås
en generell plikt til å tilrettelegge et tilstrekkelig antall plasser, inntil 6 % av parkeringstilbudet, med lademulighet for strøm. Det foreslås unntak der kostnadene vil bli urimelig
høye. Det legges til grunn at det skal kunne tas betalt for strømmen som benyttes.

23

I punkt 23 redegjøres det for forslag om klageordning. Det foreslås en nærmere regulering av
adgangen til å klage til virksomheten. Videre foreslås en generell klagerett til en uavhengig
parkeringsklagenemnd. Det foreslås nærmere bestemmelser om organisering av selve
nemnda, styret og sekretariatet. Det foreslås nærmere bestemmelser om de ulike organers
oppgaver og særlige regler for saksbehandling i nemnda, blant annet krav til avgjørelsen,
adgang til delegering til sekretariatet, avvisning, taushetsplikt, gjenopptakelse, infoarbeid,
brukerfinansiering, godtgjørelse til nemndas medlemmer og årsberetning. Det legges til grunn
at nemndas virksomhet skal finansieres av bransjen, hovedsakelig gjennom en andel av
kontrollsanksjonen. Videre forutsettes det at godtgjørelse vil være aktuelt for alle deler av
nemnda. Det foreslås at nemndas avgjørelser er endelige, dersom de ikke bringes inn for
domstolene og enkelte andre regler om forholdet mellom domstol og klagenemnda, herunder
litispendens og stansning.
Vegtrafikkloven og trafikkreglenes bestemmelser om adferd i trafikken gjelder på alle
parkeringsområder som er åpne for alminnelig trafikk og er ikke noe man kan avtale seg vekk
fra. Privat trafikkregulering kan derfor skape usikkerhet blant bilistene, og i verste fall gi et
ulovlig og villedende inntrykk av hva som er rett og plikt for trafikanten. Både for å gi rettslig
klarhet og ryddighet i ulike roller redegjøres i punkt 24 for forslag om at det ikke er anledning
til privat trafikal regulering sammen med regulering av vilkårsparkering etter disse reglene.
Det foreslås også at det ikke tillates private stanseforbud sammen med vilkårsparkering. Det
foreslås å tillate de parkeringsforbud som kan uttrykkes gjennom vilkårsparkeringsskilt.
Forslagene berører ikke adgangen til å gi veiledende anvisninger. Bruk av soneskilt med
vilkårsparkeringsregulering, fysisk utforming, større fleksibilitet for kommunene og andre
tilpasninger antas å gi tilstrekkelig fleksibilitet for å få hensiktsmessig parkeringsregulering
slike steder.
I punkt 25 redegjøres det for at det særlig av hensyn til tilliten til næringen og vern av
forbrukere foreslås forbud mot provisjonsavlønning.
I punkt 26 redegjøres det for forslag til avklaring av en del typetilfeller som går igjen i
håndhevingen og som det foreslås en enhetlig håndtering av, dels i forskrift og dels i
retningslinjer.
I punkt 27 redegjøres det for forslag til ikrafttreden og overgangsbestemmelser med gradvis
innfasing av de nye reglene.
I punkt 28 redegjøres det for det strafferettslige vernet for parkeringskontrollører. Det antas at
personer som bare håndhever vilkårsparkering ikke vil være vernet etter straffeloven 2005 §
155. Det bes om høringsinstansenes innspill til avgrensning av dette og til behov for at denne
gruppen vernes etter straffeloven 2005 § 265.
I punkt 30 redegjøres det for gjennomgang av forskrift om parkeringstillatelse for
forflytningshemmede. Det redegjøres her for forslag til ny formålsregulering. Videre
gjennomgås tildelingskriteriene, særlig kravet til å dokumentere konkret parkeringsbehov med
den konklusjon om at kravet bør opprettholdes. Det pekes videre på at det i all hovedsak er de
riktige som får kort i dag. Videre redegjøres det for forslag om å revidere og forbedre
veiledningsmateriell, inkludert hvem som bør få tillatelse og legeerklæringsskjema. Det
foreslås å tydeliggjøre kravet til å få tillatelse som passasjer. For å redusere misbruk, foreslås
det strengere krav til utforming av kortet og opprettelse av et sentralt register over tillatelser.
Statens vegvesen foreslås også her som registeransvarlig, herunder at registeret finansieres av
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bransjen. Det foreslås å tydeliggjøre muligheten for kommunen til å innhente supplerende
medisinsk vurdering og å gjeninnføre mulighet til å utstede kort til institusjon.
I punkt 31 redegjøres det for forslag til ny forskrift for gebyrhåndheving og nødvendige
tekniske endringer som følge av ny felles parkeringsregulering, samt forslag til heving av
gebyrsatsen til 900 kr og utvidet adgang til kommunalt samarbeid om håndhevingen.
Gebyrordningen for øvrig har ikke så langt vært gjennomgått og det foreslås at det blir
gjort en gjennomgang også av gebyrordningen særlig med tanke på klageordningen, krav
til personell, reglene for inndriving og gebyrets størrelse.
I punkt 32 redegjøres det for forslag om at adgangen til å fravike trafikkreglene i forbindelse
med parkeringskontroll begrenses til håndheving av gebyrordningen og til vilkårparkering på
en ”integrert del av ferdselsåre langs offentlig veg”.
I punkt 33 redegjøres for økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene.
I punkt 34 fremkommer utkast til forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og
håndheving av private parkeringsreguleringer.
I punkt 35 er det inntatt utkast til forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.
I punkt 36 er det inntatt utkast til forskrift om parkeringsgebyr.
I punkt 37 er det inntatt utkast til endring av skiltforskriften.
I punkt 38 er det inntatt utkast til endring av forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område.
I punkt 39 er det inntatt utkast til endring av trafikkreglene.
I punkt 40 er det inntatt utkast til endring i forskrift om postforkynning.
I tillegg er det inntatt et vedlegg. Dette vedlegget inneholder utkast til egenerklæringsskjema
som omtalt under punkt 9.

3. Om formålet (utkastet § 1)
Både for å tydeliggjøre de overordnede målsettinger med reguleringen, og som
tolkningsbidrag i tvilssituasjoner foreslås det at forskriften innledes med en egen
formålsbestemmelse. Bestemmelsen tar sikte på å liste opp de sentrale målsettingene med
reguleringen på dette området. Formålene tar utgangspunkt i det som har vært målsettingene
med arbeidet siden arbeidsgruppen ble nedsatt i 2005.
Det viktigste formålet er å ta hensyn til brukerne gjennom brukerretting under utøvelsen av
parkeringsvirksomheten. Tre forhold er sentrale. Det ene er forutberegnelighet, at rettigheter
og plikter er godt kjent på forhånd, slik at brukeren vet hva han eller hun har å forholde seg
til. Videre er det behov for balanse mellom næringsinteressene og forbrukerinteressene.
”Utøvelse av parkeringsvirksomhet” omfatter alle deler av den virksomhet som utøves,
herunder klagehandling. Det å sikre rimelig, rettferdig og hurtig behandling av tvister mellom
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den parkerende og tilbydere av tjenester er således en viktig del av forskriftens regler. Det har
vært vurdert om dette bør fremgå som uttrykkelig formålsbestemmelse i forskriften. Særlig
fordi en klageordning ikke er et mål i seg selv, men mer et virkemiddel for å sikre at
virksomhetene sikrer god kvalitet på parkeringsutøvelsen, bør ikke dette fremgå uttrykkelig,
men dekkes av begrepet ”utøvelse av parkeringsvirksomhet”.
I forlengelsen av brukerperspektivet er tilgjengelighet for alle brukergrupper, særlig
forflytningshemmede og andre brukere som kan oppleve parkeringstilbudet som utilgjengelig,
også et sentralt formål med arbeidet. Dette må sees i sammenheng med generelle mål for
transportpolitikken, og særskilt regulering blant annet gjennom diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven. Det å sikre at parkeringstilbudet er universelt utformet er derfor et
sentralt formål med forskriften.
Det er samtidig et ønske å bidra til en kvalitetsheving i bransjen. Det erkjennes at det er en del
aktører i denne bransjen i dag som ikke har den kvalitet i utøvelsen som man bør ha grunn til
å forvente. Det bør derfor stilles minimumskrav til kvalitet i utøvelsen for å sikre at
parkeringsvirksomhet utøves med god kvalitet. Det er til dels store ulikheter mellom aktørene.
Det er også betydelige ulikheter mellom det som i dag er offentlig og privat regulert. Det er et
sentralt formål med denne forskriften å bidra til at kvalitetskravene er like uavhengig av hvem
som er tilbyder.
Som det blant annet fremgår i rapporten fra 2006 er det et mål å ta inn over seg at
vilkårsparkeringstilbudet i stor grad er en felles næring, og at det derfor må gis like
rammevilkår for næringsutøverne innen denne næringen for å bidra til likere
konkurransevilkår mellom tilbydere av parkeringstjenester.
Det er også et mål å gi myndighetene de nødvendige redskapene for å kunne håndtere de
uregelmessigheter og brudd på de krav som stilles gjennom å legge til rette for offentlig
kontroll av virksomheten. Dette gjelder særlig de virkemidler som Statens vegvesen gis som
tilsynsmyndighet.
Det har også vært en målsetting i arbeidet å bidra til klarhet i kommunens ulike roller innen
parkering. Det har imidlertid så langt vært vurdert ikke hensiktsmessig med en egen
formålsbestemmelse om dette.
4. Virkeområdet

for ordningen
allmennheten (utkastet § 3)

–

vilkårsparkering

som

tilbys

4.1 Bakgrunnen
4.1.1 Fra 2006-rapporten
I rapporten ”ny felles parkeringsregulering” fra 2006 ble det i punkt 8.1 tilrådd en felles
ordning for alle som vil tilby parkeringstjenester til allmennheten. I rapporten punkt. 8.1.1 ble
det pekt på at vilkårsparkering innbefatter følgende tilfeller av parkering:
-

”mot avgift på forskudd, etterskudd eller ved avtale
med eller uten tidsbegrensning med dokumentasjonsplikt
tidsbegrenset uten dokumentasjonsplikt
med parkeringstillatelse for forflytningshemmet
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-

på oppstillingsvilkår ved oppmerking.”

I tillegg er det vist til:
”Gruppen vil bemerke at når det gjelder tidsbegrenset parkering uten
dokumentasjonsplikt, vil det være behov for en nærmere vurdering av de enkelte
typetilfeller, særlig for korttidsplasser.”
4.1.2 Kort fra høringen i 2006
Oslo kommune og OBOS pekte i sine uttalelser i høringen i 2006 på at forslaget til
avgrensning av vilkårsparkering gir problemer ved en rekke nærmere omtalte
parkeringssituasjoner:
- Midlertidige parkeringsarealer i forbindelse med utbyggingsprosjekter, med
behov for rask og fleksibel omdisponering av arealer
- Gjeste- og utleieparkeringsplasser i borettslag og sameier
- Provisoriske parkeringsplasser (i forbindelse med eksempelvis påskeutfart etc.)
med innkreving til ideelle organisasjoner og lignende
- Parkeringsplasser ved ”veis ende”, bl.a. i forbindelse med turistforeningens
rutenett
- Parkering ved fritidstilbud som idrettsanlegg og skog/mark etc.)
- Parkering i tilknytning til ulike offentlige institusjoner som skoler, barnehager
fritidsklubber, helsestasjoner mv
En rekke private grunneiere og parkeringsoperatører pekte i høringen på at et krav som
foreslått med fysisk skille mellom de parkeringsplasser som er reservert og de som er avsatt til
allmennheten, vil gi mindre effektiv arealutnyttelse. Det hevdes at det er fullt mulig å skilte
slik at dette skillet fremgår med tilstrekkelig tydelighet.
En del private parkeringsoperatører mente bomanlegg burde holdes utenfor ordningen.
4.1.3 Fra mandatet:
Arbeidsgruppens mandat var å:
”foreslå en nærmere avgrensning av virkeområdet for bestemmelsene med utgangspunkt i
at ordningen skal gjelde all vilkårsparkering som tilbys allmennheten. Det som faller
utenfor vil fortsatt være privat og uregulert.”

4.2 Innledende merknader
Forslag til virkeområdet i rapporten punkt 8.1. jf. overfor, er ikke problematisert i særlig grad.
Uansett avgrensning vil det oppstå spørsmål om hvor grensen går mellom parkeringsplasser
som faller innenfor og utenfor ordningen. Det er imidlertid ønskelig i størst mulig grad å
avklare denne grensen prinsipielt og for praktisk viktige tilfeller i forkant.
Avgrensningsspørsmålene går i to hovedretninger:
- Mot vilkårsparkering som ikke er åpen for allmennheten
- Mot parkering som ikke er vilkårsparkering.
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4.3 Til avgrensningene mot ikke allment tilgjengelig parkering.
Denne avgrensningen innebærer at områder som i sin helhet er særskilt avsatt til særlige
brukere og hvor en tilfeldig bilist dermed ikke har adgang, vil falle utenfor reguleringen. Slike
plasser karakteriseres gjerne av at avtale om parkering er inngått på forhånd, og adgang skjer
ofte gjennom bom ved bruk av særskilt kort, eller ved fremleggelse av særskilt bevis i åpne
anlegg. Dette vil typisk være områder reservert for ansatte, beboere, kontraktsparkering eller
lignende. Områder som er reservert en gruppe, men som leies ut til andre, for eksempel
utleieplasser i borettslag, vil også omfattes av dette unntaket. Gjesteparkeringsplasser hvor det
kreves dokumentasjon, for eksempel i form av ”gjestebevis” eller lignende, vil også falle
utenfor.
4.3.1 Helprivate bomanlegg
Det typiske for parkeringsplasser som ikke er tilgjengelige for allmennheten er såkalte
”helprivate bomanlegg”. Dette er anlegg som er fysisk avstengt og eneste adkomst er gjennom
bom, ved å låse opp kjetting eller lignende. Anlegget er ikke åpent for alle, kun bilister med
særskilt tillatelse (beboere, ansatte og lignende) kommer inn i anlegget. Her slår ikke hensynet
til å beskytte den alminnelige parkerende bilist særlig tungt inn i det de i prinsippet ikke vil
kunne komme inn på området, kun hvis de urettmessig ”henger på” en rettighetshaver
gjennom bommen eller lignende. Forbrukere som parkerer på slike områder vil på forhånd ha
inngått en avtale som regulerer rettigheter og plikter, og det er derfor mindre grunn til å
beskytte forbrukere som parkerer på slike plasser. Slik parkering bør derfor ikke omfattes av
virkeområdet. I tillegg opplyses det at det i Parkeringsklagenemnda er få, om noen, eksempler
på at bilister som uforvarende kommer inn på områder stengt med bom eller lignende.
4.3.2 Helprivate skiltanlegg
Helprivate skiltanlegg er som helprivate bomanlegg, anlegg som ikke er åpne for alle, men
kun bilister med særskilt tillatelse (ansatte, borettshavere og lignende) som har rett til å
parkere der. I motsetning til de lukkede bomanleggene er de imidlertid ikke fysisk avstengt
for allmennheten. Det er kun skilt som tilkjennegir at parkering kun er tillatt for særlige
grupper.
Slike anlegg skal ikke tjene som parkeringstilbud for allmennheten. Det er ikke ønskelig med
mer omfattende regulering av den private eiendomsretten på dette området enn det de
bakenforliggende hensynene tilsier. Rettighetshaverne vil også på forhånd ha inngått avtale
som regulerer rettigheter og plikter. I utgangspunktet bør derfor slike anlegg falle utenfor
virkeområdet ut fra samme betraktninger som for helprivate bomanlegg. Slike områder vil
også naturlig ikke være områder som anses som ”åpen for allmenn ferdsel”, og vil derfor falle
utenfor hva som det i dag kan gis bestemmelser om med hjemmel i vegtrafikkloven § 8.
Dersom slike områder skal omfattes vil det således innebære en utvidelse av virkeområdet.
Brukerhensyn kan imidlertid tilsi en utvidet regulering. Bilister som ikke har adgang vil
uforvarende kunne komme inn i slike anlegg. Dersom slike anlegg ikke omfattes, vil den
parkerende i utgangspunktet da være prisgitt de vilkårene som fremgår på skiltingen, og
henvist til domstolene eller eventuelle frivillige tvisteløsningsmekanismer (eksempelvis
dagens parkeringsklagenemnd) for å prøve rettmessigheten av ilagte sanksjoner. Ut fra de
overordnede brukerhensynene som ligger til grunn for arbeidet, kan dette virke
utilfredsstillende. Det kan også bidra til at det blir attraktivt med håndheving av
utilfredsstillende skilting ut fra kreative forretningsideer om at mange vil ha høy terskel for å
ta kostnad og belastning med domstolsprøvelse. Dette vil være en uønsket utvikling.
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For å ivareta interessene til forbrukerne som uforvarende kan komme inn på private skiltede
anlegg foreslås det at slike anlegg i hvert fall delvis omfattes av reglene. Dette vil i første
rekke gjelde reglene knyttet til sanksjonering. Dette innebærer at sanksjonens størrelse,
klagerett til selskapet og parkeringsklagenemnda og kompetansekravene for
håndhevingspersonell bør gjelde. Dette vil kun slå inn der det håndheves på slike områder.
Dersom det ikke håndheves, vil virksomheten i sin helhet falle utenfor virkeområdet.
Det vil imidlertid være et poeng at skiltingen her er tydelig på at parkering ikke tilbys
allmennheten. Det bør derfor ikke brukes den ”hvite P” (skilt 552) for slike anlegg. I
utgangspunktet vil tydelige private skilt som utformes slik at de ikke kan forveksles med
offentlige skilt antas å gi tilstrekkelig tydelig signal til publikum om at dette er plasser som
ikke er tilgjengelige for allmennheten. Det har vært vurdert om det istedenfor kunne være
aktuelt med et offentlig skilt som tydeliggjør at dette er reservert parkering (for eksempel
”den hvite R” eller lignende). Det er imidlertid prinsipielt problematisk med offentlig
skiltregulering av områder som i utgangspunktet faller utenfor ordningen, samtidig som det
vil innebære både ressursmessige utfordringer for skiltmyndigheten. Det er derfor vurdert som
hensiktsmessig at slike anlegg skiltes med tilstrekkelig tydelig privat skilting.
Ut fra de ovennevnte betraktningene er det i første rekke de forbrukerne som uforvarende
kommer inn på området som bør beskyttes av reguleringen. For å gi en helhetlig regulering er
det likevel grunn til at dette også omfatter de som har rett til å parkere på området, men som
ikke overholder vilkårene.
Når kun deler av virksomheten vil omfattes, oppstår en del særlige spørsmål blant annet om
hvordan klagenemnda skal håndtere slike saker særlig siden skiltingen i utgangspunktet ikke
omfattes av reglene. Ut fra et forholdsmessighetsprinsipp er det ikke ønskelig at alt reservert
skiltet parkeringstilbud vil bli omfattet av nytt regelverk. Det er derfor grunn til å vurdere
særreguleringer for hva klagenemnda kan prøve i disse tilfellene. Spørsmålet er i stor grad om
hvor langt det er grunn til å beskytte disse forbrukerne, som også vil være beskyttet av
alminnelige krav til skilting på disse områdene.
I utgangspunktet bør parkeringsklagenemnda kunne prøve om den private skiltingen
tilfredsstiller alminnelige krav til klarhet og synbarhet for en alminnelig aktsom bilist.
Skiltingen vil i disse tilfellene i utgangspunktet ikke være særlig regulert, da det forutsettes
bruk av private skilt som ikke omfattes av reglene. Vurderingen av om skiltingen har vært god
nok, vil i disse tilfellene nødvendigvis måtte bero på en skjønnsmessig vurdering. For å gi
tilbyderne et krav å forholde seg til og klagenemnda en bestemmelse å vurdere skiltingen i
forhold til er det foreslått en egen bestemmelse om krav til den private skiltingen i disse
tilfellene, se utkastet § 26. Denne bestemmelsen foreslås å forskriftefeste den generelle
normen om krav til klarhet i skiltingen slik at en alminnelig aktsom bilist forstår eller bør
forstå at dette er et område som ikke tilbyr parkering til allmennheten. Det er grunn til å
understreke at disse kravene kun vil ha betydning i den grad det faktisk håndheves på slike
områder.
De som uforvarende kommer inn på slike områder vil være tilstrekkelig beskyttet ved at
parkeringsklagenemnda i slike tilfeller kan oppheve sanksjonen fordi skiltingen på området
ikke var tilstrekkelig tydelig.
Dersom nemnda har vurdert skiltingen og funnet at den er tilstrekkelig tydelig, kan det stilles
spørsmål hvorvidt det er grunnlag for at andre deler av forskriften bør gjelde. Det vil da være
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mangel på aktsomhet hos bilisten som setter vedkommende i en situasjon der han/hun blir
utsatt for privat håndheving. Slike bilister er det ikke i like stor grunn til å beskytte gjennom
regelverket. Det kan hevdes at siden de burde ha skjønt vilkårene, bør de forholde seg til de
vilkårene som fremgår på skiltene.
Det kan hevdes at systemet bør ta høyde for at det i et komplisert trafikkmiljø vil være
menneskelig å feile, i denne sammenheng slik at man ikke får med seg skilting som man
burde oppfattet. Dette kan tilsi at det bør være et system som også gir vern til de som opptrer
uaktsomt i slike situasjoner. Sett fra et brukerståsted kan det være samme grad av uaktsomhet
som gjør at man overtrer bestemmelser innenfor et vilkårsparkeringsregime, som i de
tilfellene det her er snakk om. Det kan derfor være grunn til å gi brukerne samme grad av
vern.
Et slikt brukervern vil samtidig innebære at det gjøres begrensninger i den private
eiendomsretten og avtalefriheten på områder som det i utgangspunktet ikke er sett grunn til at
skal falle innunder forskriftens virkeområde. Dette vil gi redusert fleksibilitet på slike
områder. Det vil imidlertid ikke gå lenger enn at man må benytte personell fra virksomheter
etter forskriften dersom man ønsker håndheving gjennom kontrollsanksjon. Fjerning vil både
kunne gjøres innenfor ordningen, eller etter de rammer som settes for fjerning utenfor
ordningen dersom dette vurderes som hensiktsmessig.
Samlet sett synes ikke dette å gi større håndhevingsvansker for virksomhetene, enn at
brukerne i disse tilfellene bør vernes gjennom at reglene for håndheving bør gjelde også der
selve skiltingen anses tilstrekkelig.
Virksomhetene vil i slike tilfeller ikke ha meldeplikt, og dette er heller ikke sentralt for
brukervernet i slike situasjoner. Kapittel to bør derfor ikke gjelde. Håndhevingen bør
imidlertid i disse tilfellene skje med personell som tilfredsstiller kravene i kapittel tre. Dette
for å sikre at håndhevingen foretas med tilstrekkelig kvalitet. Med unntak av utkastet § 26, jf.
omtale over, vil ikke kapittel fire om meldeplikt og kapittel fem om skilting være aktuelle.
Kapittel seks om betaling bør heller ikke gjelde på slike områder i det området ikke tilbyr
parkering til allmennheten. Kapittel åtte som regulerer sanksjoneringen vil imidlertid stå
sentralt. Både størrelsen på kontrollsanksjon og reglene om når og hvordan fjerning kan
foregå bør omfattes. Videre bør kravene til klagebehandling i kapittel ni følges. Dette vil
særlig gjelde klagerett til selskapet og til parkeringsklagenemnda.
Selv om det foreslås klagerett både til selskapet og til parkeringsklagenemnda, er det særlig
klagerett til parkeringsklagenemnda som vil være sentralt i disse tilfellene, fordi det gir
mulighet til å få en uavhengig overprøving av virksomhetens sanksjonering. Det forutsettes at
klagenemnda gjennom erfaring med vurderinger knyttet til parkeringer som i alminnelighet er
innenfor ordningen, også vil ha kompetanse til å vurdere håndheving særlig av
skjønnsmessige krav til skilting.
For en bilist som uforvarende kommer inn på slike områder vil den klart mest praktiske
situasjonen være at det håndheves for urettmessig parkering på reservert område. Det har vært
vurdert om det er det eneste som det bør være anledning til å håndheve for på slike områder.
Dersom det er flere bestemmelser som overtres, vil det uansett kun være aktuelt med en
kontrollsanksjon. Likevel foreslås reglene også å gjelde for de som har rett til å parkere på
området, men som overtrer andre bestemmelser. Det foreslås derfor ingen særskilt regulering
av dette.
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4.4 Fleksibilitet - i eller utenfor ordningen
Ved å skille mellom reserverte bomanlegg og reserverte skiltanlegg vil man gi aktørene en
viss fleksibilitet. Der det er mulig, kan de velge om de vil fysisk skille områdene og dermed
være helt utenfor disse reglene, eller om man vil ha større fleksibilitet i utformingen av
områdene, mot at man må akseptere at håndhevingen da vil omfattes av reglene.

4.5 Reservert til en vid krets av personer – uten forhåndsavtale
Det er i eksempelet ”helprivate skiltanlegg” overfor lagt til grunn at området i sin helhet er
reservert for motorvognførere med særskilt tillatelse og at allmennheten dermed ikke har
adgang. Det vil imidlertid kunne være en flytende overgang mellom klare tilfeller der det
forutsettes tillatelse (typisk ansattparkering eller lignende) og klare tilfeller der allmennheten
har adgang. Et slikt tilfelle vil kunne være der parkering er forbeholdt kunder, gjester eller
lignende, men hvor denne kretsen er så vidt stor at ”den alminnelige bilist” vil ha rett til å
parkere der og kan risikere sanksjon ved overtredelse. Disse tilfellene karakteriseres gjerne av
at det ikke kreves noen form for forhåndsavtale eller lignende for rettmessig å kunne parkere,
men rettmessigheten av parkeringen er ofte avhengig av hva brukeren gjør etter at
motorvognen er parkert. For eksempel hvor man handler (kundeparkering) eller hvem man
besøker (besøksparkering). Ofte vil det være vanskelig å kontrollere om vilkåret for å stå der
er oppfylt eller ikke. I mange tilfeller vil derfor håndheving kun skje i unntakstilfeller. Når
allmennheten i større eller mindre grad har adgang til slike områder, slår hensynet til å
beskytte den alminnelige bilist inn enda sterkere enn det gjør i ”helprivate skiltanlegg” og det
foreslås derfor at slike anlegg i sin helhet omfattes av ordningen.
Det pekes også på at det i slike tilfeller har fremkommet eksempler på en svært firkantet
forståelse av når man er å anse som kunde/besøkende. Det er blant annet eksempler på at
førere blir sanksjonert når man har ærend i flere butikker, og ikke alle er tilknyttet
parkeringsplassen. Det er derfor gode grunner for at slike tilfeller skal omfattes, blant annet
for å gi parkeringsklagenemnda mulighet til å legge rammene for håndhevingen i slike
tilfeller.
Dersom det på slike plasser i tillegg til det alminnelige kravet om bruksrett som gjest eller
lignende for eksempel er en generell tidsbegrensning, vil dette forsterke parkeringstilbudets
karakter av alminnelig vilkårsparkering som dermed i sin helhet bør omfattes av reglene.
Annerledes vil det være der det i slike tilfeller stilles krav om et særskilt bevis eller lignende.
Da vil de ha mer karakter av ”helprivate skiltanlegg” jf. over og bør dermed kun omfattes av
reglene i den grad det håndheves på området.

4.6 Adgang til særskilt reservering
Et annet typetilfelle er situasjoner hvor det på et parkeringsområde er både reserverte plasser
og plasser tilgjengelige for allmennheten.
Mange grunneiere og private parkeringsoperatører var i høringen av rapporten fra 2006
opptatt av å beholde denne muligheten for å sikre en tilfredsstillende utnyttelse av
parkeringsarealene.
Parkeringsklagenemnda har opplyst at inntrykket er at det er større problemer der det på et
område er reserverte plasser og allment tilgjengelige plasser, enn der områdene er adskilt,
men feil forekommer i begge situasjoner.
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For å gi optimal enhetlig regulering burde arealer til bruk for allmennheten og til særskilte
grupper skilles fysisk fra hverandre. Dette vil imidlertid kunne gi dårligere arealutnyttelse, og
dermed et totalt sett mindre tilbud til publikum. Også i rapporten fra 2006 er det derfor lagt
opp til at det skal kunne skje en viss ”kombinasjonsbruk”, ved at det på samme område både
kan være plasser som er reservert (også for andre enn forflytningshemmede) og plasser som er
tilgjengelige for allmennheten. Dette anser den private delen av bransjen som viktig for
hensiktsmessig arealutnyttelse. Det synes ikke å være grunn til at nytt regelverk bør forby
slike ordninger som for øvrig allerede benyttes innenfor dagens private reguleringer.
Slik uensartet regulering kan imidlertid gi grunnlag for usikkerhet for brukerne, særlig om
hvor de kan parkere. Det er derfor grunn til å vurdere tiltak for å synliggjøre forskjellen
mellom ulike typer plasser på samme areal. For å tydeliggjøre dette og samtidig gi næringen
den fleksibiliteten som nevnt ovenfor, kan det være tilstrekkelig at det stilles skjerpede krav til
skilting og oppmerking av reserverte deler av området, slik at faren for at publikum parkerer
på reservert plass i den tro at den er allment tilgjengelig minimeres. Slik skilting må være av
privatrettslig art for å synliggjøre at dette er parkering som ikke tilbys allmennheten, og fordi
offentlige skilt kun i begrenset utstrekning bør benyttes til å reservere parkering til særskilte
grupper. De reserverte plassene bør også primært samles på deler av området. Det bør heller
ikke være slik at de reserverte plassene utgjør en betydelig andel av parkeringsområdet, slik at
området mister sin karakter av å tilby parkering til allmennheten. Da bør områdene skilles fra
hverandre.
Med utgangspunkt i at slik blanding bør begrenses til der det er strengt nødvendig, har det
vært vurdert om det bør stilles konkrete maksimumskrav til hvor stor andel av det totale
området som kan reserveres særskilte grupper for at området kan sies å ha karakter av å tilby
parkering til allmennheten. Dette for å unngå at det gis inntrykk av å være et parkeringstilbud
til allmennheten som i realiteten er svært begrenset. Det vil imidlertid kunne variere både med
beliggenhet størrelse og andre forhold og det har derfor så langt ikke vært vurdert
hensiktsmessig med et absolutt krav i denne sammenheng. Det forutsettes imidlertid at
aktørene forvalter en slik mulighet med et forstandig skjønn.
En slik ordning vil innebære en viss blanding av offentlige og private skilt, noe som i
utgangspunktet ikke er heldig og som i utgangspunktet ikke er lovlig i dag. En slik ordning vil
likevel være en rimelig balansering av de kryssende interessene i saken. Eventuell grobunn
for uklarheter og misforståelser kan reduseres ved å kreve at eventuelle private skilt på et
vilkårsparkeringsområde fremkommer av skiltplanen.
Hensynet til brukerne tilsier at de bør være minst like godt beskyttet i slike tilfeller som der
hele området er åpent for allmennheten. Derfor bør all håndheving på området, herunder krav
til personell, sanksjonens størrelse, klagebehandling, inndriving etc., skje i henhold til nytt
regelverk. Dette vil særlig gjelde overfor en tilfeldig bilist som urettmessig parkerer på
reservert plass. For å sikre enhetlig regulering bør dette også i utgangspunktet gjelde der en
rettighetshaver til en reservert plass bryter vilkårene, selv om vedkommende i mindre grad er
beskyttelsesverdig.
Se også omtale om tillatelse til særskilt reservering i punkt 10.

4.7 Til avgrensningen mot parkering som ikke er vilkårsparkering.
Områder hvor det tilbys parkering, men hvor det ikke stilles vilkår, vil falle utenfor den
foreslåtte reguleringen. Disse områdene karakteriseres av at det kun er et område som er
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avsatt til parkering, og at det ikke stilles vilkår for parkeringen. Det vil således ikke være
grunnlag for å ilegge sanksjon for overtredelser og dermed heller ikke grunnlag for å regulere
håndhevingen eller tilretteleggingen for øvrig. Dette vil for eksempel kunne være midlertidige
parkeringsplasser i utmark, permanente plasser ved utfartssteder, parkering ved skoler og
lignende. Hvis det innføres betalingsplikt, tidsbegrensning eller stilles andre vilkår, vil
imidlertid slike plasser falle innenfor ordningen.

4.8 Særlig om midlertidige ordninger
Midlertidige ordninger vurderes i utgangspunktet som permanente ordninger når det gjelder
spørsmålet om de faller innenfor eller utenfor virkeområdet for reglene. Behovet for
beskyttelse ved sanksjonering er like sterkt og det er derfor ikke grunn til å stille mildere krav.
Se imidlertid unntaksbestemmelsene i neste avsnitt.
Slike ordninger gir behov for tilstrekkelig kapasitet hos den som skal motta
egenerklæringsskjemaet for å gi en hensiktsmessig fleksibilitet, se nærmere omtale rundt
skiltmyndighet. Det understrekes at det også ved midlertidige parkeringsreguleringer vil være
behov for at kvaliteten sikres for å ivareta brukernes behov.

4.9 Unntak for noen typer betalingsparkering
Som nevnt over bør midlertidige parkeringsløsninger for eksempel knyttet til arrangementer
og lignende og hvor det tas betalt for parkeringen eller stilles andre vilkår i utgangspunktet
omfattes av de nye reglene. Dette særlig for å sikre rettighetene til de som parkerer der.
Dette bør imidlertid avveies mot behov for fleksibilitet i visse situasjoner, for eksempel der
det ikke ilegges sanksjoner. Videre bør det ikke etableres unødig byråkrati og det bør vurderes
om brukerrettighetene i kan ivaretas på annen måte. Det har derfor vært vurdert om det for
noen typer parkering bør være mulighet til å lempe på noen av de alminnelige kravene som
stilles.
En særlig utfordring for slik regulering er å utforme unntaket på en slik måte at den favner de
situasjoner som man ønsker å tilgodese, og samtidig ikke gir grunnlag for uønskede
tilpasninger.
Sentrale karakteristika for situasjoner hvor reglene kan være byrdefulle, samtidig som
brukerne på annen måte er tilstrekkelig ivaretatt er at det er midlertidig regulering for
eksempel knyttet til et enkelt arrangement. Det kan imidlertid også være periodiske tilfelle. Er
det en permanent ordning, bør imidlertid utgangspunktet være at reglene skal følges fullt ut.
Videre er det særlig aktuelt ved betalingsparkering og betalingen skjer til en fysisk person.
Videre preges slike tilfeller av at det ikke ilegges sanksjoner. Det typiske er at det betales til
en fysisk person og at den parkerende vises til aktuell parkeringsplass. Det er således i liten
grad rom for feilparkering, og dermed heller ikke behov for sanksjonering. Brukerhensynene
knyttet til sanksjonering slår derfor ikke inn. Heller ikke behovet for regulering av
brukervennlige betalingsløsninger slår inn.
Ofte vil slike situasjoner også preges av at midlene går til ideelle formål, som idrettslag,
korps, humanitære organisasjoner eller lignende. Det er primært i slike ikke- kommersielle
tilfeller at det er størst grunn til å lempe på kravene. Tilbys det parkering som en del av
ordinær kommersiell drift, bør dette i utgangspunktet skje innenfor reglene.
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Det foreslås derfor en unntaksbestemmelse som favner disse tilfellene. Det har vært vurdert
om det når disse vilkårene er oppfylt bør være unntak for alle kravene eller om enkelte krav
bør gjelde. Særlig aktuelt kan være om kravene til tilrettelegging for forflytningshemmede
uansett bør gjelde. Ved at det på disse stedene vil være personer til stede som styrer
parkeringen, anses at behov for plassering og behov for plass gjøres best i dialog mellom den
parkerende og personer på stedet, og at det derfor ikke er grunn til å regulere dette særskilt.
Det foreslås derfor at reglene ikke i det hele tatt skal gjelde når disse vilkårene er oppfylt.
Det erkjennes likevel at avgrensningen av hvilke tilfeller dette omfatter kan være usikker. Det
foreslås derfor samtidig at Vegdirektoratet i tvilstilfelle kan avgjøre rekkevidden av dette
unntaket.

4.10 Særlig om vilkårsparkering uten sanksjonering
Det er som nevnt viktig at situasjoner der det ilegges sanksjoner omfattes av regelverket.
Dette gjelder særlig der ”den tilfeldige bilist” risikerer sanksjonering. En slik regulering antas
også å være det viktigste for å hindre aktører som ikke i tilstrekkelig grad er opptatt av
hensynet til brukerne, da de antas i stor utstrekning å knytte inntektene til sanksjonering.
Det har derfor vært vurdert om steder hvor det ikke ilegges sanksjoner bør falle utenfor
virkeområdet, selv om det ellers stilles vilkår for parkeringen. Fravær av sanksjonering er i
seg selv ikke et problem for brukerne. Det vil imidlertid kunne innebære et betydelig
parkeringstilbud som er vilkårsparkering, men hvor det ikke stilles krav til tilrettelegging
generelt og for forflytningshemmede spesielt. På slike områder vil det heller ikke være krav til
skilting, oppmerking og annet som skal ivareta brukerhensynene. Selv om useriøse aktører
antas primært å ha interesse av sanksjonering, kan det føre til en uheldig uthuling av et felles
regelverk. Det kan også stilles spørsmål om hvor reelt et vilkår uten sanksjonstrussel er. For
publikum kan slik parkering fremstå som vilkårsparkering, mens det i realiteten er parkering
uten vilkår. Dette vil ikke være brukervennlig. Det er derfor ikke grunn til at slike
parkeringstilbud ikke skal omfattes av nye regler.
På den annen side vil ikke virksomhetene pålegges å ilegge sanksjoner. I den grad
virksomhetene ønsker vilkårsparkeringstilbud uten sanksjonering bør ikke regelverket være til
hinder for dette. I de tilfellene er det heller ikke grunn til at virksomheten må oppfylle de
kravene som er knyttet til ileggelse, klagebehandling med videre av disse sanksjonene. Dette
betyr imidlertid ikke at det er grunn til at slik virksomhet ikke i det hele tatt bør omfattes av
reglene.

4.11 Særlig om parkering som næring
Det har vært vurdert om virkeområdet alternativt kan knyttes til tilfeller der det ilegges
sanksjoner og der det utøves parkeringsvirksomhet som næring/erverv. Sanksjoner er sentralt,
og er omtalt over. Her omtales derfor næringsvilkåret. Det vil imidlertid kun ha selvstendig
betydning i tilfeller der det ikke ilegges sanksjoner.
Det har vært pekt på at kriteriet om næringsvirksomhet/ervervsvirksomhet er et forsøk på å gi
en klar og enkel avgrensning. Det vil også være en avgrensning som vil gi aktører som driver
parkering som næring et enhetlig regelverk å forholde seg til.
Mot dette kan anføres at en slik avgrensning vil kunne gi et svært bredt virkeområde, og vil
også kunne omfatte helprivate anlegg med bom (reservert ansattparkering m.v.), som det
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ovenfor er lagt til grunn ikke bør omfattes. Det er også et kriterium som ikke har vært foreslått
i den foreliggende rapporten, i høringen, eller har vært en del av mandatet til arbeidsgruppen.
Et slikt kriterium vil også være lite synbart for de parkerende. Det vil kunne innebære at et
parkeringsområde med identisk regulering for brukerne nærmest fra den ene dagen til den
andre vil kunne gå fra å være omfattet til ikke å bli omfattet avhengig av organisering av
virksomheten. Dette er ikke i tråd med det overordnede brukerperspektivet. Det viktigste for
brukerne er den materielle reguleringen på stedet. Hvorvidt utøveren driver parkering som
erverv eller for eksempel driver parkeringen som en del av eiendomsvirksomheten synes i
denne sammenheng å være av mindre betydning.
Dette kan også gi mulighet for næringsaktører til å tilpasse seg på en måte som ikke
nødvendigvis ivaretar brukerinteressene.
Det foreslås derfor ikke å knytte virkeområdet til parkering som næring.

4.12 Avgrensning mot arealer som ikke er avsatt til parkering
I dagens offentlige regelverk er håndhevingen av parkeringsregulerende skilt begrenset av hva
som er å anse som ”veg”, jf. vegtrafikkloven §§ 2 og 8 og parkeringsforskriften § 1. Parkering
som skjer utenfor vegen vil ikke kunne håndheves med tilleggsavgift eller gebyr. Dette er
særlig fordi skiltreguleringen er knyttet til sikkerhet og fremkommelighet på veg, og
parkering utenfor slike områder ikke er nødvendig å regulere på samme måte. Vegbegrepets
utstrekning kan i noen tilfelle være uklart, men typisk er at det omfatter selve kjørebanen,
vegskulder, grøft og annet som anses som en del av vegens fysiske konstruksjon4.
Innenfor det private er det ingen tilsvarende begrensning. Det er eiendomsretten og det
avtalemessige forhold mellom den parkerende og grunneieren eller den som opptrer på dennes
vegne som er avgjørende for hvor det kan håndheves. I mange tilfeller skiltes det
parkeringsforbud med tilhørende sanksjonsrisiko (kontrollavgift/fjerning) på arealer utenfor
veg. Håndheving av slike skilt har blitt akseptert av domstolene.
I nytt felles regelverk er det ønskelig å ha en felles tilnærming til hvilke arealer som skal
omfattes. I denne sammenheng er det særlig parkering på arealer som ikke er avsatt til
parkering, eller annen bruk med motorvogn, typisk parkering på gressplen etc. som skal
omtales. I praksis kan det imidlertid være uklart hvorvidt et område er en gressplen eller om
det i realiteten er benyttet som parkeringsplass. I sistnevnte tilfelle vil reglene slå inn selv om
virkeområdet begrenses til ”veg”.
Sentralt for regulering på slike områder som ikke er avsatt til parkering vil være at det ikke er
vilkårsparkering, men parkeringsforbud. Det kan for eksempel være behov for å synliggjøre
gjennom skilt at slike arealer ikke skal benyttes til motorisert trafikk. Som nevnt benyttes
dette i en viss utstrekning innenfor privat regulerte områder i dag. Det er trukket frem at det
vil oppstå problemer dersom slike tilfeller i fremtiden ikke skal kunne håndheves.
Slike parkeringsforbud har også en side mot privat trafikkregulering. Det er i punkt 24 lagt
opp til at privat skiltede parkeringsforbud ikke skal være tillatt på områder hvor det tilbys
vilkårsparkering. Formålet med dette er å unngå privat trafikkregulering kombinert med
offentlig vilkårsparkeringsregulering. Parkeringsforbud på gressplen og andre arealer som
ikke i det hele tatt er avsatt til trafikk faller utenfor dette. Slike forbud vil derfor kunne
4

For nærmere omtale vises til Engstrøm/Østvik Parkeringsrett, 1999 s 14-16
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håndheves selv om det ikke finnes et generelt forbud mot trafikkregulerende
parkeringsforbud.
Det kan oppstå grensetilfelle hvor spørsmålet er om en parkering er i strid med for eksempel
parkeringsforbud utenfor oppmerket felt. Slike tilfeller må avgjøres ut fra det virkeområdet
som er bestemt, og de konkrete forholdene på stedet. Parkering utenfor oppmerket felt som
skjer på områder utenfor der reglene gjelder vil imidlertid ikke kunne håndheves med
hjemmel i nye felles regler. Spørsmålet om virkeområdet vil derfor uansett være relevant.
Et sentralt poeng er at uønsket parkering på slike områder i stor grad kan hindres gjennom en
hensiktsmessig utforming av arealene, herunder fysiske hindre for at biler kan kjøre på slike
områder. Dette vil kunne løse problemet for svært mange av slike områder. Det erkjennes
likevel at det vil finnes enkelte områder hvor dette av ulike årsaker ikke lar seg gjøre eller
anses uhensiktsmessig, og at det derfor i noen tilfelle vil være behov for å vurdere regulering
av slike områder nærmere.
Vegtrafikkloven vil gjelde bruk av motorvogn på slike arealer, da den gjelder ”all trafikk med
motorvogn”, jf. vegtrafikkloven § 1 første ledd. Dette er imidlertid generelt knyttet til ferdsel
med bil, altså at bilen er i bevegelse, typisk promillekjøring. Etter loven § 1 annet ledd
omfatter begrepet trafikk også ”opphold på veg eller på område der det er alminnelig adgang
til og vanlig å kjøre med motorvogn”. I Engstrøm mfl s 43 fremgår at uttrykket i praksis må
tolkes omtrent på samme måten som ”alminnelig trafikk med motorvogn i første ledd”. På
områder hvor det ikke skal være biler, vil det kunne stilles spørsmål ved om dette vilkåret er
oppfylt. Det blir derfor viktig å vurdere om trafikk omfatter parkering. En streng språklig
forståelse trekker som nevnt over i retning av at ”trafikk” forutsetter bevegelse, slik at
parkering derfor ikke omfattes av første ledd, men kun i annet ledd.
Hjemmelen i vegtrafikkloven § 8 til gjeldende parkeringsforskrift er begrenset til å gjelde veg
åpen for alminnelig ferdsel, og dermed innenfor rammen av § 1 annet ledd.
Parkeringsforskriften gjelder derfor bare det som kan faller innunder denne definisjonen.
Områder utenfor veg omfattes heller ikke av at trafikkreglene eller alminnelige skiltregler.
I Ot.prp. nr 23 (1964-65) side 35 fremgår likevel følgende om begrepet ”trafikk”:
”Selv om trafikken normalt vil være i bevegelse, må reglene for trafikken normalt også
gjelde når den eller rettere dens elementer (kjøretøy eller personer) står stille enten
ved kortvarig stans under en ellers fortløpende transport fra et sted til et annet, eller
ved noe lengre stillstand, f.eks ved parkering av kjøretøy.”
I tillegg gir § 1 tredje ledd kongen anledning til å bestemme at loven helt eller delvis også skal
gjelde for annet område enn nevnt i paragrafen.
Samlet sett vurderes det dermed som innenfor vegtrafikklovens eksisterende virkeområde
dersom det i forskrift fastsatt eller delegert fra kongen gis et virkeområde som omfatter
parkering utenfor veg.
Som nevnt vil det, dersom nytt felles regelverk skal omfatte parkering på gressplen og andre
arealer som ikke kan anses som veg, innebære en utvidelse av virkeområdet i forhold til hva
som gjelder innenfor det offentlige i dag. Når trafikkreglene ikke gjelder på slike arealer, kan
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det stilles spørsmål om det er grunn til at regler om vilkårsparkering bør gjelde på slike
områder.
Det er primært hensynet til brukerne som kan tilsi en utvidet regulering. Til dette kan det
hevdes at brukerhensynene står vesentlig svakere på slike arealer. Dette vil være områder som
ikke er avsatt til parkering, og som i utgangspunktet ikke fremstår som parkeringsarealer. Den
parkerende vil således i liten grad være i en situasjon hvor man i setter fra seg bilen, og er i
aktsom god tro om at dette er en parkeringsplass. De som parkerer på slike områder vil derfor
i de fleste tilfeller vite at dette ikke er en parkeringsplass, og at man derfor tar seg til rette og
tar en risiko. Spørsmålet blir om denne typen brukere bør vernes gjennom dette regelverket,
eller om de bør forholde seg til den private eiendomsretten og dermed være prisgitt
privatrettslig håndheving innenfor de rammene som de alminnelige domstolene setter.
Tre alternativer synes mulige:
A) Privatrettslig håndheving
Et alternativ er å si at brukerhensynene ikke er tunge nok til å gi reglene virkning på disse
områdene. Parkering på slike arealer bør derfor ligge utenfor virkeområdet for ny felles
parkeringsregulering. Dette vil i tilfelle innebære at den private eiendomsretten tar over
utenfor vegarealene. Her vil eventuell sanksjonering bero på et rent privatrettslig forhold.
Dette vil innebære at det fortsatt vil være mulighet for privatrettslig håndheving. Typisk vil
dette være at det settes opp private skilt av typen ”ferdsel og parkering forbudt på gressplen”.
Dette kan antas å gi de private grunneierne det verktøy de trenger for å kunne ta vare på
arealene sine på en hensiktsmessig måte, men vil samtidig innebære at brukeren ikke blir
spesielt beskyttet utover den beskyttelsen alminnelige domstoler gir. Dette kan også gi rom
for kreative forretningsideer, som brukeren ikke er tjent med.
B) Håndhevingen må følge nye regler
Et annet alternativ vil i større grad beskytte brukerne og gi et mer enhetlig
håndhevingsregime. Dette innebærer å si at dette i utgangspunktet faller utenfor virkeområdet
til ny forskrift (”den hvite P”), men dersom det ilegges kontrollsanksjon eller skal fjernes
kjøretøy, så må dette skje innenfor de rammer som nytt regelverk setter. Dette vil innebære at
ordningen vil være noenlunde lik det som det ovenfor er lagt opp til for privat reserverte
skiltområder. Dette alternativet vil være en mellomløsning, som vil gi mulighet til håndheving
på slike områder, men som vil stille krav til slik håndheving, samtidig som brukerne vernes
gjennom regulering av sanksjoneringen.
Beskyttelsesbehovet vil gjøre seg sterkest gjeldende der håndhevingen skjer i umiddelbar
nærhet til område som faller innenfor ordningen, og hvor ”den hvite P” kan gi en forventning
om beskyttelse også for slik håndheving. Både ut fra mandatet og et ønske om ikke å begrense
den private eiendomsretten mer enn nødvendig, kan det være grunn til å vurdere om områder
som ikke i det hele tatt er tilknyttet vilkårsparkering ikke bør omfattes. Dette kan imidlertid
føre til uklare grenser for når slik regulering er tilknyttet vilkårsparkering og ikke. Samtidig
vil brukerne ha behov for beskyttelse også selv om området ikke er tilknyttet et
vilkårsparkeringsområde. Totalt sett synes det derfor å være grunn til at håndheving av slike
parkeringsforbud omfattes uavhengig av om de er tilknyttet et vilkårsparkeringsområde eller
ikke.
C) Kun fjerning
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Et tredje alternativ er å si at håndheving kun kan skje innenfor ordningen. En konsekvens av
dette vil være at det ikke kan ilegges kontrollsanksjon på slike områder (gressplen etc.), og at
fjerning kun kan skje innenfor de rammer som settes for fjerningsadgangen utenfor ordningen.
Dette vil prinsipielt innebære at ordningen får et utvidet virkeområde, jf. over, men at det i
utgangspunktet ikke kan håndheves på gressplen etc.
Dette må antas å gi reduserte håndhevingsmuligheter for grunneierne, og samtidig innebære at
håndhevingen kan bli unødig byrdefull for brukerne blant annet ved at kjøretøyet fjernes der
det kunne vært aktuelt med en mindre inngripende kontrollsanksjon.
Konklusjon
Totalt sett synes det alternativet som best ivaretar både grunneiernes behov for å kunne
reagere mot misbruk av eiendomsretten på denne måten og brukernes behov for beskyttelse
mot urimelig håndheving å være alternativ B ”håndhevingen må følge nye regler”. Det
foreslås derfor at håndheving av parkeringsforbud utenfor veg må følge reglene for
håndheving som foreslås for vilkårsparkering.

4.13 Annen privat parkeringshåndheving
Det finnes i dag en rekke privat skiltede parkeringsforbud på områder hvor det ikke er
vilkårsparkering. Slike parkeringsforbud sanksjoneres i dag enten med kontrollavgift der dette
er skiltet eller fjerning.
De faller i utgangspunktet utenfor virkeområdet fordi det ikke er vilkårsparkering. Det vil
heller ikke omfattes av forslagene i punkt 4.12 over om håndheving utenfor veg.
Fordi de ikke kombineres med vilkårsparkering vil slike reguleringer ikke omfattes av
forslagene om at privat skiltede parkeringsforbud ikke skal kunne kombineres med annen
vilkårsparkering, jf. forslagene i punkt 24 nedenfor. De vil derfor i utgangspunktet være
lovlige.
I punkt 14.10 nedenfor foreslås det imidlertid å regulere dagens praksis om lovlig selvtekt,
som blant annet vil gjelde fjerning for brudd langs privat skiltede parkeringsforbud på veg
(hvor det ikke er vilkårsparkering). Brukerne vil da bli vernet gjennom offentlig regulering,
dersom kjøretøyet fjernes, men ikke om det bare ilegges en kontrollavgift eller lignende.
Spørsmålet om dette bør reguleres nærmere er i hovedsak en avveining av hensynet til
brukervern sett opp mot den private eiendomsretten. De mulige alternativene og vurderingene
av dem vil i hovedsak være de samme som nevnt i punkt 4.12 om at dette fortsetter uregulert,
omfattes av reglene for håndheving eller forbys slik at fjerning blir eneste mulighet, se
nærmere omtale til dette punktet.
Med mål om å forbedre brukervernet fremstår alternativet med fortsatt uregulert område som
uhensiktsmessig, samtidig som en regulering ikke vil forhindre private fra å håndheve, men
kun vil sikre at håndhevingen gjøres med tilstrekkelig kvalitet.
Alternativet om å begrense håndhevingen til fjerning synes imidlertid for strengt. Det kan
være gode grunner for å kunne ilegge en økonomisk sanksjon. For publikum vil det oppleves
som mer byrdefullt å få bilen fjernet enn å ilegges en økonomisk sanksjon.
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Det ses derfor behov for å stille minimumskrav til håndheving av slike skilt. Det foreslås
derfor at håndheving av slike skilt må følge de foreslåtte reglene for håndheving.

4.14 Skille mellom parkeringsarealer og trafikkarealer
Om skille mellom parkerings- og trafikkarealer vises til punkt 24 om trafikal
områderegulering

4.15 Forskriftens tittel
I lys av at forskriften ikke bare foreslås å gjelde vilkårsparkering til allmennheten, jf. omtalen
over, men også håndheving av parkeringsforbud utenfor veg, jf. punkt 4.12 og annen privat
parkeringshåndheving, jf. punkt 4.13 foreslås det at dette reflekteres i forskriftens tittel, som
derfor kan lyde: forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private
parkeringsreguleringer.

5. Avgrensning av ”enerettsområdet” og kommunens ansvar her
(utkastet § 7)
5.1 Bakgrunn
Det ble i rapporten fra 2006 redegjort for at kommunene har et betydelig område, der de har
enerett på å tilby avgiftsparkering. Av hensyn til det offentliges behov for trafikkstyring, klare
ansvarsforhold og spørsmål om kostnads- og inntektsfordeling, ble det foreslått at det fortsatt
bør være et område hvor kommunene har større ansvar og muligheter til selv å styre
parkeringsregulering og håndhevingen (det såkalte ”enerettsområdet”).
Det ble også foreslått at kommunene fortsatt skulle ha enerett til å tilby vilkårsparkering på
dette området, men at kommunene, om de ønsket det, kunne gi private aktører oppdraget med
å utføre håndhevingen for kommunen. Det ble vurdert om kommunenes engasjement burde
begrenses til dette området. Det ble det ikke funnet grunn til, jf. nærmere omtale i rapporten
punkt 9.2 og 9.3.
Kommunene, og øvrige skiltmyndigheter, sammen med politiet vil på ”enerettsområdet” ha
full kontroll på skilting og håndheving. Dette er også dels begrunnet ut fra mulighet for en
hensiktsmessig utnyttelse av personale, som også vil kontrollere stans- og parkeringsforbud
langs vegen (de såkalte ”gebyrtilfellene”).
Det ble i rapporten redegjort for at grensene for dette området er uklare, i stor grad kun
avgrenset av begrepet ”offentlig skiltet veg åpen for allmenn ferdsel”. Det innebærer i
realiteten nærmest at den eneste begrensningen er hvor kommunen anser det hensiktsmessig å
sette opp offentlige parkeringsregulerende skilt. Dette er nærmere omtalt i rapporten punkt 9.1
og i del I og II.
På denne bakgrunn ble det i rapporten foreslått at det gjøres en ny vurdering av hvordan
”enerettsområdet” skal avgrenses/defineres i relevant regelverk.
En rekke kommuner uttalte seg til spørsmålet i høringen i 2006. De fleste mente at
håndheving av avgiftsparkering på gategrunn (gater og veger åpen for alminnelig ferdsel)
burde være et kommunalt ansvar. Dette fordi den primært er knyttet til trafikkavvikling og
fremkommelighet. Opprettholdelse av kommunenes mulighet til å benytte
parkeringspolitikken som et virkemiddel i samfunnsstyringen ble understreket av mange. En
del kommuner ønsket ikke å splitte håndheving av trafikale adferdsregler og avgiftsparkering
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på veier og gater. Stavanger kommune foreslo at ”privat veg” ble tatt ut av ”enerettsområdet”.
Enkelte kommuner mente dagens avgrensning burde opprettholdes.
I mandatet til arbeidsgruppen fremkommer følgende:
”For å ivareta trafikkstyringshensynet bør kommunene beholde et særlig ansvar for
vilkårsparkering på områder som er en integrert del av ferdselsåre hvor
trafikkstyringshensynet står særlig sterkt (enerettsområdet). Området må gis en
nærmere avgrensning”

5.2 Utgangspunkt for avgrensningen
Spørsmålet om avgrensning av ”enerettsområdet” er nært knyttet til spørsmål om regulering
av kommunens oppgaver på de forskjellige trafikkområder, ut fra målsetningen om likere
vilkår for næringsutøverne og ryddighet i kommunens ulike roller. Hovedintensjonen er
imidlertid å rendyrke ”enerettsområdet" til de områdene der de offentlige hensynene står
sterkest.
I en ny felles parkeringsregulering vil kravene til utøvelsen både innenfor og utenfor
”enerettsområdet” i stor grad være de samme, jf. imidlertid forslag om skiltmyndighet i punkt
9.9 og vurdering rundt underskilt i punkt 9.10. Publikum vil således i utgangspunktet ha de
samme rettigheter og plikter om de parkerer innenfor eller utenfor dette området.
Brukerhensynene er derfor ikke sentrale i denne avgrensningen. Det er samtidig viktig å ta
hensyn til at man bør etablere en ordning som er rasjonell, effektiv, praktiserbar og enkel for
publikum å forholde seg til.
Det er således hensynet til trafikkstyring og det å sikre sikkerhet og fremkommelighet langs
veg som er den sentrale begrunnelsen for å opprettholde ”enerettsområdet” og dermed førende
for hvordan dette området bør avgrenses. Disse hensynene er særlig knyttet til det som kort og
upresist kan kalles ”ferdselsårer” og til bruk av offentlig skilt.

5.3 Nærmere om ferdselsåre - avgrensning mot parkeringsplasser og -hus
Det sentrale området som vil omfattes av ”enerettsområdet” vil være parkeringsplasser som
står i umiddelbar tilknytning til ferdselsåre for motorvogntrafikk, der myndighetene har sett
behov for trafikkregulering ved å sette opp offentlige trafikkregulerende skilt. Dette vil typisk
være kantsteinsparkering langs en veg med offentlig skiltet trafikkregulering, der
parkeringsarealet er i forlengelsen av vegbanen og ”fremstår som en lomme” og som en
”integrert del av veien”, jf. Rt. 1997 s. 637 (”Mandalsaken”). Høyesteretts vurdering i denne
saken av hva som omfattes av begrepet ”offentlig veg” etter vegloven § 1, fremstår som en
hensiktsmessig ramme også for den avgrensningen som her foreslås for krav til tilknytning
mellom vei og parkeringsplass.
Parkeringsområder som er atskilt fra vegen, for eksempel ved at man må kjøre av vegen og
inn på et parkeringsområde, er områder hvor tilknytningen til den konkrete
trafikkreguleringen er fjernere. Det taler for at slike områder bør falle utenfor
”enerettsområdet” og dermed være åpne for alle interesserte operatører. Den betydning
parkeringshus, atskilte parkeringsplasser og andre slike parkeringsområder utenfor
”enerettsområdet” har for den overordede trafikkstyringen, bør ivaretas gjennom mer
overordnede planprosesser mv. Det kan være grunn til særlig å understreke at parkeringshus,
som selv om de ofte kan anses å ligge i umiddelbar tilknytning til veg, ikke bør omfattes av
”enerettsområdet”.
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Dette ”enerettsområdet” vil således være snevrere enn for eksempel begrepet ”offentlig veg”
slik dette er definert i vegtrafikkloven § 2 første ledd (”umiddelbar tilknytning til offentlig
veg”) og vegloven § 1 annet ledd (”i beinveges samband med offentlig veg”). Rekkevidden av
dette området vil også i grensetilfelle begrenses av arealstørrelse, beliggenhet til vegen og
formålet med reguleringen. Dette blant annet for å redusere risikoen for at det oppstår
spørsmål om erstatningsplikt etter Grl. § 105, jf. blant annet omtale i den ovennevnte
”Mandalsaken” s. 644-645. Også hvorvidt man er avhengig av ferdselsåren for å manøvrere
inn- og ut fra parkeringsplassene vil være en del av denne vurderingen.
Samlet sett foreslås at bare ferdselsårer langs veg bør omfattes av ”enerettsområdet”.

5.4 Nærmere om områder umiddelbart utenfor fortau og gang/sykkelveg
En del steder, særlig i byområder, er det etablert parkeringsplasser i forlengelsen av eller
umiddelbart innenfor fortau eller gang/sykkelveg parallelt med vegbanen. Dette kan både
være langs offentlige veger, med eller uten skilt og langs private veger.
Det er i dag enkelte håndhevingsmessige utfordringer på slike områder, særlig i
avgrensningen av om det er ulovlig parkering på fortau, som kan håndheves på alle slike
områder. Dette håndheves imidlertid med gebyr og faller således utenfor hva som vil omfattes
av regler for vilkårsparkering. Dette vil derfor ikke skape særlige utfordringer med nytt felles
regelverk og omtales ikke særlig i det følgende.
Mange steder er slik parkering etablert over tid, ut fra lokale behov og begrenset arealtilgang.
Det reguleringsmessige grunnlaget kan dermed fremstå som uklart. I noen tilfelle kan det
stilles spørsmål ved om kommunen har tillatt etablering av slike parkeringsplasser. Som nevnt
under punkt 9.9 er det tilbyderen av parkering som foreslås å skulle ha ansvaret for å sikre at
vilkårparkering etableres på område som lovlig kan benyttes til parkering og primært
kommunen som må reagere dersom dette ikke er tilfelle.
Dersom parkeringen anses skjedd utenfor fortau, omfattes parkeringen på slike områder i dag
ikke av skilt eller øvrig trafikkregulering der det er en offentlig veg med skiltregulering.
Håndhevingen vil skje etter eventuelle private skiltregler på området. Enkelte steder kan det
også være særskilt offentlig skilting av parkeringsmuligheter på slike områder.
Slike parkeringsplasser er mange steder praktisk viktige. Det er ønskelig med en så klar og
forutsigbar avgrensning som mulig, som samtidig ivaretar behovet for effektiv utnyttelse av
begrensede arealer. Et spørsmål som oppstår er om slike områder bør omfattes av
”enerettsområdet”.
Slike områder omfattes i dag ikke av offentlige skilt og heller ikke av det offentliges
rettigheter og plikter der parkering skjer i tilknytning til offentlig veg. Dersom slike plasser
ble inkludert i ”enerettsområdet” ville det således innebære en utvidelse av området. Dette vil
være i strid med formålet.
De trafikale hensynene er ikke like tunge på slike områder. Selv om parkeringen skjer i
nærheten av vegen, vil selve vegbanen i liten utstrekning benyttes til manøvreringsareal, da
det primært vil være fortauet eller gang- og sykkelvegen som benyttes.
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Selv om et bevisst forhold til slike områder vil gi en praktisk avklaring for mange tilfeller, må
det understrekes at det ikke er til å unngå at det i enkelttilfelle fortsatt kunne være tvil om
grensene for dette området.
Samlet sett foreslås at slike parkeringsplasser, som er etablert umiddelbart innenfor
fortau/gang- sykkelveg og hvor vegbanen ikke benyttes til manøvreringsareal, ikke omfattes
av ”enerettsområdet”.

5.5 Hvilke ferdselsårer bør omfattes?
5.5.1 Offentlig skiltet ferdselsåre
Dersom ”enerettsområdet” avgrenses til ”offentlig skiltet ferdselsåre” vil dette kunne omfatte
både offentlig veg og privat veg. ”Enerettsområdet” vil således være uavhengig av det
konkrete vedlikeholdsansvaret eller eierforholdet til den aktuelle veg. Siden offentlig skilt
bare brukes på veg åpen for allmennheten vil det heller ikke oppstå spørsmål om denne
begrensningen.
5.5.2 Bør ferdselsåre på privat veg omfattes?
Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om ”enerettsområdet” bør omfatte privat ferdselsåre,
selv om det her benyttes offentlige trafikkregulerende skilt. Selv om utgangspunktet er at
offentlig trafikkskilting på slike veger tilsier et behov for trafikkstyring og da også behov for
kontroll med vilkårsparkering, kan det i dag (uten samtykke fra grunneier) kun besluttes
tidsbegrenset parkering på privat veg. Innføring av avgiftsparkering på privat veg forutsetter
samtykke fra vegeier. Videre er det ikke kommunen, men regionvegkontoret og politiet (i de
største byene) som i dag har skiltmyndighet for slike parkeringsregulerende skilt. I mange
tilfeller er det imidlertid kommunen som tar initiativ til skilting. Det foreslås ikke at
kommunen skal få større mulighet til å innføre vilkårsparkering på privat veg enn det
kommunen har i dag. Videre er det slik at om grunneier skal få kunne velge om det skal
innføres betalingsparkering, tilsier dette at det her foreligger begrenset med offentlig
trafikkstyringshensyn.
Videre er det stor forskjell på private veger, fra de som er mer trafikkerte enn mange
offentlige veger til de som er svært lite trafikkert. Bruk av offentlige skilt vil være en
indikasjon på trafikkstyringsbehov, men er vegen ideelt utformet behøves det få eller ingen
skilt. Er det offentlige skilt, er det av betydning om disse er satt opp av trafikale årsaker, det
vil si om skiltmyndigheten ville hatt rett til å sette opp skilt i strid med grunneiers ønske. Er
det privat veg uten offentlig tilskudd, kan grunneieren ofte hindre offentlige skilt gjennom å
sette opp bom.
Videre vil en privat vegeier som i dag ønsker betalingsparkering langs sin private veg som er
offentlig skiltet, være avhengig av kommunen for å kunne innføre slik parkering, med mindre
området fysisk skilles fra vegen. Ny ordning kan endre dette i de tilfeller der kommunen ikke
driver håndheving langs veg. Etter vedtak fra skiltmyndigheten, vil en hvilken som helst
godkjent aktør kunne håndheve dette.
Samlet sett foreslås det at ”enerettsområdet” ikke omfatter ferdselsårer langs private veger.
5.5.3 Særlig om private trafikkarealer
Dersom private veger skulle bli omfattes av ”enerettsområdet”, ville dette også omfatte større
private trafikkarealer på sykehus, lufthavn og annet. Det ville ha betydning for muligheten til
å benytte private til å håndheve vilkårsparkering langs ferdselsårer på slike områder.
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Dersom private veger ikke omfattes av ”enerettsområdet” vil disse fritt kunne håndheves av
private, jf. imidlertid særlig omtale av adgangen til privat trafikkregulering i punkt 24. Som
det fremgår der foreslås det ikke adgang til vilkårsparkering på samme arealer som annen
trafikkregulering. Dersom det ønskes privat trafikkregulering av annet enn vilkårsparkering,
foreslås det at det ikke samtidig kan være vilkårsparkering langs vegen.
Det synes likevel for strengt generelt å forby håndheving av slik skilting på andre områder på
annen måte enn fjerning. Det kan være gode grunner til å ha adgang til kun å ilegge en
økonomisk sanksjon. Med de grep som foreslås for å få håndhevingen regulert er det heller
ikke ønskelig at ileggelse av en slik sanksjon forblir uregulert. Det foreslås derfor at
håndheving av slike skilt må følge de foreslåtte reglene for håndheving, jf. nærmere omtale i
punkt 4.13 og lovendringsforslagene punkt 5.4.
Dersom området omfattes, må det benyttes offentlige skilt, jf. vurdering nedenfor. Dersom det
er behov for offentlig trafikkregulering langs ferdselsåren (gjennomfartsårer, tilførselsårer
mv.) må eventuelle parkeringsarealer som ønskes håndhevet av private skilles fysisk fra
trafikkarealet. Dette vil innebære en utvidelse av det offentliges myndighet, som faller utenfor
formålet. Det taler for at ”enerettsområdet” ikke bør omfatte private veger.
Konsekvensen vil være at der det offentlige ser behov for offentlig skiltregulering langs privat
veg, jf. skiltforskriften § 45, berører det ikke grunneierens rett til å innføre betalingsparkering
på andre deler av vegnettet, for eksempel der deler av vegnett på for eksempel sykehus eller
lufthavn er omfattet av offentlig skiltvedtak. Dette gjelder så lenge det ikke er i strid med
offentlige skiltvedtak. Det vil typisk innebære at det må skje på annen vegstrekning.
Skiltmyndigheten vil være ansvarlig for å sørge for at skiltene det er fattet vedtak for blir
tilstrekkelig håndhevet, enten gjennom håndheving av politi eller kommune, eller etter avtale
med private.
5.5.4 Særlig om eventuelle krav til ”aktiv trafikkstyring”
Det er i dag kommunen som kan innføre betalingsparkering langs offentlig veg.
Skiltmyndigheten kan ikke gjøre dette uten at kommunen ønsker det, men regionvegkontoret
må gi samtykke for riks- og fylkesveg. Politiet må uansett høres.
Når private veger ikke foreslås omfattet av ”enerettsområdet”, må dette området begrenses til
ferdselsårer langs offentlig veg. Med ”offentlig veg” menes i denne sammenheng definisjonen
som fremgår av veglovens § 2, jf. også den forståelse som omtale til vegtrafikkloven § 2. Se
imidlertid presiseringer i punkt 5.3.
Når trafikkstyringsbehovet er en sentral begrunnelse for avgrensningen tilsier det at
kommunen har tatt initiativ for å drive aktiv trafikkstyring på offentlige ferdselsårer for at
området skal omfattes.
Det er således et spørsmål om alle ferdselsårer langs offentlig veg bør omfattes eller om det
bør stilles et tilleggskrav knyttet til ”aktiv trafikkstyring”. Et spørsmål er hva som i tilfelle bør
ligge i et slikt krav til ”aktiv trafikkstyring”.
Som nevnt i punkt 5.5 vil det når kommunen kun driver utenfor ”enerettsområdet”
(parkeringsplasser og -hus m.v.) ikke bli utløst noen særlige håndhevingsplikter for
kommunen (blant annet gebyrtilfellene).
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Dersom kommunen heller ikke har foretatt særlig skiltregulering (for eksempel
tidsbegrensing) av parkering på offentlige ferdselsårer kan det heller ikke sies at kommunen
har gått særlig langt med henhold til initiativ til aktiv trafikkstyring. Annerledes kan det være
der kommunene, selv om de kun opererer utenfor ”enerettsområdet” har foretatt
skiltregulering for eksempel om korttidsparkering nær sentrum og lenger tid desto lengre ut
fra sentrum, alt uten avgift og uten kommunal håndheving.
Et eventuelt krav om aktiv trafikkstyring vil mest nærliggende knyttes til krav til offentlige
trafikkregulerende skilting. Det er imidlertid spørsmål om det i hele tatt bør stilles krav til
offentlig skilt eller om all offentlig veg bør omfattes. God utforming kan blant annet redusere
behovet for skilting. En slik avgrensning avhengig av skilting vil også gjøre det mulig med
tilpasninger ved å ta inn eller fjerne skillet mellom trafikk- og parkeringsarealer. Videre vil
kommunene kunne styre områdets utstrekning gjennom vurdering (i samråd med
skiltmyndigheten) av hvor det settes opp offentlige trafikkregulerende skilt.
Med en offentlig skiltmyndighet til veg, vil det uansett ikke være aktuelt at private aktører,
uten samtykke fra relevant offentlig myndighet, kan innføre vilkårsparkering langs offentlig
veg. Det synes derfor uansett å være liten realitet i en eventuell avgrensning av
”enerettsområdet” til ferdselsårer langs visse offentlige veger. Som det fremgår nedenfor vil
kommunen, dersom den ønsker det, kunne inngå avtale med private om håndhevingen på
”enerettsområdet”.
Følgelig foreslås det ikke å stille krav til aktiv trafikkstyring, inkludert offentlig
trafikkregulerende skilting på ”enerettsområdet”. I stedet foreslås det at ”enerettsområdet”
defineres som ”en integrert del av ferdselsåre langs offentlig veg”.

5.6 Kommunens ansvar på ”enerettsområdet”
Et aktuelt spørsmål er om det skal kunne innføres vilkårsparkering (unntatt
betalingsparkering) langs offentlig veg, uten at kommunen kan håndheve. I dag kan
skiltmyndigheten beslutte at det skal innføres vilkårsparkering (unntatt betalingsparkering)
langs offentlig veg uten at kommunen kan håndheve. I slike situasjoner er det politiet som må
håndheve. Det er i utgangspunktet et ønske om å likebehandle all vilkårsparkering, blant annet
muligheten til å overlate håndhevingen til private, dersom kommunen ikke selv ønsker å
forestå håndheving.
Dersom kommunen ikke tar ansvar for håndhevingen selv, kan det sies at det ikke er korrekt å
karakterisere det som et kommunalt ”enerettsområde”. Det vil imidlertid fortsatt kunne være
aktuelt med et offentlig ”enerettsområde”, der trafikkstyringsbehovet ivaretas gjennom
håndheving fra politiet.
Det kan stilles spørsmål ved om det er tilstrekkelig. Av forståelige grunner må politiet i svært
mange tilfeller prioritere andre oppgaver enn håndheving av vilkårsparkering. Erfaring tilsier
at slik håndheving skjer i liten grad.
Når kommunen foreslås å bli gitt større fleksibilitet i hvordan parkeringsvirksomhet skal
utøves, jf. omtale over, er det derfor grunn til å vurdere om kommunen skal ha et større ansvar
for å sikre effektiv håndheving. Det kan argumenteres for at det ikke er forenlig med et særlig
ansvar for trafikkstyring ikke å ta ansvar for effektiv håndheving av regulert vilkårsparkering
langs en offentlig veg.

44

Samtidig er det grunn til å peke på at det i dag er politiet (i de største byene) og
regionvegkontoret ellers, som har skiltmyndighet for skilt 552. Noen enkeltkommuner,
inkludert Bærum, Stavanger, Steinkjær og Drammen er også tillagt denne myndigheten, jf.
skiltforskriften § 28. Det kan således i mange tilfelle innføres vilkårsparkering (for eksempel
tidsbegrenset parkering) uten at kommunen ønsker det.
Et skjerpet håndhevingskrav ovenfor kommunen vil ha betydning for de kommuner som i dag
har regulert tidsbegrenset parkering langs offentlig veg, men som overlater håndhevingen til
politiet. Et skjerpet krav vil kommunene, enten selv eller gjennom kjøp av
håndhevingstjenester fra andre måtte sørge for et håndhevingssupplement til politiet.
Der politiet har fattet skiltvedtak om for eksempel tidsbegrenset parkering, uten at kommunen
har ønsket dette, må politiet selv ha et betydelig ansvar for å sikre reell håndheving av slike
skilt.
I andre situasjoner vil politiets adgang til håndheving i utgangspunktet anses være et
supplement til den kommunale håndheving. Dersom det innføres krav om kommunal
håndheving på slike områder, kan det stilles spørsmål om det i det hele tatt er hensiktsmessig
at politiet i slike tilfeller beholder håndhevingsmyndighet for overtredelser av
vilkårsparkering langs veg. Selv om politiet i mange tilfeller prioriterer andre overtredelser
anses det imidlertid som hensiktsmessig at de fortsatt har mulighet til å håndheve slike
overtredelser, nettopp av hensyn til nærhet til selve trafikkåren og til trafikkstyringshensynet.
Samlet sett fremstår det ikke som nødvendig å kreve en utvidet kommunal håndhevingsplikt
for vilkårsparkering av annet enn betalingsparkering. Denne vurderingen må sees i
sammenheng med forslaget om muligheten til å overlate håndhevingen til private. Det vil
sikre at kommunen i større grad kan ta sin del av ansvaret for håndhevingen – ut i fra de
stedlige behov.

5.7 Oppgaver i grenseland i og utenfor ”enerettsområdet”
Det er enkelte oppgaver som kan hevdes å ligge i grenseland innenfor og utenfor
”enerettsområdet”, som beboerparkering og innfartsparkering. Slik parkering har et sterkt
element av trafikkstyring i seg. Likevel må grenseoppgangen her avgjøres ut fra hvilke arealer
slik vilkårsparkering tilbys på. Det synes ikke å være grunn til å regulere slike
parkeringsområder særskilt.

5.8 Alternative avgrensningskriterier
Det er vurdert om avgrensningen av ”enerettsområdet” kan knyttes til hovedformålet til vegen
– om hovedformålet er trafikk eller parkering. En slik betraktning kan i mange tilfeller kan gi
en god veiledning for å avgjøre om området omfattes av ”enerettsområdet” eller ikke.
Kriteriet er imidlertid svært skjønnsmessig og vil gi betydelig avgrensningsproblemer. Det
anses heller ikke å gi noen særlig merverdi i forhold til de kriteriene som er drøftet tidligere.
Det anses derfor ikke som et hensiktsmessig avgrensningskriterium.
Det har også vært vurdert om vegnormalens avgrensning av forskjellige vegtyper, blant annet
hovedveg, samleveg eller lignende kan være en hensiktsmessig måte å avgrense
”enerettsområdet” på. Definisjonene tar imidlertid ikke utgangspunkt i behovet og formålene
for ny felles parkeringsregulering. Avgrensningen kan derfor også slå tilfeldig og uheldig ut.
Veger defineres heller ikke alltid inn i den ene eller annen kategori, noe som også kan
innebære betydelige avgrensningsproblemer. Definisjonene anses heller ikke hensiktsmessig
som avgrensningskriterium.
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5.9 Forholdet til ”myndighetsutøvelse” og gebyrhåndheving
Det er vurdert om avklaringer til grensene for ”enerettsområdet” kan ha betydning for
vurderinger om hva som tradisjonelt er betegnet som ”myndighetsutøvelse” og i forhold til
momsplikt for avgiftsparkering.
Ny definisjon av ”enerettsområdet” er kun ment som avklaringer av grensedragninger knyttet
til parkering. Ny definisjon innebærer ikke at offentlig avgiftsparkering skal gjøres til noe mer
eller noe annet enn det er i dag. Det er primært forsøk på å begrense ”enerettsområdet” til det
som er ”kjerneområdet”. Det fremstår derfor ikke grunn til at definisjonen skal få betydning
for hva som anses som ”myndighetsutøvelse” og heller ikke for vurderingen av momsplikt.
Videre vil det bare være gebyrhåndhevingen som i fremtiden vil være forbeholdt offentlige
myndigheter å håndheve.
Spørsmålet om vurdering av hva som anses som ”myndighetsutøvelse” kan også variere
avhengig i hvilken situasjon det er aktuelt. Det må derfor i tilfellet vurderes konkret i det
enkelte tilfelle.
Til spørsmålet om betydningen av disse forslagene for momsplikt for betalingsparkering, bes
det særlig om Finansdepartementets innspill i høringen.

5.10 Oppsummering av ”enerettsområdet”
Det foreslås følgende ramme for ”enerettsområdet”:
-

Området bør kun omfatte ferdselsårer (ikke parkeringsplasser og -hus adskilt fra
veg)
Området bør ikke omfatte ferdselsårer langs privat veg
Området bør omfatte offentlig veg, uavhengig av om det er satt opp skilt eller ikke
og
Området bør ikke omfatte parkeringsplasser som er etablert umiddelbart innenfor
fortau/gang- sykkelveg og hvor vegbanen ikke benyttes til manøvreringsareal

Definisjonen som foreslås for å definere ”enerettsområdet”, basert på ovennevnte (inkludert
denne oppsummering) er: ”… en integrert del av ferdselsåre langs offentlig veg.”.

5.11 Nærmere om kommunens rettigheter og plikter på ”enerettsområdet”
5.11.1 Bakgrunn
Som det er redegjort for i punkt 5.1 - 5.10 foreslås det å opprettholde et klarere definert og
mer avgrenset ”enerettsområde”, der kommunen i utgangspunktet har enerett til å tilby
vilkårsparkering. Det er hensynet til trafikkstyring (fremkommelighet og sikkerhet) langs
vegen som tilsier en slik rett.
I rapporten fra 2006 ble det likevel fokusert på at det ikke er absolutt nødvendig at kommunen
utfører kontrolltjenesten selv for i ivareta dette. Konkurransehensyn og hensynet til en
kommunes fleksibilitet tilsier at det absolutte forbudet som i dag eksisterer for en kommune å
velge at andre utfører denne tjenesten bør fjernes. Det ble derfor foreslått at kommunen selv
skulle få avgjøre om håndhevingen innenfor ”enerettsområdet” var noe denne selv ville drifte
eller inngå driftsavtaler med private eller andre kommuner.
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5.11.2 Fra høringen i 2006
Konkurransetilsynet vurderte om det, blant annet for å unngå lokale monopoler, burde stilles
krav til hvor stort område en aktør skal ha rett til å drive, jf. 2006-rapporten s. 128. Tilsynet
viste til at det geografiske markedet for parkering er relativt lokalt, men at det er vanskelig å
si generelt hvor stort område bør være.
Enkelte kommuner, blant annet Oslo kommune, mente konkurranseutsetting ville være
uaktuelt for deres del. Andre stilte seg bak et slikt forslag om å tillate private å utføre
tjenesten for kommunen, under den forutsetning at kommunen har full styringsrett overfor
eventuelle private aktører.
Private parkeringsoperatører mente kommuner som ønsker det burde få anledning til å kjøpe
driftstjenester for vilkårsparkering, også innenfor ”enerettsområdet”. Dette for å tilgodese
kommuner som ønsker slik parkering, men ikke selv vil ha virksomheten.
Ingen av høringsinstansene uttalte seg for øvrig til tilrådingen fra 2006-rapporten om plikt for
kommunen til å sikre håndheving av særskilte trafikale bestemmelser og reguleringer når det
innføres vilkårsparkering på enerettsområdet.
5.11.3 Nærmere om forslaget
Det fremstår som naturlig at forskjellige kommuner, slik høringen viser, har ulike vurderinger
til om man ønsker å benytte en slik adgang til å la andre forestå håndhevingen på
”enerettsområdet”. Ingen av kommunene er imidlertid mot dette. Det at enkelte kommuner
klart støtter forslaget viser at dette er noe enkelte kommuner vil kunne tenke seg å benytte seg
av. Fleksibilitet i håndhevingen vil gi kommunene en reell handlingsfrihet, utover det
kommunen i dag har.
Utkastets § 7 første ledd presiserer dagens hovedregel. Kommunen har et særlig ansvar for å
ivareta trafikale hensyn ved regulering av vilkårsparkering på ”enerettsområdet”.
Utkastets § 7 annet ledd presiserer at kommunen kan håndheve selv eller overlate også
håndhevingen av vilkårsparkering på ”enerettsområdet” til kommunale selskaper eller private
aktører.
Det foreslås imidlertid enkelte begrensninger i kommunens handlingsfrihet. Det er begrunnet
med hensynet til trafikkstyring og involvering av andre berørte parter. Det foreslås i annet
ledd at før håndhevingen overlates til andre, må skiltmyndighet og vegmyndighet høres, der
disse myndighetene er andre enn kommunen.
Det foreslås videre at dersom kommunen overlater håndhevingen av vilkårsparkering på
”enerettsområdet”, skal kommunen sikre at behovet for trafikkstyring ivaretas, jf. utkastets § 7
tredje ledd. I praksis vil dette kunne ivaretas i de driftsavtaler som eventuelt inngås. Dette
kravet om ivaretakelse av trafikkstyringen anses som så viktig at det bør fremgå av
forskriften. Eksempler her vil være behov for rask omskilting i forbindelse med brøyting,
vårrengjøring, vegarbeid samt klare skillelinjer mellom håndheving av vilkårsparkering og
gebyrhåndheving.
Konkurransetilsynets uttalelse, jf. punkt 5.11.2 om at det er vanskelig å si generelt hvor stort
et område bør være er ikke fulgt opp i forslaget. Begrensninger her vil måtte følge av de
alminnelige konkurransereglene.
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5.11.4 Nærmere om kommunens plikt til å sikre håndheving
I dag er det krav om at kommuner som ønsker å drive avgiftsparkering også håndhever stansog parkeringsforbud (de såkalte ”gebyrtilfellene”) i hele kommunen. Dette av hensyn til
sammenhengen mellom avgiftsparkering og annen parkeringsregulering. Videre av hensyn til
et enhetlig parkeringsregime i den enkelte kommune, blant annet for å unngå at problemer
knyttet til brudd på stans- og parkeringsforbud bare flyttes rundt om i kommunen.
Der kommunen innfører vilkårsparkering på det såkalte ”enerettsområdet” slår de ovennevnte
hensynene inn. Det er derfor viktig at også de øvrige parkerings- og stansebestemmelsene i
trafikkområdet håndheves. I rapporten tilrås det at å innføring av vilkårsparkering fortsatt skal
utløse kommunal plikt til håndheving av øvrige bestemmelsene.
Det er imidlertid ikke ubetinget klart av rapporten om dette også skal gjelde der det innføres
vilkårsparkering utenfor ”enerettsområdet”, slik dette er definert ovenfor. I dag vil ikke
etablering av private parkeringsplasser innebære at det utløses noen håndhevingsplikt for
kommunen. Dette gjelder heller ikke der det er et kommunalt eiet selskap som står for
etableringen. Det fremgår ikke av rapporten at det har vært formålet å endre på dette. I forslag
til avgrensningen av ”enerettsområdet” er det tatt hensyn til trafikkstyringsbehovet knyttet til
offentlig veg. Videre vil det ikke være uproblematisk om en privat aktørs valg om å tilby
vilkårsparkering på egen eiendom skulle utløse denne type håndhevingsplikter for kommunen.
Derfor fremstår det som naturlig at kommunens håndhevingsplikt av trafikale bestemmelser i
utgangspunktet begrenses til de tilfellene der det innføres vilkårsparkering på
”enerettsområdet”.
Det er også spørsmål om dette skal gjelde i alle tilfeller der det innføres vilkårsparkering, eller
om det bør begrenses til betalingsparkering. I dag kan kommunene fritt innføre for eksempel
tidsbegrensning for parkering langs offentlig vei, uten særskilt håndhevingsplikt av øvrige
parkeringsregler. Med det foreslåtte virkeområdet for hva som anses som ”vilkårsparkering”,
vil blant annet innføring av tidsbegrensning på ”enerettsområdet” i utgangspunktet utløse
håndhevingsplikt av øvrige parkerings- og stansebestemmelser i hele kommunen. Plikten til å
håndheve gebyrtilfellene foreslås imidlertid begrenset til de tilfeller hvor det innføres
betalingsparkering på ”enerettsområdet”, jf utkastets § 7 fjerde ledd.
5.11.5 Adgang til kommunalt samarbeid om gebyrhåndheving
De kommuner som uttalte seg i høringen i 2006 støttet å avskaffe de begrensninger som i dag
finnes for kommunalt samarbeid. Kommunal- og regionaldepartementet viste til
endringsforslag til kommuneloven om interkommunalt samarbeid som ved høringstidspunktet
lå til behandling i Stortinget.
Som nevnt over, tilrås plikten for kommunen til å håndheve parkerings- og stanseforbud (de
såkalte ”gebyrtilfellene”) opprettholdt ved innføring av betalingsparkering på
”enerettsområdet”. I dag gir regelverket svært begrensede muligheter for kommunene til å
samarbeide om denne myndighetsutøvelsen. I rapporten fra 2006 anses ikke å være grunnlag
for å opprettholde de sterke begrensningene for kommunalt samarbeid og gebyrhåndhevingen.
Kommunene bør ha mye større fleksibilitet til hvordan utøvelsen av denne oppgaven
organiseres. Ved at en slik fleksibilitet støttes av de kommuner som har uttalt seg i høringen,
antas at dette er noe som vil kunne være aktuelt for kommuner å vurdere.
En slik oppmyking oppfattes også å være i tråd med endringer i kommuneloven § 28 a-k ved
lov 15. desember 2006, med virkning fra 1. januar 2007. Lovendringen innebar innføring av
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mulighet for vertskommunesamarbeid. Om formålet og hovedinnholdet i endringene uttales i
Ot.prp. nr. 95 (2005-2006) på s 7 flg.:
”Siktemålet er å etablere interkommunale samarbeidsmodellar som i større grad enn i
dag gjer det forsvarleg å etablere interkommunalt samarbeid om lovpålagde oppgåver
i samband med tenesteyting til innbyggjarane og offentleg myndigheitsutøving
Interkommunalt samarbeid om den delen av kommuneverksemda som er av
forretningsmessig karakter, blir vurdert som tilfredsstillande regulert gjennom høvet
kommunane har til å etablere selskap og føretak. Kommunelova regulerer i dag ikkje
interkommunalt samarbeid om forvaltningsoppgåvene og myndigheitsutøvinga til
kommunane. Mens det finst fleire lovregulerte samarbeidsmodellar for
interkommunalt samarbeid om meir forretningsprega verksemd, saknar ein
lovregulerte modellar for dei sentrale oppgåvene kommunane har i samband med
offentleg myndigheitsutøving og tenesteyting overfor innbyggjarane.
Det blir føreslått å regulere nærmare to variantar av interkommunalt samarbeid om
forvaltningsoppgåver og myndigheitsutøving i ein vertskommunemodell. Reglane vil
gjelde tilsvarande for fylkeskommunar.
Vertskommunemodellen dreier seg om den situasjonen at ein kommune overlet
bestemte oppgåver og avgjerdsmakt som er knytt til oppgåva, til ein annan kommune
(vertskommunen). Modellen inneber ikkje etablering av ein egen juridisk person, det
er tale om eit avtalebasert samarbeid mellom to eller fleire kommunar.
Det blir føreslått ein vertskommunemodell utan ei folkevald nemnd (administrativt
vertskommunesamarbeid) og ein modell med ei slik nemnd. Skilnaden mellom dei to
ligg i at det vil vere nødvendig å etablere ei felles folkevald nemnd dersom ein
kommune ønskjer å overlate saker av prinsipiell betydning til den andre kommunen.
Dersom det berre er saker av ikkje-prinsipiell betydning som skal delegerast, er det
ikkje nødvendig å etablere ei felles nemnd. Avgjerdsmakta blir i så fall delegert til
administrasjonen i vertskommunen. Omgrepet « saker av prinsipiell betydning » set
etter kommunelova som gjeld i dag, ramma for kva som kan delegerast frå eit folkevalt
organ til administrasjonen.
Videre fremgår det:
”Det blir no føreslått å ta inn ei såkalla «generalføresegn » i kommunelova, som
inneber at all offentleg myndigheitsutøving kan delegerast til ein vertskommune, med
mindre dette er avskore i den aktuelle lova.”
Det stilles også blant annet krav til samarbeidsavtalen, klagebehandling, lovlighetskontroll og
statlig tilsyn.
Det synes således som om disse reglene gir tilstrekkelig fleksibilitet, og at det derfor ikke er
behov for noe særskilt regulering av dette i parkeringsregelverket. Dette antas også i praksis å
kunne fungere som kjøp av håndhevingstjeneste, som omtalt i rapporten. For øvrig vises det
til omtale i den ovennevnte Ot.prp. pkt 8, særlig til reglene om statsstøtte og offentlige
innkjøp og særlig til omtalen i pkt 8.6 med departementets vurdering av regelverket om
offentlig innkjøp:
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”Ei hovudutfordring for kommunane på dette området er at særleg det domstolsskapte
unntaket for eigenregi ikkje utan vidare set klare grenser for når unntaket for
eigenregi kan nyttast i interkommunale samarbeidsforhold. Det blir lagt til grunn at
ytterlegare avklaring av rettstilstanden vil skje gjennom rettspraksisen til EFdomstolen.”
Mulighetene etter kommuneloven anses å gi tilstrekelig fleksibilitet for samarbeid om
gebyrhåndhevingen. Det foreslås derfor ikke særlige regler om dette.
5.11.6 Kort om muligheter og krav til kommunal organisering av parkeringsvirksomhet
I dag er det mulig for kommunen å utføre vilkårsparkering på og utenfor ”enerettsområdet” i
et og samme foretak. Det foreslås ingen endring her. Ny felles parkeringsregulering vil
således innebære fleksibilitet for kommunal organisering av parkeringsvirksomheten, forutsatt
etterlevelse av annen lovgiving, blant annet konkurranselovgivingen.
Kommunens parkeringsvirksomhet kan organiseres alene eller sammen med
gebyrhåndheving. Kommunen kan organisere disse oppgavene både i kommunal etat,
kommunalt foretak (KF) eller aksjeselskap (AS) / interkommunalt selskap (IKS) (ved
samarbeid med andre kommuner).
Som det fremgår over vil kommunen også få større frihet til å kunne samarbeide om
parkeringsoppgaver
med
andre
kommuner,
også
innen
myndighetsområdet
(gebyrhåndheving). Dette i motsetning til hva nåværende forskrift åpner for.
5.11.7 Avsluttende kommentarer
Utkastet § 7 viderefører i stor grad dagens bestemmelser og praksis. Det anses således ikke
behov for overgangstid. Å overlate håndhevingen til andre vil være en prosess som tar noe tid,
men dette er ikke til hinder for at muligheten bør være tilstede fra forskriftens ikrafttreden.

6. Særlig om politiets oppgaver (utkastet § 3 siste ledd)
Politiet håndhever i dag gebyrordningen, jf. parkeringsforskriften §§ 14 og 17. Fordi det i dag
ilegges gebyr også for overtredelser av offentlig regulert vilkårsparkering, som ikke er
betalingsparkering (typisk tidsbegrensning og reservering), vil de forslagene som fremmes om
ny felles parkeringsregulering også få betydning for politiets håndheving.
Med de forslag som fremmes vil det kun ilegges gebyr fra politiet for overtredelser av
parkerings- og stanseforbud. Vilkårsparkering, inkludert tidsbegrenset og reservert parkering,
forutsettes håndhevet etter ny felles forskrift for vilkårsparkering og sanksjonert med
kontrollsanksjon (og ikke gebyr).
Politiets myndighet til å håndheve vilkårsparkering, som ikke er betalingsparkering, gjelder i
dag både for det som foreslås å falle innenfor og utenfor ”enerettsområdet”. Med innføring av
et slikt skille vil politiets myndighet til å håndheve vilkårsparkering, som ikke er
betalingsparkering, her bli begrenset til håndheving på ”enerettsområdet” (typisk langs
offentlig veg). Dersom kommunen eller annen offentlig grunneier ønsker å innføre
vilkårsparkering utenfor ”enerettsområdet”, bør det skje etter de alminnelige kravene som
foreslås i ny felles parkeringsregulering, inkludert det å sikre tilstrekkelig håndheving.
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Det er imidlertid nødvendig med enkelte tilpasninger i nytt regelverk for politiets virksomhet.
Det foreslås at kravene til virksomhet og personell ikke skal gjelde for politiet. På
”enerettsområdet” vil dette innebære videreføring av dagens regler. For øvrig vil også reglene
for sanksjon gjelde, inkludert at politiet kan ilegge kontrollsanksjon og at
parkeringsklagenemnda kan behandle kontrollsanksjon ilagt av politiet.
Det foreslås på denne bakgrunn en uttrykkelig bestemmelse i utkastet til forskrift § 3 siste
ledd om at politiets håndheving av vilkårsparkering, unntatt betalingsparkering, omfattes –
med unntak av kravene til virksomhet og personell.

7. Krav til virksomheter (utkastet kapittel 2)
7.1 Bakgrunn
Det ble i rapporten fra 2006 lagt til grunn behov for felles krav til virksomheter og at kravene
ble lagt tett opp til kravene for vaktvirksomhet, jf. nærmere omtale i rapporten pkt 8.1.2.1 og
8.1.2.2.
De fleste instanser som uttalte seg til høringen i 2006 støttet innføring av felles krav til
virksomhetene. Det ble blant annet pekt på at dette vil bidra til å forhindre useriøse
virksomheter.
I arbeidsgruppens mandat fremgår følgende:
”Felles krav til virksomhetene som skal tilby vilkårsparkering til allmennheten
Hovedsakelig basert på vaktvirksomhetslovens krav. Vurdere endringer i lys av
forslag til endringer i vaktvirksomhetsloven som er til behandling i Stortinget.
Felles krav til håndhevingspersonell i ordningen. Noe lempeligere enn
vaktvirksomhetsloven og tilpasset parkeringsdrift. Vurdere endringer i lys av forslag
til endringer i vaktvirksomhetsloven som er til behandling i Stortinget”

7.2 Krav til organisasjonsform og registrering (utkastet § 5)
Som nevnt er det i rapporten fra 2006 og i arbeidsgruppens mandat lagt til grunn at det skal
stilles felles krav til virksomheter som vil tilby vilkårsparkering til allmennheten. Kravene er
delvis basert på reglene i vaktvirksomhetsloven, jf. § 3.
Følgende krav til organisasjonsform og registrering foreslås for parkeringsvirksomhetene:
Kun foretak, enkeltpersonforetak eller forvaltningsorgan kan drive vilkårsparkering.
Foretak må være registret i Foretaksregisteret og ha fast forretningssted i riket. Selskap,
stiftelse eller annen sammenslutning, kan også drive vilkårsparkering når samtlige
medlemmer av styret i et aksjeselskap eller annen sammenslutning med begrenset ansvar
oppfyller alderkravet på 18 år og disse er statsborgere i stat som er part i EØS-avtalen eller
har fast bopel i Norge. Det samme gjelder for ansvarlig selskap eller kommandittselskap, når
samtlige fullt ansvarlige deltakere oppfyller de nevnte krav til alder, statsborgerskap eller fast
bopel. Tilsvarende gjelder for innehaver og eventuelt daglig leder av foretak og
enkeltpersonforetak samt leder/nestleder av forvaltningsorgan. Enkeltpersonforetak må i
tillegg være registrert i Enhetsregisteret.
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Dersom det skjer endringer i sammensetningen av virksomhetens eierskap, styre eller
deltakere, skal virksomheten meddele dette til regionvegkontoret så snart som mulig og senest
en måned etter at endringen har funnet sted. Det samme gjelder dersom det er utpekt ny daglig
leder.
For etablerte og midlertidige tjenesteytere fra øvrige EU/EØS-land vises det til særlig omtale i
punkt 29.

7.3 Krav om meldeplikt, forsvarlig drift og dekkende ansvarsforsikring (utkastet
§§ 4 og 6)
Det foreslås at virksomhet skal sende melding før oppstart av virksomheten på fastsatt
egenerklæringsskjema til regionvegkontoret der virksomheten skal etableres, jf. utkastet § 4
første ledd og nærmere begrunnelse i punkt 9.1 til 9.4.
Det foreslås videre krav om at virksomhet må drive i samsvar med bestemmelsen i denne
forskrift og for øvrig på forsvarlig måte, jf. utkastet § 6 første ledd og nærmere begrunnelse i
punkt 9.8.
Det foreslås også krav til dekkende ansvarsforsikring som i hovedsak samsvarer med det som
gjelder for vaktvirksomheter, jf. vaktvirksomhetsloven § 14, forskrift av 28. mars 2011 om
vaktvirksomhet § 49 og parkeringsrapporten fra 2006.
Arbeidsgruppen foreslo kun mindre språklige endringer for å tilpasse vaktvirksomhetsloven §
14 til parkeringsvirksomhet, inkludert at regionvegkontoret skulle få myndighet til å frita
forvaltningsorgan fra kravet om dekkende ansvarsforsikring i de situasjoner der organet kan
dokumentere at det på annen måte kan dekke et eventuelt ansvar.
Dersom en parkeringsvirksomhet, etablert i et annet EØS-land ønsker å utøve
parkeringsvirksomhet i Norge, og denne allerede har dekkende ansvarsforsikring som også vil
omfatte virksomheten i Norge, vil ikke kravet til egen ansvarsforsikring gjelde, jf.
tjenesteloven § 21 som gir regler om krav til ansvarsforsikring og sikkerhet og
tjenestedirektivet artikkel 23.

7.4 Arbeidsgruppens forslag til vandelskrav
I arbeidsgruppens utkast ble det foreslått å stille krav til vandel for innehaver av virksomhet
og parkeringskontrollører og å innhente politiattest. Når det gjelder parkeringskontrollører kan
det ligge et særlig potensial for kriminell virksomhet som kan få skadevirkninger for
enkeltpersoner, virksomheten og næringen. En ordning med vandelskrav kan bidra til å
minske dette potensialet, og samtidig bidra til å styrke tilliten til parkeringsbransjen.
Hovedbegrunnelsen for forslaget var likevel at det ikke var ønskelig å fjerne seg for langt fra
vaktvirksomhetens krav.
Departementet anser det imidlertid som usikkert om behovet for å stille slike krav gjør seg
sterkt gjeldende i parkeringsbransjen. Det vises til arbeidsgruppen og innspillene fra næringen
og brukerrepresentantene som kan tilsi at misbruk, som følge av dårlig vandel, ikke oppleves
som et særlig problem. Parkeringsbransjen, i motsetning til deler av vaktvirksomhetsbransjen
for øvrig, håndterer også i mindre grad verdier og informasjon som er interessant til bruk i
kriminalitet. Selv om parkeringsområdene og utstyret kan være verdifullt og bransjen har en
betydelig omsetning, er det likevel ikke naturlig å si at håndhevingspersonell eller eiere innen
parkering har ansvar for ”store verdier og sensitive opplysninger”, slik den sentrale
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begrunnelsen for vandelskrav innen vaktvirksomhet er. Departementet har derfor ikke valgt å
fremme slike krav.

8. Krav til personell (utkastet kapittel 3)
8.1 Bakgrunn
Det ble i rapporten fra 2006 lagt til grunn behov for felles krav til virksomheter og at kravene
legges tett opp til kravene som vil gjelde for vaktvirksomhet, jf. nærmere omtale i rapporten
pkt 8.1.2.1 og 8.1.2.2.
De aller fleste som uttalte seg, var positive til felles krav til håndhevingspersonell.
Kommunalog
regionaldepartementet
(KRD)
(nå
Kommunalog
moderniseringsdepartementet) var imidlertid prinsipielt mot at det stilles krav når
kommunesektoren er tillagt ansvar for en oppgave og viste til retningslinjer for statlig
regelverk overfor kommunesektoren.
I arbeidsgruppens mandat fremgår følgende:
”Felles krav til virksomhetene som skal tilby vilkårsparkering til allmennheten
Hovedsakelig basert på vaktvirksomhetslovens krav. Vurdere endringer i lys av
forslag til endringer i vaktvirksomhetsloven som er til behandling i Stortinget. ”

8.2 Generelt
Som det fremgår er det lagt opp til at kravene til personell bør legges tett opptil
vaktvirksomhetsloven. Parkeringskontroll er enklere enn vektervirksomhet og det bør derfor
kunne stilles mindre omfattende krav.
Det ble i rapporten i 2006 lagt opp til at det kunne stilles krav om 50 timers utdanning i stedet
for 95, som da var gjeldende for vaktvirksomhet5. Det var også vurdert behov for mer
næringsspesifikke krav til opplæringen, særlig med vektlegging av kundebehandling. Selv om
mange private parkeringsselskaper i dag tilfredsstiller de foreslåtte kravene, vil de nye
kravene også gjelde for dagens kommunale parkeringsbetjenter.
Til uttalelsen fra KRD i høringen i 2006 vises det til at kommunene allerede i dagens
regelverk er underlagt krav til personellet og utøvelsen for øvrig, uten at kommunene tidligere
har uttrykt misnøye med dette. Videre har de kommuner som driver parkeringsvirksomhet i
dag, støttet tilrådingen om kompetansekrav både ved deltakelse ved Norpark, i
arbeidsgruppen og ved sine uttalelser i høringen. Også de overordnede mål om økt
brukerretting og rettssikkerhet tilsier krav som sikrer kompetansen til de som skal utøve
kontroll og ilegge sanksjoner overfor de parkerende. De krav som stilles, anses ikke å gå
lenger enn det som er nødvendig for å ivareta dette formålet. Det er derfor tatt utgangspunkt i
at kravene til parkeringskontrollører bør fremgå av et nytt særskilt regelverk for
parkeringsvirksomhet.

8.3 Kort om forholdet til vaktvirksomhetsloven
Vaktvirksomhetslovens krav er et viktig sammenligningsgrunnlag for nye krav til
håndhevingspersonell for vilkårsparkering, da det er lagt til grunn at nye krav skal baseres på
disse kravene, men tilpasses parkeringsdrift.
5

jf. Politidirektoratets rundskriv 2006/008, blant annet gjengitt i høring til vaktvirksomhetsforskrift s 28
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Det ble ved lov av 19. juni 2009 nr 85 gjort endringer i vaktvirksomhetsloven. I Ot.prp. nr. 49
(2008-2009)) er det pekt på at:
”departementet ønsker å signalisere at man går inn for å heve kompetansenivået til
vektere ved en betydelig styrking av utdanningen både kvalitets- og kvantitetsmessig”,
Vaktvirksomhetsloven § 9 har følgende utdanningskrav:
- Teoretisk del gjennomført før ansettelse
- Praksisopplæring i vakttjeneste, herunder objektopplæring
- Oppsummerende teorikurs og avsluttende eksamen,
- Eventuell tilleggsutdannelse for utførelse av spesialtjeneste
- Bestått regodkjenning hvert fjerde år.
Videre er disse kravene nærmere regulert i ny vaktvirksomhetsforskrift fastsatt av Justis- og
politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet) 28. mars 2011.6 De nye
utdanningskravene trer imidlertid ikke i kraft før Politidirektoratet har fastsatt læreplaner for
gjennomføring av nye kompetansekrav. JD viser til at det skal nedsettes en egen
arbeidsgruppe med relevante og berørte aktører for å bistå direktoratet med å utrede innholdet
i nye læreplaner og øvrig praktisk gjennomføring.7
I forskriften §§ 7-11 fremgår nærmere krav til en grunndel bestående av teoretisk grunnkurs,
praksisopplæring, oppsummeringskurs og eksamen. I tillegg skal det hvert fjerde år bestås en
regodkjenningsprøve, jf. § 11. For enkelte typer spesialtjeneste skal det gjennomføres særskilt
opplæring, jf. §§ 13-15.
Teoriopplæringen skal bygge på kompetansemålene i læreplan fra VG2 salg, service og
sikkerhet som benyttes i videregående skole for fagbrev som vekter. Det er ikke tatt stilling til
hvilke elementer som det vil være naturlig å legge inn. Men det er opplistet hovedelementer
som introduksjon til vekterbransjen, relevant regelverk, herunder internasjonale
menneskerettigheter og internasjonal humanitær rett, holdninger og etikk, konflikthåndtering,
rapportering, førstehjelp, brannvern, HMS, egensikkerhet og risikoanalyse på generelt nivå og
på tekniske sikringsanlegg.
Praksisopplæringen skal bygge på kompetansemålene fra læreplanen i sikkerhetsfaget VG3 –
opplæring i bedrift, som benyttes i videregående skole for fagbrev som vekter. Det skal gi
innsikt i forskjellige typer vektertjeneste og gi grunnlag for å vurdere elevens egnethet til å
utføre vektertjeneste.
Oppsummeringskurs skal gi eleven mulighet til å se erfaringene fra praksisperioden i
sammenheng med teorien som ble gjennomgått på teoretisk grunnkurs.

6

Forskrift 28.mars 2011 nr 337; http://www.lovdata.no/for/sf/jd/xd-20110328-0337.html
Høringsnotatet: http://www.regjeringen.no/pages/14003473/Hoeringsnotat_vaktvirksomhetsforskriften.pdf
7
Se JDs kommentarutgave til forskriften s 2:
http://www.regjeringen.no/pages/2161791/Kommentarer_til_vaktvirksomhetsforskriften.pdf
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Eksamen skal vise om eleven har tilegnet seg tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter til å
utføre ansvarlig vakttjeneste, og skal bestå av teoretiske og praktiske oppgaver, og må
avlegges innen seks måneder etter at utdanningen er påbegynt.
Utdanningen skal gjennomføres etter læreplan fastsatt av Politidirektoratet. Forskriften er et
rammeverk for opplæringsprogrammet. Det er ikke tallfestet antall undervisningstimer. JD la i
høringen vekt på at det er viktig at undervisningsformen ikke låses allerede i forskriften, slik
at det legges til rette for utvikling av fleksible og kostnadseffektive undervisningsopplegg.
Som det fremgår vil det arbeides videre for å avklare innholdet i læreplanen.
Etter forskriften § 2 tredje ledd bokstav c regnes ikke vilkårsparkeringsvakt som vakttjeneste
etter vaktvirksomhetsforskriften. Vaktoppdrag som ikke er et ledd i alminnelig
parkeringsvakthold vil imidlertid etter omstendighetene kunne falle innunder
vaktvirksomhetsloven8.

8.4 Særlige forhold ved parkeringsvirksomheter
Det er viktig å sikre tilstrekkelig kompetanse hos de personer som skal håndheve
vilkårsparkering. Det er også viktig at det ikke lages et system som gjør at det blir mulig for
aktører å komme seg unna utdanningskrav og krav til virksomheter.
Det må imidlertid samtidig tas hensyn til at en del parkeringsplasser tilbys av små
virksomheter som har dette som en liten del av sin virksomhet. For omfattende krav til
virksomhet og personell vil kunne gjøre slik virksomhet vanskelig.
Parkeringsvirksomhetsbransjen
er
også
en
vesentlig
mindre
bransje
enn
vaktvirksomhetsbransjen. Det vil således blant annet være praktiske utfordringer særlig i
mindre kommuner med å få gjennomført mye utdanning før man kan kontrollere. Det er
derfor grunn til å vurdere om det i visse tilfeller kan være adgang til å utøve kontroll uten at
all utdanning er gjennomført.
I tillegg bør det være mulighet til fjernundervisning. Det bør vurderes kompetansekrav for å
kunne veilede nytilsatte. Det bør også i regelverket tydeliggjøres hvilke elementer som skal
inngå i opplæringen.

8.5 Særlig om forhold til fagbrevutdanning
Fagforbundet har pekt på behov for å tilby fagbrev for denne gruppen, og at dette kan gjøres
under tilbudsstrukturen i videregående opplæring og utdanningsprogrammet Service og
samferdsel. En slik utdanning vil kunne se opplæringen knyttet til vilkårsparkering og
gebyrhåndheving i sammenheng. Det vil også kunne ta opp i seg at yrket har utviklet seg mot
et serviceyrke der veiledning av bilister og trafikanter står sentralt og der personene i mange
tilfeller også har oppgaver etter annet regelverk som politivedtekter m.m. En slik utdanning
vil ha mange likhetstrekk med den fagbrevutdanningen som tilbys for vektere, med forskjell
hovedsakelig i forskrifts- og lovregulering for trafikale og lokale forhold og regler rundt dette.
Fagforbundet peker på at en fagbrevutdanning vil kunne redusere rekrutteringsproblemer med
kortvarige engasjement, høyt frafall og høyt sykefravær. Stadig utskifting fører til lavere
effektivitet, noe som igjen kan føre til dårligere service. En offentlig utdanning som ender opp
i et fagbrev kan bidra til å snu den negative utviklingen som preger yrket. Et fagbrev som
svarer til de faktiske arbeidsoppgavene og utfordringene innenfor yrket vil kunne sikre både
8

Se blant annet Ot.prp. nr. 49 (2008-2009) pkt 3.2.2
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arbeidsgiver og samfunnet riktig og kvalifisert arbeidskraft. Det kan bidra til å rekruttere unge
og det kan være lettere å holde på de litt eldre. Fagbrevet vil kunne gi trygghet, selvtillit og
økt status og spesialisering innenfor faget. Det vil også bli en mer helhetlig kvalitet.
Arbeidsgruppen viser til at kravene til kompetanse hos personell er viktig både for publikum
og for næringen selv. Mulighet til å ta fagbrev vil kunne være positivt i denne sammenheng.
Det vil likevel være å gå for langt å kreve fagbrev for å kunne kontrollere vilkårsparkering.
Det vises i den sammenheng særlig til at det for vektere hvor det i dag tilbys fagbrev, ikke
foreslås krav på nivå med fagbrev for å kunne være vekter. Det vises også til at det
utdanningsnivået som praktiseres i dag gjennom blant annet Norpark sitt opplegg anses
tilstrekkelig for å kunne håndheve disse reglene på en god måte. Det pekes videre på at
arbeidsgruppens mandat er begrenset til å foreslå de personellkrav som er nødvendige for å
kunne håndheve vilkårsparkering. Selv om personer som håndhever vilkårsparkering i mange
tilfelle også har andre oppgaver, innebærer ikke det at det etter parkeringsreglene bør stilles
krav til slik kompetanse.
Det bes særlig om høringsinstansenes innspill vedrørende dette.

8.6 Overordnet om utdanningskravene
Hovedmålet er å gi en opplæring som tar hensyn til forholdet til vaktvirksomhetsloven, men
som samtidig tilpasser seg at parkeringsbransjen på noen områder skiller seg fra alminnelig
vaktvirksomhet. Et viktig utgangspunkt er arbeidshverdagen til kontrollpersonalet, og hva
som trengs av kunnskap for å kunne gjøre en god jobb og dermed at kravene så langt som
mulig speiler kompleksiteten i de arbeidsoppgaver man kan forvente.
Opplæringen skal gi nødvendig kunnskap til å utføre arbeidsoppgavene, og det bør videre
være et mål at kontrolløren etter endt utdanning føler trygghet for at han eller hun har den
nødvendige og tilstrekkelige kunnskap til å håndtere yrkets arbeidsoppgaver.
Et sentralt kompetansemål for utdanningen er at kontrolløren ved hjelp av kunnskap om
lovverk og kundebehandling, skal bli i stand til å ta gode skjønnsmessige vurderinger av
parkerte kjøretøy. Det skal ikke være flaks at gode avgjørelser tas. Dette innebærer at
kontrolløren må settes i stand til å begrunne valgene sine på en tilfredsstillende måte, ved
henvisning til relevante lover og forskrifter, samt etiske vurderingskriterier. Disse lover,
forskrifter og vurderingskriterier, og ikke minst anvendelsen av disse, er sentralt i vurderingen
av innholdet i opplæringen.
Som i vaktvirksomhetsloven er det viktig at teoretisk kunnskap benyttes i praktisk
virksomhet, og derfor at en viktig del av utdanningen må foregå i den enkelte virksomhet. Det
er i den sammenheng viktig å sikre likhet i denne opplæringen gjennom krav til innhold,
dokumentasjon og kompetansekrav til den lokalt opplæringsansvarlige. Det er viktig at
opplæringen ikke bare er virksomhetsspesifikk i den forstand at det skal tilfredsstille de krav
som er nødvendige i den enkelte virksomhet, men skal gi kompetanse til å kontrollere for
enhver virksomhet i riket.
Et viktig spørsmål er når kontrolløren anses skikket til å håndheve alene. Viktige kriterier i
den sammenheng vil være når kontrolløren:
-

Viser evne til å arbeide i samsvar med lover, forskrifter og avtaler, samt vise evne
til å ta gode etiske/skjønnsmessige avgjørelser.
56

-

Er i stand til å oppnå god kommunikasjon med, og vise lojalitet, ansvar og respekt
overfor kunder/brukere og kolleger.
Er i stand til å forebygge konflikter ved hjelp av adferd.
Viser evne til å vurdere og reflektere over eget arbeid.

Det er også viktig at det blir tilbud om den opplæringen som kreves, samtidig som det åpnes
for at flere aktører gis mulighet til å tilby den nødvendige utdanningen. Det er derfor positivt
at Norpark opplyser at de vil tilby den opplæringen som kreves. Samtidig er det viktig at det
gis mulighet for at også andre aktører kan tilby opplæringen.
8.6.1 Særlig om regodkjenning (utkastet § 9 første ledd bokstav c))
For å sikre kvaliteten på håndhevingen, anses det viktig at kompetansen til kontrollører
opprettholdes over tid, og at kompetansen derfor vurderes og oppdateres jevnlig.
Det har vært vurdert om oppdateringen bør skje ved gjennomføring av obligatorisk
etterutdanning uten prøve eller krav til regodkjenningsprøve. Obligatorisk etterutdanning vil
sikre at alle gis samme opplegg og vil kunne dekke opp en del av de oppdateringsplikter
arbeidsgiver har overfor arbeidstaker. En eksamen vil samtidig kunne skape bekymring hos
kontrollører som har lang praktisk erfaring, men lite erfaring med eksamener. Utdanningskrav
vil imidlertid gi mindre fleksibilitet for aktørene og kunne gi økte kostnader for mange
virksomheter. For å gi mulighet for fleksible opplegg som ikke gir uforholdsmessige
økonomiske og administrative konsekvenser foreslås det derfor, i tråd med den som vil gjelde
for vaktvirksomheter, at det stilles krav til en regodkjenningsprøve. Prøven bør være en
forenklet utgave av eksamen som også tar hensyn til behov for oppdatering av kunnskap om
regelverk, etikk, kommunikasjon og kundebehandling, bevissikring, fjerning og
parkeringsregulering.
Det er kontrolløren selv i samarbeid med virksomheten som har ansvaret for at
regodkjenningen er bestått innen fristen, og virksomheten er pliktig til å legge til rette for
dette.
Det har vært vurdert om det bør være adgang til å dispensere fra dette kravet. Blant
situasjoner som har vært nevnt har vært sykemelding, foreldrepermisjon eller dokumentasjon
på at vedkommende ikke har jobbet med håndheving i selskapet eller andre steder i perioden
det gjelder. Det synes totalt sett ikke å være tungtveiende grunner for en dispensasjonsadgang
i disse tilfellene. Kommer man tilbake i jobb etter ulike grunner å ha vært borte fra yrket i
lengre tid, og har overskredet fireårsfristen synes det ikke svært byrdefullt å kreve at
vedkommende da gjennomfører regodkjenningsprøve før han eller hun igjen utøver
kontrolltjeneste. Det er heller ikke lagt opp til noen dispensasjonsadgang i slike tilfeller for
vaktvirksomheter.

8.7 Nærmere om Norparks læreplan
På bakgrunn av ovennevnte utgangspunkt har Norpark utarbeidet utkast til læreplan.
Det foreslås en introduksjonsdel (teori og praksis) på 39 timer og et grunnkurs (teori) for
vilkårsparkering på 35 timer. Hver del avsluttes med en eksamen. Grunnkurset suppleres med
praktisk trening i virksomheten som skal dokumenteres av opplæringsansvarlig. I tillegg
foreslås regodkjenningsprøve hvert fjerde år. Se nærmere i punkt 9.7.1 nedenfor.
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Det er foreslått å forskriftsfeste et minimums timeantall for utdanningen. Dette fordi det ikke i
samme grad som for vaktvirksomhet er annen regulert utdanning å basere seg på, og at man
allerede har et utkast til læreplan som sier noe om nivået, jf. omtale nedenfor. Dette vil
samtidig gi både myndigheter og tilbydere en ramme for hvilket nivå som må til for å kunne
få læreplanen godkjent av Vegdirektoratet. Norparks opplegg ligger nå på 74 timer, men for å
gi nødvendig fleksibilitet foreslås at det forskriftsfestes et minimumsantall timer på 70.
Dersom et slikt krav i fremtiden skulle oppleves å gi begrenset fleksibilitet for gode
utdanningsløsninger, bør forskriften vurderes endret.
Introduksjonskurset må gjennomføres før man kan kontrollere alene. Grunnkurset (herunder
praktisk trening) må være gjennomført senest ett år etter ansettelse. Grunnutdanningen er ikke
fullført, og det vil ikke utstedes kursbevis for fullført grunnutdanning, før introduksjonskurs
og grunnkurs (herunder praktisk trening) er gjennomført.
Det legges opp til fleksibilitet i vurderingen av når man kan kontrollere alene etter å ha
gjennomført introduksjonskurset. Det vil blant annet bero på kapasiteten i veiledningen, blant
annet om man kan ha veileder med seg hele tiden eller gradvis innfasing ved å gis mulighet til
å kontrollere delområder på egenhånd hvor man har fått tilstrekkelig opplæring.
Mye av opplæringen, særlig introduksjonskurset og praksisopplæringen forutsettes gjort i
virksomheten. Store kommuner og private virksomheter vil ha apparat til dette. Små
kommuner og foretak må ha fleksibilitet, for eksempel med samarbeid om veilederfunksjon.
Norpark opplyser at de vil tilby grunnkurs og tilleggskurs, samt de delene av
introduksjonskurset som ikke gjennomføres i virksomhet.
Norpark opplyser at de forventer behov for utdanning av om lag 50-100 personer i året. Det er
en utfordring å sikre tilpasset utdanningskapasitet. Dette er derfor lagt vekt på fleksibilitet,
blant annet ved å gi mulighet til å benytte e-læring.
Norpark opplyser at de har laget følgende utkast til opplæringsplan basert på forslag til nye
krav:
1. INTRODUKSJON VILKÅRSPARKERING
(Gjennomføres i kommunen/bedriften) Dokumentasjonsansvar
kommunen/bedriften
TEMA
Generell opplæring i kommunens/bedriftens rutiner/
parkeringsvirksomheten.
Innføring i uniformsbruk og opptreden i felten.
Praktisk arbeidsutførelse med veileder.
Utføres av godkjent veileder lokalt, eventuelt av Norpark.
Selvstudium til introduksjonskurs – Norparks lærehefte.
Eksamen (nettbasert).
Evaluering og tilpasningsveiledning.
SUM

og

–

policy

Norpark,

samt

TIMER
for 3
8
16
8
1
3
39
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2. GRUNNKURS I VILKÅRSPARKERING
(Gjennomføres av Norpark) Dokumentasjonsansvar – Norpark
TEMA
Fagområde 1. Generelle emner – formål, vaktvirksomhet, HMS, uniform
Fagområde 2. Juridiske emner – lov og forskrifter, parkeringsregulering vilkår
Fagområde 2. Juridiske emner - fjerning av kjøretøy
Fagområde 3. Saksbehandling – bevis, sanksjonering, rapport
Fagområde 4. Etikk, kommunikasjon og kundebehandling
Eksamen
Sum

TIMER
5
8
4
8
8
2
35

3. PRAKTISK TRENING, ANVENDELSE AV REGELVERKET
(Gjennomføres i egen organisasjon) Dokumentasjonsansvar – Norpark og kommune/bedrift
Praksis hos arbeidsgiver:
Arbeidsgivers opplæringsansvarlig dokumenterer kontrollørens kunnskapsnivå i faktiske
situasjoner. Det vil bli utarbeidet skjemaer til dokumentasjonsarbeidet. Dokumentasjon av
ferdigheter kan tidligst starte etter at introduksjonskurs er bestått, og kan tidligst avsluttes
etter endt kurs. Dette for å sikre at kontrolløren får tilstrekkelig oppfølging fra arbeidsgiver
underveis i utdanningsløpet.

8.8 Nærmere om utdanningskravene (utkastet § 9)
I utkastet til forskrift § 9 er det foreslått regulering av utdanningskravene. Nedenfor vil disse
forslagene bli kommentert nærmere.
Vekterutdanningen forutsettes gjennomført før man kan utføre ”ansvarlig vakttjeneste”.
Tilsvarende begrep foreslås benyttet for parkeringsvirksomhet og innebærer adgang til
kontroll på egenhånd. Med godkjent opplæring menes opplæring i henhold til godkjent
læreplan. Opplæringen må være gjennomført og avsluttende prøve må være bestått før man
kan kontrollere på egenhånd.
Det foreslås å stille krav til ”avsluttende prøve”. Med dette begrepet er det ikke tatt stilling til
hva slags prøveform som skal benyttes. I tråd med hva som er praksis i næringen i dag, vil det
være tilstrekkelig at det er en teoretisk prøve, men det vil også være anledning til å legge inn
praktiske elementer. Både prøveform og de nærmere bestemmelser om hvordan prøven skal
gjennomføres, herunder hva som skal til for at prøven anses bestått skal fremgå av
læreplanen.
Det er vurdert å gi særregler for deltids- og ferietilsatte for å ta hensyn til turnover og behov
for fleksibilitet i næringen. Men særlig av hensyn til kvalitet i håndhevingen og utbredelsen av
midlertidige ansatte er det ikke funnet grunn til dette.
De temaene som opplæringen skal inneholde er basert på det som Norpark i dag som den
sentrale tilbyder av slik opplæring benytter i sitt opplegg. Dette anses tilstrekkelig for å sikre
at sentrale temaer omfattes. Samtidig er temaene så vidt formulert at de også gir mulighet for
andre tilbydere.
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Timeantallet er gitt ved skoletimer, altså 45 minutter. Det er noe varierende praksis med
timeantall, og Norpark opplyser at de er fleksible i det timeantallet som i dag benyttes. Det
synes derfor totalt sett tilstrekkelig å legge til grunn at en undervisningstime er 45 minutter.
Den innledende opplæringen foreslås å inneholde grunnleggende teoretisk opplæring i
vilkårsparkeringsregler, virksomhetens rutiner og policy for parkeringsvirksomheten,
innføring i uniformsbruk og opptreden i felten. Disse forslagene er basert på de temaer som
Norpark gjennom lang erfaring med opplæring for parkeringskontrollører har i sitt
introduksjonskurs. Mye av både den teoretiske og all den praktiske opplæringen vil skje i
virksomheten, men etter et fastsatt opplegg som suppleres med annen teoretisk opplæring.
Opplæringen skal ta sikte på gjennom teori og praksis å gi en grunnleggende innføring i
viktige temaer for utøvelses av kontroll. Norpark opplyser at det opplegget de gir inneholder
ca 39 timer teoretisk og praktisk opplæring. Av disse er 8 timer teoretisk opplæring, mens de
øvrige timene gjelder virksomhetens rutiner, uniformsbruk og praktisk opplæring. For å gi
rom for fleksibilitet, men samtidig sikre et minimumsnivå forslås å kreve at denne delen skal
bestå av minst 30 timer teori og praksis samlet.
Grunnopplæringen vil omfatte de temaer som Norpark har i sitt grunnkurs, jf. utkast til
læreplan, da dette anses som viktig for å sikre at sentrale temaer gås igjennom. I likhet med
den innledende opplæringen foreslås kravene utformet slik at også andre enn Norpark kan
tilby slik opplæring. Norpark har kurs på minimum 35 timer. For å gi fleksibilitet, men
samtidig sikre et minimum av kvantitet foreslås at kravet er minimum 30 timer teori. Også i
denne delen vil praksis være en viktig del av opplæringen, og vil supplere den teoretiske
opplæringen. Det foreslås imidlertid ikke å fastsette krav til minste antall timer for den
praktiske opplæringen i denne fasen. Læringsmålet som fremkommer i femte ledd sammen
med kravene for å bestå prøven vil gi rammen for hvilket omfang av praksis som er
nødvendig.
Bokstav c vil omfatte kravet til regodkjenningsprøve hvert fjerde år.
Grunnkrav til den praktiske opplæringen foreslås. Praksisen skal bidra til å underbygge de
teoretiske temaene og hovedmålet for utdanningen slik det er beskrevet i bestemmelsen. Det
er ikke foreslått nærmere regulering av hvilke emner som skal være med. Det har vært vurdert
om det skulle angis særskilte temaer som er vanskelig å måle, særlig ved teoretisk prøve, blant
annet ut fra de prinsipper som dagens trafikkopplæring er basert på. Det har imidlertid ikke
vært vurdert hensiktsmessig på dette stadiet, men er noe det kan være aktuelt å se nærmere på
når man får erfaring med hvordan dette virker innen parkeringsnæringen.
Det foreslås å stille minimumskrav til antall timer totalt i introduksjons og grunnopplæringen.
Timeantallet på 70 er ti timer høyere enn summen av minimumskravene samlet og er ment å
sikre at utdanningen får tilstrekkelig omfang, men samtidig gi fleksibilitet til hvordan disse ti
timene fordeles.
Det foreslås å regulere hovedlæringsmålene etter endt opplæring. Forslaget er også i stor grad
inspirert av det som legges til grunn i det opplegget som Norpark benytter.
Det foreslås mulighet til å kontrollere på egenhånd etter gjennomført og bestått
introduksjonsopplæring, dersom virksomheten gjør andre tiltak for å sikre oppfyllelse av
kravene. Dette kan som nevnt over for eksempel være opplæring på ”delområder”. Det
foreslås også å gi ett års frist på å fullføre utdanningen, med en begrenset adgang for Statens
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vegvesen til å forlenge ettårsfristen med inntil seks måneder. Dette kan være aktuelt der det
foreligger særlige grunner som lengre tids sykdom, permisjon etc. som gjør at utdanningen
ikke kan gjennomføres innen fristen.
Det foreslås at læreplan og prøveordning skal være godkjent av Statens vegvesen. For å
tydeliggjøre at planen også skal omfatte prøveordning, er dette uttrykkelig inntatt. Det vil
være den enkelte aktør som utarbeider slike planer. Vegvesenets oppgave blir kun å
kontrollere at planen tilfredsstiller forskriftens krav.

8.9 Særlig om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (utkastet § 10)
Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner gjør at forholdet til utdanning
fra andre EØS-land må reguleres, jf. at yrket som parkeringskontrollør skal betraktes som et
”lovregulert yrke” etter direktivet.
Tidligere har dette vært kortfattet regulert i vaktvirksomhetsregelverket, jf. § 5 i tidligere
vaktvirksomhetsforskrift. I den nye vaktvirksomhetsforskriften er dette mer omfattende
regulert, jf. forskriften §§ 21 til 27.
I utgangspunktet bør dette reguleres tilsvarende for parkeringsvirksomhet. For å sikre
tilstrekkelig gjennomføring er det ansett som nødvendig med relativt omfattende
forskriftsregulering av administrative bestemmelser knyttet til slik godkjenning.
En del yrker innenfor trafikkopplæring, utrykning, verksteder og kontrollsteder, omfattes av
regelverket om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Forskrift om godkjenning av
yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område trådte i kraft 1.
september 2012. Det anses hensiktsmessig at parkeringskontrollører omfattes av de yrkene
som forskriften regulerer, og at det er tilstrekkelig med en henvisning til denne forskriften i
forslag til parkeringsforskrift.
Hensynet til språkkrav anses tilstrekkelig ivaretatt gjennom utkast til ovennevnte forskrift §
12. For øvrig anses det ikke behov for særskilt regulering av forhold for
parkeringskontrollører, men det bes særlig om høringsinstansenes innspill vedrørende dette.
Tjenestedirektivet setter begrensninger i adgangen til å regulere midlertidige tjenesteyting.
Disse begrensningene gjelder ikke for kompetansekrav når det er tale om et lovregulert yrke.
Lovregulert yrke er definert i tjenesteloven § 5 k, og ytterligere utdypet i tjenesteforskriften 9 §
2 som lyder:
”Med lovregulert yrke i tjenesteloven § 5 bokstav k menes yrkesvirksomhet der det i
eller i medhold av lov kreves særlige yrkeskvalifikasjoner for adgangen til eller
utøvelsen av yrket, herunder krav som forbeholder yrkestittel til innehavere av en gitt
faglig kvalifikasjon”
Da parkeringsvirksomhet foreslås å være et lovregulert yrke må derfor kompetansekrav også
kunne kreves av EØS-statsborgere innenfor yrket.

8.10 Særlig om uniformering (utkastet § 11)
Spørsmålet om krav til uniformering er ikke særlig omtalt i parkeringsrapporten fra 2006. For
vektere er det gjort noen endringer i vaktvirksomhetsloven § 10 og forskriften § 28 og 29.
9
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Det er i dag alminnelig praksis at kontrollører bruker uniform. Etter parkeringsforskriften § 18
er det også et generelt krav til uniformering for kommunale parkeringskontrollører. Også for
de private som omfattes av standardvilkårene er det etter standardvilkårene punkt 2.4 et
generelt krav til å være uniformert.
Uniformering er klargjørende, og vil bidra til å tydeliggjøre overfor publikum hva slags
virksomhet man driver med. Det foreslås derfor en bestemmelse som stiller noen nærmere
krav til uniformering. Forslagene er basert på reglene for vaktvirksomhet, men tilpasset
parkeringsvirksomhet. . Det synes i motsetning til for vaktvirksomhet ikke grunn til å forby
bruk av uniform utenfor aktiv tjeneste eller unntak fra uniformskrav i enkelte tilfeller.
Det er imidlertid grunn til at det fremgår om kontrolløren er ferdigutdannet eller under
utdanning. Dette er informasjon som anses viktig for publikum. Det kan samtidig bidra til at
kontrollører ikke går lenger enn nødvendig uten å bli ferdig utdannet.
Hensynet til enhetlig kommunikasjon med publikum tilsier at det bør det være ett begrep som
benyttes på parkeringskontrollører som er ferdig utdannet. Begrepet ”parkeringsvakt” anses i
utgangspunktet mest dekkende, og vil gi en tilstrekkelig tydelig og nøytral informasjon til
publikum. Det er likevel slik at det særlig fra næringen er uttrykt ønske å kunne beholde
innarbeidet terminologi, særlig ”parkeringsbetjent” som benyttes av de som også håndhever
gebyrordningen. Også uttrykket ”parkeringskontrollør” kan være aktuelt. Ved at ”parkering”
inngår i alle uttrykk synes kommunikasjonen med publikum tilstrekkelig ivaretatt. Disse tre
uttrykkene foreslås derfor likestilt som alternativer. Reguleringen berører ikke ulike
stillingskategorier eller andre betegnelser som benyttes innen parkeringsvirksomheter, og det
er ikke grunnlag for å regulere nærmere bruken av de ulike begrepene.
Det synes ikke behov for særskilt godkjenningsordning for uniform eller materiell. Uniformen
bør imidlertid ikke kunne forveksles med politiets, forsvarets eller tollvesenets. Dette for å
skille en kontrollør fra en offentlig tjenesteperson.

8.11 Særlig om legitimasjonskort (utkastet §§ 12 og 13)
8.11.1 Generelt
I dag er det generelle krav til legitimasjon i parkeringsforskriften § 18 og i standardvilkårene
punkt 2.4. Det er i parkeringsrapporten fra 2006 lagt til grunn at håndhevingspersonell bør
bære synlig legitimasjon med virksomhetens navn, kontrollørens tjenestenummer og bilde, jf.
rapporten pkt 8.1.2.2. Dette gjelder også for vaktforetak, jf. vaktvirksomhetsloven § 11.
Vekter skal bære synlig ID-kort og fremvise det til den tjenestehandlingen direkte angår eller
politiet, jf. loven § 11. Dette var tidligere nærmere regulert i vaktvirksomhetsforskrift § 7,
men fremkommer ikke i ny forskrift. Det foreslås en lignende bestemmelse for
parkeringskontrollører med krav om å fremvise ID-kort til den tjenestehandlingen direkte
angår, politiet eller Statens vegvesen, jf. utkastet til § 12 første ledd.
Det foreslås også krav til utforming av identitetskort, jf. utkastet § 12 annet ledd følgende.
Forslaget er basert på tilsvarende regulering for vektere, jf. vaktvirksomhetsforskriften § 30
og omtale i utkast til vaktvirksomhetsforskriften pkt 6.2.
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8.11.2 Særlig om utstedelse og utforming av legitimasjonskort
I vaktvirksomhetsforskriften §§ 31 stilles det krav til godkjenning av virksomhet som skal
utstede slikt kort. Det stilles også krav til opplysningene på kortet skal meldes inn til
myndighetene.
Da parkeringskontroll er en enklere tjeneste har det ikke vært vurdert behov for særskilt
regulering av disse forholdene innen parkering. Det sentrale vil være at kontrollørene har
legitimasjon, og at foretakene har oversikt over sine utstedte kort. Det har derfor ikke vært
ansett behov for sentral regulering, eller sentral utstedelse av slike kort. Det har derfor vært
vurdert tilstrekkelig at foretakene selv har ansvar for å utstede kortet, og ha oversikt over de
kort som er utstedt, jf. utkastet § 12 siste ledd.
Kontrolløren vil være ”under opplæring” inntil all opplæring er gjennomført og bestått, og
dermed kan utføre ansvarlig kontrolltjeneste. Dette vil også gjelde for de personer som
foreslås å gi anledning til å håndheve uten å ha gjennomført all utdanning.
Som det fremgår overfor foreslås begrepene ”parkeringsvakt”, ”parkeringsbetjent” og
”parkeringskontrollør” å kunne benyttes på uniformen. Tilsvarende foreslås disse tre
uttrykkene å kunne benyttes på legitimasjonskortet. For nærmere omtale vises til punktet
over.
8.11.3 Særlig om innlevering og inndragelse av legitimasjonskort
Vaktvirksomhetsforskriften § 32 regulerer innlevering og tilbakekall av legitimasjonskort.
Dette fremstår også som et hensiktsmessig utgangspunkt for parkeringsvirksomhet.
Siden kortet er dokumentasjon på at vedkommende er godkjent parkeringsvakt og hvilket
vaktforetak vedkommende er ansatt i, er det viktig at kortet leveres inn når disse
opplysningene ikke lenger er riktige. Det foreslås derfor at kortet skal innleveres når
vedkommende slutter eller gyldighetstiden utløper. Det har vært vurdert om
primærforpliktelsen til innlevering bør påhvile kontrolløren eller virksomheten. Da det er
foretaket som utsteder kortet, synes det mest hensiktsmessig at det er virksomheten som er
ansvarlig for å få kortet tilbake. Dette er også i samsvar med det som gjelder for
vaktvirksomhet.
Siden det foreslås enklere regulering enn for vaktforetak når det gjelder utstedelsen av kortet,
er det grunn til tilsvarende enklere regulering av tilbakekall av kortet. Det synes ikke å være
behov for å gå lenger enn til å kreve at virksomheten tilbakekaller det når kontrolløren ikke
oppfyller vilkårene for å utføre tjeneste. Det synes ikke å være behov for å regulere særskilt
adgangen til å frata kortet på stedet slik som etter vaktvirksomhetsloven.

8.12 Kort om krav til opplæringsvirksomheter (utkastet § 9 siste ledd)
Det er i vaktvirksomhetsreglene krav til foretak som skal drive opplæring og til
hovedinstruktører og øvrige instruktører, jf. blant annet ny vaktvirksomhetsforskrift §§ 17 til
20.
Det er særlig viktig at de personer som driver undervisning har tilstrekkelig kompetanse til å
kunne lære opp kontrollører innen parkering. Det er derfor viktig at opplæringsinstitusjonene
og virksomhetene sikrer at de personer som benyttes til undervisning har tilstrekkelig
kompetanse. Det har vært vurdert, men ikke i denne omgang funnet grunn til å stille særskilte
krav til personell som driver opplæring i parkeringsvirksomhet. Det bør i første omgang
fokuseres på krav til kontrollørene. Det anses tilstrekkelig med et generelt krav om at
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opplæringspersonell skal ha tilstrekkelig faglig- og opplæringskompetanse for å ha
tilfredsstillende kvalitet i opplæringen, jf. forslag til § 9 siste ledd.
Dersom erfaringene tilsier det kan det på et senere tidspunkt være aktuelt å vurdere nærmere
regulering av krav til slikt personell.

9. Meldeplikt og tilsyn (utkastet kapittel 4)
9.1 Bakgrunn
Det ble i rapporten fra 2006 fremmet forslag om Statens vegvesen som
godkjenningsmyndighet for ordningen, med myndighet til å gi nasjonal godkjenning av
tilbydere basert på egenerklæring fra virksomhetene. Det ble foreslått separat godkjenning av
skiltplan for det enkelte parkeringsområde og et sentralt register over tilbydere og skiltplaner.
De fleste instansene som uttalte seg til høringen i 2006, støttet innføring av en
godkjenningsordning med felles krav til virksomhetene. Det ble blant annet pekt på at dette
vil ”luke ut” useriøse aktører. En del instanser, særlig private grunneiere, uttrykte bekymring
for saksbehandlingstiden hos godkjenningsmyndigheten. De påpekte viktigheten av at
myndigheten tilføres nødvendig kapasitet og kompetanse. Enkelte var også skeptiske til
behovet for et slikt byråkrati. Forslaget om Statens vegvesen som godkjenningsmyndighet ble
støttet av de fleste. Det var kun Agder politidistrikt som mente politiet burde være
godkjenningsmyndighet.
Nærings- og handelsdepartementet mente søknaden med egenerklæring med relevante
opplysninger mer kunne betraktes som en melding om oppstart. Videre at det burde vurderes
om eksisterende registre kunne fylle formålet. Miljøverndepartementet ønsket at det ble lagt
til rette for at registeret kunne brukes i areal- og transportplanleggingen. Norsk
Arbeidsmandsforbund mente tillatelsen burde underlegges lov om vaktvirksomhet i sin helhet,
fordi tjenestene ofte utføres av vektere.
I mandatet til arbeidsgruppen fremgår følgende:
”Statens vegvesen skal ha en sentral rolle i ordningen, som godkjennings-, skilt- og
tilsynsmyndighet. Godkjenning hovedsakelig i form av egenerklæring. Skiltvedtak
forutsetter skiltplan fra aktør. Tilsynsmyndighet gis myndighet til å gi pålegg om
retting, ”avskilting”, tvangsmulkt og inndragning av nasjonal tillatelse. Tilsyn
hovedsakelig gjennom rapporteringer fra publikum og klagenemnda.”
Etter at arbeidsgruppens høringsnotat ”Ny felles parkeringsregulering” var ferdig, mente
Nærings- og handelsdepartementet, nå Nærings- og fiskeridepartementet, at et krav om
godkjenning kunne være i strid med direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) artikkel 9, hvor
det oppstilles et forbud mot å gjøre adgangen til å drive virksomhet avhengig av en
tillatelsesordning. Direktivet er gjennomført i norsk rett ved lov 19. juni 2009 nr. 103 om
tjenestevirksomhet.
Samferdselsdepartementet har derfor justert det opprinnelige forslaget fra arbeidsgruppen om
krav om godkjenning til et krav om meldeplikt. Et slikt krav omfattes ikke av tjenesteloven og
departementet mener at dette kravet er tilstrekkelig for å sikre oversikt og mulighet for tilsyn
av virksomhetene. Det foreslås at melding må være sendt inn til Statens vegvesen v/
regionvegkontoret før virksomheten kan utøve vilkårsparkering.
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En ordning med meldeplikt skiller seg fra en godkjenningsordning ved at det ikke forutsettes
tilbakemelding fra myndighetene før virksomheten kan startes opp. Rene
registreringsordninger, som ikke forutsetter en stilltiende avgjørelse eller bekreftelse på
mottak av registreringsskjema for at tjenesteyter lovlig kan starte sin virksomhet, omfattes
ikke av begrepet tillatelsesordning etter tjenesteloven10.

9.2 Innledende kommentarer
Meldeplikt og registrering skal sikre oversikt og mulighet for tilsyn av virksomhetene.
Meldeplikt og registrering vil også innebære en mer effektiv ressursbruk og sikre at
saksbehandlingstiden hos godkjenningsmyndigheten ikke blir en flaskehals. Meldeplikten
oppfylles ved at søkeren sender inn en egenerklæring på fastsatt skjema til regionvegkontoret.
Meldeplikt og registrering, samt skiltplan, klagebehandling og publikumshenvendelser vil gi
tilstrekkelig kontroll med at virksomheten drives lovlig.
Et nasjonalt elektronisk register over skiltplaner finnes ikke i dag. Et slikt register må derfor
etableres. Denne delen av registeret er vel det som må antas å være mest interessant i forhold
til areal- og transportplanlegging, jf. høringsmerknaden fra Miljøverndepartementet. Samtidig
pekes det på at planbestemmelser vil kunne være viktig for å avgjøre om arealene lovlig kan
benyttes til parkering. Videre anses det hensiktsmessig at nødvendig informasjon om utøveren
også er tilgjengelig i tilknytning til den enkelte skiltplan i registeret. Hva gjelder mulighet for
å utnytte informasjon fra andre registre vises til omtale under punkt 9.3 nedenfor, der det
foreslås at virksomheten kun skal fylle ut egenerklæringsskjema. Det antas derfor å gi liten
administrativ forenkling å utnytte informasjon i andre registre.

9.3 Generelt om egenerklæringen (utkastet § 4 første ledd)
Som det fremgår over foreslås det å pålegge virksomhetene en meldeplikt. Dette innebærer at
virksomhetene må fylle ut et egenerklæringsskjema og sende dette til regionvegkontoret, jf.
punkt 9.4. Kravet vil gjelde for alle virksomheter, dvs. både for privat og kommunal
parkeringsvirksomhet.
Regionvegkontoret skal gjennomgå og kontrollere om innkomne egenerklæringsskjemaer er
korrekt utfylt og at all nødvendig dokumentasjon er fremlagt. Det skal i utgangspunktet ikke
gjøres noen nærmere materiell prøving av vilkårene. Det er virksomhetenes ansvar å gi
korrekt informasjon. Det er derfor også virksomheten som skal bære risikoen for at
opplysningene er korrekte.
Selv om regionvegkontoret ikke skal drive rutinemessig kontroll av om opplysningene på
egenerklæringsskjemaet er korrekte, vil det imidlertid være mulig å foreta en nærmere
kontroll der man finner grunn til det, for eksempel på grunn av opplysningene som er gitt,
annen informasjon eller lignende. I alminnelighet vil det ikke være kritikkverdig om det ikke
avdekkes at opplysningene ikke er korrekte. Annerledes kan det stille seg i situasjoner der det
er særlige holdepunkter, særlige opplysninger eller lignende som tilsier at regionvegkontoret
burde ha foretatt seg noe og de ikke har gjort hva man med rimelighet kan forvente ut fra
situasjonen.
Egenerklæringsskjemaet skal inneholde de opplysninger og forhold som er nødvendige for å
sikre at virksomheten kan operere i tråd med regelverket. Det vil derfor primært referere til
kravene til virksomheten som fremgår i forskriften. Det gjelder følgende:
10 Se tjenestedirektivet art. 4 nr. 6 og Ot.prp. nr 70 (2008-2009) s 76
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Etablering:
o Krav til organisasjonsform, jf. § 5.
o Kravene til alder statsborgerskap i EØS-land, eventuelt fast bosted i Norge
de siste 6 mnd jf. § 5.
o Krav om dekkende ansvarsforsikring, jf. § 6.
o Meldeplikt ved endringer, jf. § 5.
Drift:
o Generell forpliktelse til å drive virksomheten i samsvar med
bestemmelsene i forskrift om vilkårsparkering og på forsvarlig måte, jf. § 6
herunder:
- Krav til ansatte, jf. § 8.
- Opplysningsplikt til regionvegkontoret, jf. § 18.
- Bruk av plassen er i lovlig i henhold til annet regelverk.
- Skilting av parkeringsområder er i samsvar med § 22, jf. kapittel 4.
- Parkeringsplasser til forflytningshemmede er i samsvar med § 61.
- Krav til skiltplan, jf. § 16.
- Plikt til å bidra økonomisk til driften av Parkeringsklagenemnda, jf. §
58.
- Sanksjonsrisiko ved overtredelser, jf. § 19.
I vedlegg A til dette dokumentet er det inntatt utkast til egenerklæringsskjema.

9.4 Særlig om myndighet for å motta og registrere egenmeldinger (utkastet § 14
første ledd)
Det foreslås at regionvegkontorene skal motta og registrere egenmeldingene. Forslaget må ses
i sammenheng med kapittel 9.15, der regionvegkontorene foreslås som tilsynsmyndighet.

9.5 Finansiering (utkastet § 14 annet ledd)
Til tross for at godkjenningsplikten nå foreslås erstattet med en meldepliktsordning, vil det
påløpe kostnader for regionvegkontoret i forbindelse med gjennomgang og registrering av
meldingene. Det oppstår derfor spørsmål om hvordan dette bør finansieres.
Godkjenning av vaktforetak finansieres av virksomhetene, jf. vaktvirksomhetsforskrift § 46.
Aktørene innenfor parkeringsmarkedet tilbyr i stor grad tjenester på mer eller mindre
kommersiell basis. Det synes derfor i utgangspunktet å være grunn til at dette anses som en
ordinær kostnad knyttet til å tilby denne typen virksomhet. Det foreslås derfor at
regionvegkontoret kan få dekket sine kostnader for behandling av melding gjennom et gebyr.
Gebyret må imidlertid reflektere de kostnader regionvegkontoret med gjennomgang og
registrering av meldingene og ellers være i tråd med de alminnelige krav til kostnadsriktighet.
Statens vegvesen har tidligere sett det som vanskelig å komme med noen nærmere anslag på
kostnader knyttet til godkjenning. Nærmere anslag om kostnadsriktig gebyr for behandling av
egenerklæringsskjema må imidlertid gjøres før gebyret kan fastsettes. Se nærmere omtale i
punkt 33.3.
Det foreslås at gebyret må fastsettes i forskrifts form av Vegdirektoratet. Krav til forskrifts
form forutsetter i utgangspunktet offentlig høring av gebyret, jf. forvaltningsloven og
utredningsinstruksen.
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9.6 Klage
Som nevnt over i punkt 9.3 er det ikke lagt opp til at regionvegkontoret skal drive
rutinemessig kontroll av om alle opplysningene i egenerklæringsskjemaet er korrekte. Dersom
regionvegkontoret likevel avdekker feil eller materielle mangler i skjemaet vil første skritt
være å be virksomheten om å rette opp opplysningene. Før dette er gjort, kan registrering ikke
finne sted. Konsekvensen av dette vil være at virksomheten ikke kan starte opp. Dette må sees
i sammenheng med regionvegkontorets foreslåtte tilsynskompetanse. Dersom virksomheten er
uenig i regionvegkontorets krav om retting av opplysningene i skjemaet, vil
forvaltningslovens regler om klage måtte legges til grunn. Vegdirektoratet vil her være
overordnet klageinstans i henhold til normal praksis og ansvarsfordeling mellom
regionvegkontor og Vegdirektoratet.

9.7 Bortfall av rett til å drive vilkårsparkering (utkastet § 15)
Vaktvirksomhetsloven har i § 6 regulert bortfall av tillatelse ved konkurs eller dødsfall.
Behovet for en lignende regulering gjør seg gjeldende for parkeringsvirksomheter, der man
ikke mottar nytt egenerklæringsskjema fra overtagende virksomhet ved konkurs eller dødsfall
(innehaveren av enkeltpersonforetak). Det foreslås derfor en egen bestemmelse om dette.
Da regionvegkontoret foreslås som registersansvarlig og tilsynsmyndighet, vil det også være
naturlig at regionvegkontoret får myndighet til å avregistrere virksomhet i slike situasjoner. Et
konkursbo eller dødsbo vil imidlertid ha rett til å fortsette virksomheten i den utstrekning det
finnes hensiktsmessig med sikte på avvikling eller overføring av virksomheten til ny eier.
Dersom denne perioden varer over seks måneder foreslås det at særskilt tillatelse innhentes av
regionvegkontoret.

9.8 Særlig om driftskrav (utkastet § 6 første ledd)
Det er viktig at de grunnleggende vilkårene for lovlig drift er oppfylt så lenge det
virksomheten drives. Det foreslås derfor i § 6 første ledd en uttrykkelig plikt til at
virksomheten skal drives i samsvar med forskriften. Bestemmelsen presiserer krav og
forventninger til virksomheten og danne utgangspunktet for tilsyn med den.
For å ta høyde for uønskede driftsformer, som ikke fanges opp av forskriftens øvrige
bestemmelser, foreslås det at det også stilles krav til at driften skal skje på forsvarlig måte.
Dette vil innebære at vurderingstemaet er bredere enn kun hva som er god skikk eller kutyme
innen parkeringsvirksomhet, det vil si en mer generell vurdering av om
parkeringsvirksomheten utøves på en forsvarlig måte. Vurderingskriteriet samsvarer med det
som er for personer i vaktvirksomhet11. Det er likevel grunn til å understreke at man har sett
det som hensiktsmessig å stille dette som krav til virksomheten generelt, og ikke til
enkeltpersoner i foretaket. Bestemmelsen er ment som en sikkerhetsventil mot driftsformer
som strider mot reglenes formål eller den alminnelige oppfatningen av hva som er seriøs
parkeringsvirksomhet og som ikke fanges opp av øvrige bestemmelser i forskriften. Terskelen
for å benytte bestemmelsen bør være høy og kun aktuell i unntakstilfeller.

9.9 Skiltmyndighet/godkjenning av område (utkastet § 16)
9.9.1 Utgangspunktet – Statens vegvesen som skiltmyndighet
Et enhetlig system, og det ansvaret Statens vegvesen først ble foreslått å ha som
godkjenningsmyndighet og registeransvarlig for skilt og tilbydere, var bakgrunnen for at
Statens vegvesen i rapporten fra 2006 og i mandatet for arbeidsgruppen ble foreslått som
11

Jf. vaktvirksomhetsloven § 3 og omtale i Ot.prp nr. 49 (2008-2009) s 19
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skiltmyndighet. Forslaget må også sees i sammenheng med forslaget om at Statens vegvesen,
som tilsynsmyndighet, skulle få anledning til å ”avskilte” parkeringsområdet ved alvorlige
overtredelser. Et viktig element i å gjøre det enklere for publikum vil være å sikre ensartet
utøvelse av skiltmyndigheten. Dersom myndigheten legges til forskjellige organer kan det
føre til ulike tolkninger og praksis, om det ikke foreligger normaler og retningslinjer fra
Statens vegvesen. Det er et argument for at Statens vegvesen bør ha skiltmyndighet alene.
Det pågår imidlertid nå en prosess med å vurdere utvidet skiltmyndighet til kommuner. Denne
prosessen må blant annet sees i sammenheng med prøveordninger om endret skiltmyndighet,
som man har hatt i enkelte kommuner. I den forbindelse vurderes det også om kommuner bør få
skiltmyndighet for å sikre en effektiv og helhetlig parkerings- og arealpolitikk. Konkret sendte
Vegdirektoratet 20. november 2013 på høring forslag om diverse endringer i skiltforskriften,
blant annet at skiltmyndighet etter skiltforskriften § 28 (trafikkregulerende skilt) blir overført
fra politiet til Statens vegvesens v/regionvegkontorene. Politiet har i dag skiltmyndighet for
offentlig og privat veg i kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og
Tromsø, jf. skiftforskriften § 28. Det er denne skiltmyndigheten som nå foreslås overført fra
politiet til regionvegkontorene. I høringsbrevet foreslås det også at regionvegkontoret skal
kunne delegere denne myndigheten videre, herunder til kommuner med god trafikkteknisk
kompetanse. Fristen for høringsuttalelse var 20. februar 2014. Vegdirektoratet evaluerer nå
høringsinnspillene og vil oversende saken til Samferdselsdepartementet for videre oppfølging.
9.9.2 Skiltmyndighet til den enkelte operatør
I tråd med etablert system for skiltmyndighet, har det som det fremgår over, i utgangspunktet
vært lagt opp til at det fattes skiltvedtak for det enkelte område på vanlig måte av
skiltmyndigheten - i hovedsak Statens vegvesen, politiet eller eventuelt kommunen der de i
dag har slik myndighet. Dersom skiltvedtakene skal fattes av Statens vegvesen vil det kreve
omfattende ressurser for å følge opp vedtakene, forutsatt at dette skal skje på samme måte
som for dagens vedtak. Statens vegvesen har ikke kunnet anslå hvilket ressursbehov etaten vil
kunne ha som følge av dette, men Norpark har antydet at det kan være snakk om i
størrelsesorden 50 - 100 årsverk.
Det har derfor av ressursmessige og administrative hensyn blitt vurdert om det er grunn til å
se på hvor sterk gjennomgang av skiltplanene som Statens vegvesen bør forestå, eventuelt om
dette ansvaret kan overføres til andre aktører. To aktører fremstår her som aktuelle:
Kommunene og den enkelte operatør.
Å gi kommunen slik myndighet har vært vurdert. Noen kommuner innehar skilttekniske
kompetanse og forestår mesteparten av det forberedende arbeidet forut for skiltvedtak hos
regionvegkontorene og politiet. Dette gjelder imidlertid ikke alle kommuner. Dette er en
grunn til at dette alternativet ikke har vært vurdert som hensiktsmessig.
Det vil imidlertid kunne være aktuelt at den enkelte operatør, innenfor regelverkets og
skiltnormalenes generelle rammer, gis myndighet til å sette opp slike parkeringsregulerende
skilt. Det understrekes at dette primært vil være aktuelt utenfor det såkalte ”enerettsområdet”.
Innenfor ”enerettsområdet” tilsier trafikkstyringshensynet og sammenhengen med
trafikkregulering at skiltvedtakene bør fattes, som i dag, av Statens vegvesen og politiet, eller
enkelte delegerte kommuner. En tilpasning vil således innebære at man ikke får et felles
system for skiltvedtak innen vilkårsparkering, men kun at regelverket vil være likt.
Spørsmålet er om dette likevel kan aksepteres, gitt de forskjellige utfordringene her.
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Dersom myndigheten til å fatte skiltvedtak utenfor ”enerettsområdet” legges til den enkelte
operatør vil dette være prinsipielt nytt ved at myndigheten til å sette opp offentlige trafikkskilt
i praksis delegeres til private og kommunale tilbydere. Spørsmålet er om dette likevel ut fra
de særegne forholdene som vil være i ny felles parkeringsregulering er hensiktsmessig. Det
vil i så tilfelle innebære at skiltplanene i større grad kun meldes inn, uten at det trengs formell
godkjenning fra Statens vegvesen. Operatøren vil ha ansvar for at krav og forutsetninger for
drift av vilkårsparkering er oppfylt, herunder erklæring om at det foreligger nødvendige
tillatelser fra lokale myndigheter til å benytte arealet til parkering. Statens vegvesen skal ikke
måtte sjekke at dette er tilfelle, om ikke for eksempel opplysninger fra kommunen kan gi
grunn til at dette kontrolleres nærmere.
Det er usikkert om dette er tilstrekkelig for å sikre kvaliteten på skiltingen. Det kan hevdes at
også på dette området vil det være i virksomhetens interesse å opptre ryddigst mulig. Det er
likevel en lang tradisjon for at det offentlige fatter skiltvedtak for offentlige skilt. Det er
videre slik at det ikke er gitt at alle aktører besitter tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre
skilting på en tilfredsstillende måte og at det derfor ligger en merverdi i den kvalitetssikringen
som en godkjenning av offentlig skiltmyndighet vil gi. Det har derfor vært vurdert om det bør
være en begrensning, for eksempel at aktører som kan dokumentere skiltteknisk kompetanse
kan fatte slike vedtak, mens Statens vegvesen fatter vedtak for øvrige aktører. Det vil i tilfelle
innebære at Statens vegvesen fortsatt vil fatte noen vedtak, men at de primært vil konsentrere
seg om mindre aktører. Både fordi at det vil være vanskelig å finne en hensiktsmessig
avgrensning av ”tilstrekkelig kompetanse”, at mange aktører uansett kan se seg tjent med å
kjøpe den nødvendige skilttekniske kompetansen og at det i størst mulig utstrekning bør være
en enhetlig løsning, har denne løsningen ikke vært ansett hensiktsmessig.
Det har også vært vurdert å gi Statens vegvesen en mulighet til å se på saken, samtidig som
saksbehandlingstiden er forutberegnlig. Dette kan for eksempel løses ved skiltplanen anses
godkjent et visst antall uker etter den er innsendt, dersom ikke Statens vegvesen har meddelt
noe annet. Dette er imidlertid heller ikke ansett som noen god løsning, da også denne
løsningen legger et betydelig saksbehandlingsansvar på Statens vegvesen, samtidig som det
kan skape uklare ansvarsforhold der skiltingen ikke er i samsvar med reglene.
Dersom myndigheten tillegges den enkelte virksomhet vil hensynet til likhet i utøvelsen
ivaretas gjennom de forskriftsfastsatte krav og skiltnormaler som benyttes, sammenholdt med
mulighet for etterkontroll av regionvegkontoret. I utgangspunktet anses foreliggende regler
om normaler tilstrekkelig, men ved behov må det fastsettes utfyllende krav om normaler.
Etterkontrollen vil bestå i at regionvegkontoret ved tilsyn vil kunne foreta kontroll av om
skiltingen er i samsvar med reglene, herunder sanksjonere ved eventuelle overtredelser.
Samlet sett ut fra ressursmessige og administrative hensyn veid opp mot hensynet til behovet
for kvalitetssikring og likhet, synes det hensiktsmessig at ansvaret for korrekt skilting påhviler
den enkelte aktør innenfor fastsatte krav og rammer for øvrig som sikrer likhet i utformingen.
Det bes særskilt om innspill fra høringsinstansene på forslag til skiltvedtak, herunder om det
kan være grunn til å begrense skiltvedtak til aktører som kan dokumentere skiltteknisk
kompetanse, jf. overfor.
For å ta hensyn til risikoen for at dette ikke gir tilstrekkelig kvalitet på skiltingen, foreslås det
at det er særlig fokus på dette i en etterfølgende evaluering og at ordningen vurderes endret
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dersom det viser seg at aktørene ikke i tilstrekkelig grad sikrer skilting i tråd med regler og
retningslinjer.

9.10 Om behov for særlig skilting på ”enerettsområdet”
Det har blitt reist spørsmål om et alternativ til et felles skilt kan være å benytte to forskjellige
hovedskilt, hvorav kun det offentlige skiltet benyttes innenfor ”enerettsområdet” med Statens
vegvesen som ansvarlig skiltmyndighet. Dette vil redusere ressursproblematikken for Statens
vegvesen. Det vil imidlertid undergrave det sentrale formålet om at det felles skiltet skal
kommunisere ordningen. Dette prinsippet står sterkt og det å endre dette prinsippet anses ikke
aktuelt, særlig når utfordringer med tanke på ressursbruk kan løses på annen måte.
Det har også blitt reist spørsmål om det at Statens vegvesen, gjennom skiltvedtak for ulike
private områder, på en uheldig måte kan gi legitimitet for parkering på områder som ikke
lovlig kan benyttes til parkering. Løsningen på dette har også vært hevdet å være ulike skilt.
Til dette kan pekes på at det er virksomheten selv som er ansvarlig for at området lovlig kan
benyttes til parkering. Statens vegvesen forutsettes i svært liten grad å drive forhåndskontroll
av dette. Det synes heller ikke å være særlig behov for å kommunisere til publikum denne
forskjellen gjennom ulik skilting. Det vil i større grad skape forvirring. Skiltingen er et
forhold mellom virksomheten og bilisten, mens lovligheten av parkeringsvirksomhet på
grunnen er primært et forhold mellom virksomheten, grunneier og/eller kommunen. Når, som
nevnt, også felles skilt er en sentral del av et felles regelverk, synes heller ikke dette å gi
grunn til å innføre to skilt. Det er imidlertid i utformingen av egenerklæringsskjemaet tatt inn
et eget punkt om bruk av plassen er i lovlig i henhold til annet regelverk.
Det er også vurdert om det kan benyttes samme hovedskilt (552), men at det benyttes
underskilt med forskjellig farge avhengig av hvorvidt parkeringen tilbys utenfor eller innenfor
”enerettsområdet”. Dette vil gi publikum beskjed om de forskjellige skiltvedtaksregimene
som gjør seg gjeldende, noe som i enkelte situasjoner vil kunne være interessant for enkelte.
Som det fremgår nedenfor, forutsettes det at skiltplanene gjøres tilgjengelige for publikum.
Dette bør gjelde uavhengig av hvilket område de er fattet for. Videre vil den merverdi dette
gir for publikum eller andre være begrenset. Samlet sett synes det ikke grunn til å innføre et
slikt særskilt underskilt, men det bes særskilt om høringsinstansenes synspunkter på hvorvidt
et slikt skille kan være hensiktsmessig.

9.11 Særlig om register over tilbydere og områder (utkastet § 17)
Selv om det foreslås at den enkelte virksomhet skal fatte egne skiltvedtak, jf. forslaget over, er
det viktig å sikre at klagenemnda og regionvegkontoret som tilsynsmyndighet har tilgang til
skiltplanen for det enkelte område. Det er derfor nødvendig at disse er tilgjengelige et eksternt
sted og ikke bare hos den enkelte virksomhet. Dette også for å sikre mulighet for kontroll av
at faktisk skilting er i tråd med skiltplan. Det anses mest hensiktsmessig at dette skjer
gjennom at skiltplanene legges inn i et sentralt register.
Det har vært pekt på at et alternativ vil kunne være at skiltplaner utenfor ”enerettsområdet”
legges til et kommunalt register. Dette anses imidlertid ikke som hensiktsmessig.
For dagens private skiltordninger, som omfattes av standardvilkårene og klagenemnd, antas
en slik elektronisk registrering å kunne gjennomføres uten særlige problemer. Det vises til
Norparks opplysninger om at det er under utvikling et system for elektronisk registrering av
skiltplaner på slike parkeringsområder. Målsetningen er at disse skiltplanene også skal gjøres
allment tilgjengelig via internett.
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For dagens offentlige skiltplaner kan dette bli mer utfordrende. Vegdirektoratet opplyser at
det er høyst varierende hva som er elektronisk tilgjengelig og i hvilket format. Det må likevel
antas at dette vil kunne gjøres i løpet av en rimelig overgangsperiode. Hvor lang denne
overgangsperioden vil være er usikkert, da det i dag ikke foreligger noe slikt elektronisk
tilgjengelig register for noen form for skilting. Det er i den sammenheng også grunn til å
skille mellom det som er innenfor og utenfor ”enerettsområdet”. De skiltplaner som gjelder
områder utenfor ”enerettsområdet” vil bli omfattet av adgang til forenklet godkjenning
(egengodkjenning) ved at skiltplanene meldes inn til sentralt register. Det må antas at slike
skiltplaner etter en overgangsperiode, uten administrative eller økonomiske konsekvenser av
betydning, kan meldes inn på linje med det som det nå legges opp til innenfor
parkeringsklagenemnda. For skiltvedtak innenfor ”enerettsområdet”, vil dagens ordning
videreføres. I utgangspunktet bør slike skiltvedtak, etter en overgangsperiode, også legges inn
i dette sentrale skiltregisteret. Dersom dette er vanskelig kan det imidlertid være aktuelt å
akseptere at disse skiltplanene ikke legges inn i et slikt register, såfremt de gjøres tilsvarende
tilgjengelige, for eksempel gjennom en søkbar løsning på internett som omfatter alle
skiltplaner innenfor virkeområdet. Dette må Vegdirektoratet som registermyndighet utrede
nærmere. Det foreslås derfor i denne omgang at registeret kun skal inneholde områdene
utenfor ”enerettsområdet”, mens plikten til å gjøre skiltplanen tilgjengelige også gjelder
”enerettsområdet”.
Det har vært vurdert hva et slikt register bør inneholde. Sentralt vil være oversikt over
skiltplanen for det enkelte område. Det bør imidlertid samtidig knyttes til informasjon om den
enkelte virksomhet.
Det har i tillegg vært vurdert om enkelte forhold knyttet til virksomheten, for eksempel
informasjon om godkjent personell bør omfattes. Det er imidlertid et ønske om ikke å ha mer
informasjon i et slikt register enn nødvendig, samtidig som ytterligere opplysninger reiser
blant annet ressursmessige spørsmål. Det er samtidig vurdert at det viktigste er oversikt over
virksomhetene og områdene. Det foreslås derfor ikke at registeret inneholder ytterligere
informasjon. Ytterligere informasjon, som er nødvendig for tilsynsmyndigheten, vil kunne
innhentes ved behov, jf. utkastet § 17 tredje ledd.

9.12 Ansvarlig myndighet og kostnader for register (utkastet § 17)
Det er ulike alternativ for hvem som kan være ansvarlig for et sentralt register, både
kommunene, Norpark, KS, Parkeringsklagenemnda og Statens vegvesen er aktuelle alternativ.
De to sistnevnte, Parkeringsklagenemnda og Statens vegvesen, anses imidlertid som mest
aktuelle, da de også vil være de sentrale brukerne av et slikt register. Parkeringsklagenemnda,
i forbindelse med klagebehandling, og Statens vegvesen v/ regionvegkontorene i forbindelse
med tilsyn. Som nevnt utvikler også dagens parkeringsklagenemnd en registerløsning for
dette.
Statens vegvesen v/Vegdirektoratet foreslås som registeransvarlig. Det fremstår som naturlig,
da det er Statens vegvesen v/ regionvegkontorene som er tilsynsmyndighet og skiltmyndighet
innenfor ”enerettsområdet”. Det er også regionvegkontorene som foreslås å kunne beslutte at
skilt skal fjernes, jf. omtale i punkt 9.15. Registeret vil imidlertid også omfatte privatregulert
vilkårsparkering, der regionvegkontorene ikke i dag har ansvar for vedtakelse av skiltplaner.
Videre vil kommunene for parkeringsplasser utenfor ”enerettsområdet” i stor grad ha oversikt
over parkeringsplasser som har nødvendige bruks- og avkjørselstillatelser.
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Det anses totalt sett mest hensiktsmessig at registeransvaret påhviler Statens vegvesen
v/Vegdirektoratet. Det legges imidlertid til grunn at dette kun er ment å innebære et
overordnet registeransvar. Det vil være den enkelte virksomhet som skal melde planen inn til
dette registeret.
Som tilbydere av tjenester i et mer eller mindre kommersielt marked synes det også her
naturlig å legge til grunn at kostnader knyttet til opprettelse og drift av registeret dekkes av
den enkelte virksomhet ved et gebyr for registrering i registeret. Det har vært pekt på at det er
en risiko for at reguleringer av økonomiske grunner ikke legges inn, dersom det tas betalt per
registrering. Når innmelding av skiltplanen er en forutsetning for parkeringsdrift, antas
imidlertid denne risikoen for å være begrenset. I utkastet § 17 annet ledd foreslås det derfor at
Vegdirektoratet ved forskrift kan fastsette gebyr til dekning av kostnader for opprettelse og
drift av registeret.
Arbeidsgruppen lyktes ikke i å få informasjon om kostnadene knyttet til register over
skiltplaner i dagens Parkeringsklagenemnd.
Dersom det er aktuelt å benytte registeret som Parkeringsklagenemnda allerede har utviklet,
kan Vegdirektoratet oppfylle sitt ansvar gjennom et samarbeid med Parkeringsklagenemnda,
som for eksempel kan drifte dette registeret. I så tilfelle vil det heller ikke i særlig grad bli
kostnader til opprettelse av registeret.
Opplysningene i registeret bør være offentlig tilgjengelig. Det bør samtidig legges vekt på at
opplysningene gjøres kjent på en måte som gjør det enkelt for publikum å få tak i
informasjonen. Det bør således arbeides for løsninger som gjør at publikum ved enkle søk på
internett kan få tilgang til informasjon om godkjente virksomheter og skiltplan for det enkelte
område. Det bør være opp til Vegdirektoratet som registermyndighet å sikre dette på en
tilfredsstillende måte. Det foreslås derfor en generell plikt for registermyndigheten til å sikre
allmennheten tilstrekkelig tilgang til informasjon om godkjente virksomheter og skiltplaner.
Dette vil gå utover generell plikt til at innholdet skal gjøres offentlig kjent, men uten at måten
dette skal skje på er fastsatt i detalj. Dette kan oppfylles gjennom etablering av ett register
eller flere registre som sikrer tilstrekkelig tilgjengelighet.

9.13 Om mulighet til å knytte skiltplanregister til Nasjonal Vegdatabank (NVDB)
Med forslag om Vegdirektoratet som myndighet for skiltplanregister, har Vegdirektoratet
innhentet informasjon om mulighet for å knytte dette til Nasjonal Vegdatabank (NVDB).
Informasjon om dette følger nedenfor. Det presiseres imidlertid til at dette er noe
registermyndigheten selv må vurdere nærmere.
NVDB har opprettet en ny portal som er offentlig tilgjengelig. Den største oppgaven ved å
tilknytte skiltplaner for parkeringsplasser, både innenfor og utenfor enerettsområde, vil være
selve registreringen. Dette er ikke gjort over eksisterende offentlig regulerte
parkeringsplasser, verken i eller utenfor ”enerettsområde”. Nyordningen når det gjelder
regulering av private plasser med offentlig parkeringsskilt vil medføre utarbeidelse og
godkjenning av en mengde skiltplaner.
Dersom den enkelte operatør selv skal kunne legge inn skiltplaner i registeret, kreves det
endringer i registeret. Kostnadene ved dette er usikre. Det pekes på at det beste vil være om
den som har utferdiget/godkjent skiltplanen legger dette direkte inn.
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Det pekes også på at for å få en tilknytning av parkeringsplassen og skiltplanen til vegnettet er
en avhengig av at det er registrert en godkjent avkjørsel til vegen. Dette vil gjøre at
virksomheten må sikre seg at relevant myndighet, oftest kommunen, har gitt
avkjørselstillatelse som er lagt inn registeret.
For å få til en tilknytning av skiltplaner inn i NVDB, kreves det at det foretas bestilling til
NVDB med en Produktspesifikasjon. Det vil være en kostnad å få til en slik tilknytning til
NVDB. Kostnadene for dette er usikre.

9.14 Opplysnings- og rapporteringsplikter (jf. utkastet § 18)
For et effektivt tilsyn er det viktig at tilsynsmyndigheten sikres tilgang til de opplysninger
som er nødvendig for å kunne utføre slike tjenester. Det foreslås derfor at virksomheten
plikter å gi regionvegkontoret, det vil si tilsynsmyndighet, opplysninger, dokumentasjon og
annen bistand nødvendig for tilsyn med at den drives i samsvar med forskriften.
Det har vært vurdert om virksomhet som omfattes av § 2 skal sende en årlig rapport med
redegjørelse for virksomheten i det foregående år til tilsynsmyndighet, herunder liste over
ansatte i foretaket som skal utføre kontrolltjeneste eller har oppgaver direkte knyttet til slik
tjeneste. Dette vil være i samsvar med det som gjelder for vaktforetak, jf. ny
vaktvirksomhetsforskrift kapittel 8. Det har imidlertid ikke vært vurdert å være et behov for
en slik rutinemessig rapportering. Tilsynsmyndigheten vil ved behov kunne be om
informasjon.
Det er samtidig viktig at parkeringsklagenemnda og tilsynsmyndigheten har god gjensidig
informasjonsutveksling. Dette særlig for å effektivisere tilsynsarbeidet, for å sikre at tilsynet
får informasjon om kritikkverdige forhold som avdekkes i nemnda og for at nemnda er
informert om tiltak og annet som tilsynsmyndigheten setter i verk. Det foreslås derfor en
bestemmelse
om
gjensidig
informasjonsplikt
mellom
regionvegkontoret
og
parkeringsklagenemnda. Det har vært vurdert, men ikke funnet grunn til å regulere særskilt at
disse i fellesskap skal fastsette nærmere bestemmelser om dette. Det bør være opp til nemnda
og regionvegkontoret å finne den mest hensiktsmessige måten å gjennomføre dette
samarbeidet på.

9.15 Tilsynsmyndighet (utkastet § 19)
Få høringsinstanser uttalte seg uttrykkelig til dette i høringen i 2006. Forbrukerombudet pekte
imidlertid at det var viktig at muligheten til å reagere overfor virksomheter utenfor det
regulerte systemet fremkom klart.
KRD var skeptisk til nye tilsynsordninger overfor kommunene. KRD etterlyste nærmere
begrunnelse for opprettelse av en tilsynsfunksjon. De viste til prinsippene lagt til grunn i Ot.
prp. nr. 97 (2005-06) om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og
fylkeskommuner m.m. (statlig tilsyn med kommunesektoren) og NOU 2004:17 Statlig tilsyn
med kommunesektoren. Det var i den nevnte proposisjonen varslet en samlet gjennomgang av
dagens tilsynsordninger for å vurdere om tilsyn er nødvendig og hensiktsmessig. Valg av
område som krever statlig tilsyn skal bygge på risiko – og sårbarhetsanalyser.
9.15.1 Innledende merknader
Hensiktsmessige sanksjonsmidler for tilsynsmyndigheten er viktig, både for å sikre at
virksomheter forholder seg lojalt til det fastsatte regelverket og for å kunne reagere overfor
virksomheter som opererer utenfor dette. Sanksjonsmidlene bør utformes slik at de gir
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nyanserte og effektive virkemidler til å håndtere overtredelser og til å tilpasse sanksjonen til
den overtredelsen som er begått.
9.15.2 Særlig om tilsyn overfor kommune
Kapittel 10a i kommuneloven ble vedtatt ved lov 15. desember 2006 og inneholder
bestemmelser om statlig tilsyn med kommunen eller fylkeskommunen. I kommuneloven § 60
a annet ledd skilles det mellom kommuneplikter og aktørplikter. Kommuneloven § 60 a - § 60
d gjelder kun kommuneplikter. For aktørplikter er det bestemmelser om samordning via
fylkesmannen, jf. loven § 60 e. Samordningen innebærer at fylkesmannen skal underrettes om
tilsynsplaner, varsel og om pålegg eller andre sanksjoner med vesentlig betydning, samt at det
så langt som mulig skal være dialog med kommunen før det gis pålegg eller andre sanksjoner
med vesentlig virkninger.
Om skillet mellom kommuneplikter og aktørplikter fremgår følgende i Ot.prp. nr. 97 (20052006) pkt 11.2:
”Verkeområdet for kapitlet er avgrensa til tilsyn med dei genuine kommunale eller
fylkeskommunale pliktene, det vil seie plikter som berre er pålagde kommunar og
fylkeskommunar, og som er pålagde desse i eigenskap av at dei er lokale folkevalde
organ (kommuneplikter). Reglane gjeld derfor ikkje tilsyn med at kommunen eller
fylkeskommunen etterlever reglar som rettar seg mot alle som driv ein aktivitet eller
tilbyr ei teneste (aktørplikter)”
Den reguleringen som her foreslås av all vilkårsparkering, vil gjelde for både kommuner og
private aktører som driver slik parkering. Den er ikke knyttet til særlige plikter som pålegges
kommunene. Dette gjør at det er grunn til å anse de pliktene som foreslås som aktørplikter og
at det statlige tilsyn vil mer ha karakter av et ”næringstilsyn”. Det er videre både i
proposisjonen som nevnt og i tilrådingen fra arbeidsgruppen foreslått at kommunale og
private utøvere behandles likt. Tilsyn kreves for å sikre god kvalitet på de tjenestene som
tilbys publikum og vil ikke gå lenger enn hva som er nødvendig for å ivareta dette formålet.
På den bakgrunn anses ikke foreliggende forslag om tilsyn å komme i konflikt med
kommuneloven kapittel 10 a.
De samordningsoppgaver som fylkesmannen er gitt i kommuneloven er det tatt hensyn til ved
at det er tatt inn en bestemmelse i utkastet § 19 siste ledd om at regionvegkontoret ved tilsyn
overfor kommune skal underrette og involvere fylkesmannen, i samsvar med kommuneloven
§ 60 e. Uttrykket ”underretning” refererer til pliktene i § 60 e annet ledd om plikt til å
underrette om tilsynsplaner og varsel om pålegg eller andre sanksjoner med vesentlige
virkninger, mens ”involvere” refererer til den dialogen som fylkesmannen skal koordinere
etter § 60 e tredje ledd.
9.15.3 Særlig om tilsyn på ”integrert del av ferdselsåre langs offentlig veg”
Tilsynsmyndigheten foreslås å ha myndighet innenfor alle deler av vilkårsparkering som
tilbys. Dette inkluderer også den vilkårsparkering som tilbys på ”integrert del av ferdselsåre
langs offentlig veg”, jf. nærmere omtale i punkt 5. I den grad dette innebærer tilsyn med den
kommunale håndhevingen vises til omtalen i punkt 9.15.2 ovenfor. Som det fremgår i punkt
9.9.2, foreslås det at regionvegkontoret og politiet opprettholdes som skiltmyndighet på dette
området. Dette vil innebære at regionvegkontoret, som tilsynsmyndighet, i noen grad vil drive
tilsyn med seg selv og med politiet. Dette er ingen ideell løsning. Det antas imidlertid at disse
myndighetene vil ha særlig kompetanse og forutsetninger for å håndtere denne oppgaven,
blant annet sett i sammenheng med de særlige trafikale hensyn som gjør seg gjeldende på
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dette området. Det bør derfor kunne forventes at denne oppgaven i utgangspunktet vil bli
utøvd med god kvalitet og at det derfor i liten grad kan forventes behov for tilsyn og
tilsynsreaksjoner på dette området. Dersom det avdekkes uregelmessigheter på dette området,
bør imidlertid tilsynsmyndighet også kunne kreve at forholdet blir brakt i orden her. Det
innebærer at regionvegkontoret må sikre et tilstrekkelig skille mellom de ulike oppgavene
man har for å opprettholde tilliten til tilsynsmyndigheten og til ordningen som sådan. Det
foreslås i utgangspunktet ingen særlig regulering av dette. Dette kan imidlertid vurderes
nærmere i lys av de erfaringene man gjør seg med ordningen.
9.15.4 Nærmere om reaksjoner ved tilsyn
De forslåtte reaksjoner er:
-

Pålegg om retting
Tvangsmulkt
Avskilting av en enkelte parkeringsområdet og
Avskilting av flere eller alle parkeringsområder som drives av samme virksomhet

Alle disse reaksjonene er enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven. Saksbehandlingen må
derfor følge forvaltningslovens krav til forhåndsvarsel, vedtakets innhold, klagerett mv. De
enkelte reaksjoner er nærmere omtalt i det følgende.
9.15.4.1 Retting (utkastet § 19 annet og fjerde ledd)
Den mildeste form for reaksjon fra regionvegkontoret som tilsynsmyndighet vil være pålegg
om retting. Formålet vil være å rette opp i et rettstridig forhold. Retting vil ha virkning
fremover i tid. I tråd med alminnelige forvaltningsrettslige regler skal virksomheten som
hovedregel gis anledning til å uttale seg først. Det skal settes en rimelig frist for retting og gis
opplysninger om at forholdet kan følges opp med andre reaksjoner, jf. punkt 9.15.4.29.15.4.3.
Det vil være opp til regionvegkontorets skjønn å vurdere når det er mulig å rette opp forholdet
(-ene) og hvilken frist som skal fastsettes.
9.15.4.2 Tvangsmulkt (utkastet § 19 tredje og fjerde ledd)
Dersom pålegg om retting ikke er etterkommet innen fastsatt frist, foreslås det at
regionvegkontoret skal kunne ilegge virksomheten tvangsmulkt. Tvangsmulkt i forbindelse
med forvaltningsrettslig lovgivning er en plikt til å betale et pengebeløp ved overtredelse av
bestemmelser gitt i eller i medhold av loven, herunder også avgjørelser truffet i medhold av
disse. Tvangsmulkt er ikke straff, men et enkeltvedtak som kan påklages. Plikten til å betale
tvangsmulkt er ikke avhengig av skyld, men utløses når et ulovlig forhold inntrer. Formålet
med tvangsmulkten er å gi et økonomisk incentiv til å rette opp eller stanse ulovlige forhold
ved virksomheten. Dersom pålegget etterkommes innen fristen for retting, kan ikke
tvangsmulkt gis.
Klage over tvangsmulkt gis ikke automatisk oppsettende virkning. Dette må eventuelt gis i
medhold av forvaltningsloven § 42. Vedtak om oppsettende virkning kan utsette fristen for
når tvangsmulkt påløper og tidspunktet for inndrivelse.
I noen tilfeller kan det være økonomisk fordelaktig å fortsette en ulovlig virksomhet. Det er
derfor behov for å motivere til å etterkomme pålegget innen fristen. Mulkten bør derfor være i
en størrelsesorden som fjerner de fordeler overtreende virksomhet måtte ha ved å fortsette den
ulovlige virksomheten. Samtidig må den ikke være urimelig høy. Tvangsmulkt kan settes som
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engangsmulkt eller som dagmulkt. Tvangsmulktens størrelse bør fastsettes etter en helhetlig
vurdering av situasjonen i det enkelte tilfelle, herunder overtredelsens grovhet. Det kan
imidlertid også være aktuelt å ha standardiserte satser for enkelte typer overtredelser. Det
foreslås derfor at Vegdirektoratet kan fastsette forskrift om tvangsmulktens størrelse, herunder
fastsette standardiserte satser for ulike overtredelser.
Det har vært vurdert om pålegg om tvangsmulkt bør kunne gis samtidig med pålegg om
retting, slik at tvangsmulkt ilegges fra fristoversettelsen etter pålegget 12. Dette vil kunne
innebære en administrativ forenkling. Det er imidlertid knyttet betydelig usikkerhet til
omfanget og behovet for å bruke disse tvangsmidlene. Det har derfor vært vurdert å være
tilstrekkelig at slikt vedtak kan fattes særskilt etter at fristen for retting er utløpt.
Beslutning om ilagt tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg etter tvangsloven § 7-2 bokstav
d. Det har vært vurdert om det er behov for uttrykkelig forskriftsregulering av dette, men det
er ansett at dette er tilstrekkelig regulert i tvangsloven.
Dersom forholdet ikke rettes etter tvangsmulkt bør det være mulighet for ytterligere reaksjon,
jf. punktet nedenfor.
9.15.4.3 Avskilting (utkastet § 20)
Det foreslås at regionvegkontoret skal kunne fatte vedtak om avskilting av det aktuelle
parkeringsområdet. Siden skiltmyndigheten i praksis er delegert til virksomhetene, må
regionvegkontoret samtidig kunne nedlegge forbud mot å sette opp nye skilt på området.
Avskilting vil særlig være aktuelt der det foreligger feil eller forsømmelser i relasjon til det
enkelte parkeringsområde. Avskilting, og forbud mot å sette opp nye skilt, vil primært knytte
seg til kravene til parkeringsområdet, jf. § 16 og krav i forskriften eller i skiltnormaler til
utforming og skilting av området. Det kan imidlertid også knytte seg til andre forhold, som for
eksempel tilrettelegging for forflytningshemmede og EL- og HY-motorvogner etter
henholdsvis utkastet §§ 61 flg. og 35, samt håndhevingen på området. En henvisning til
forskriftens krav anses tilstrekkelig for å dekke de tilfeller der det kan være aktuelt å vedta
avskilting av området.
Avskilting vil innebære at det ikke lenger kan tilbys vilkårsparkering på området, jf. § 16
første ledd. Det vil således kunne ha betydelige konsekvenser for den berørte virksomhet. Det
tilsier i utgangspunktet at det bør være en høy terskel før slikt inngrep. Samtidig er terskelen
for å kunne sette opp skilt svært lav ved at den enkelte virksomhet i praksis er delegert
skiltmyndighet selv, jf. omtale i punkt 9.9.2. Det tilsier at terskelen for når regionsvegkontoret
kan få hindre ulovlig drift gjennom avskilting ikke bør være for høy. Det legges derfor opp til
at det ikke fastsettes en for høy terskel for når et enkelt parkeringsområde kan avskiltes.
Regionvegkontoret må gjøre en vurdering i det enkelte tilfelle av om det foreligger
tilstrekkelige grunner for avskilting. I alminnelighet vil ikke det at det foreligger én
overtredelse være tilstrekkelig til å vedta avskilting. Inngrepet bør heller ikke være mer
inngripende enn det som er nødvendig for å få driften i samsvar med reglene. I de fleste
tilfeller vil avskilting kun være aktuelt der pålegg om retting ikke er etterkommet, og
eventuell tvangsmulkten heller ikke gjør at forholdet endres. Det kan imidlertid tenkes tilfeller
som er så graverende eller det av andre grunner er behov for å gripe inn raskt for å hindre
videre ulovlig virksomhet. Det tilsier at vedtak om avskilting fattes - uten at
12

Jf. blant annet lotteritilsynets myndighet etter lotteriloven (lov 24. februar 1995 nr. 11) § 14c)
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tilsynsmyndigheten benytter andre sanksjonsmidler først. Det vil i første rekke være hensynet
til de parkerende og tilliten til ordningen som i slike tilfeller tilsier rask inngripen gjennom
avskilting.
Samferdselsdepartementet mener at det, i tillegg til avskilting og forbud mot oppsetting av
nye skilt på det enkelte parkeringsområdet, bør være en mulighet til å avskilte flere eller alle
av virksomhetens parkeringsområder samtidig. Departementet foreslår derfor at
regionvegkontoret kan beslutte at avskilting skal gjelde flere eller alle parkeringsområder som
drives av den samme virksomhet, jf. utkastet § 20 annet ledd. Forslaget må sees i
sammenheng med orienteringen under punkt 9.15.4.4 nedenfor.
I vurderingen av om flere områder bør avskiltes, skal regionvegkontoret blant annet legge
vekt på overtredelsens art, overtredelsens grovhet, om det foreligger gjentakelser, om noen
tilknyttet virksomheten kan klandres for overtredelsen og hva som er gjort for å rette opp i
forholdet. Kriteriene er betydelig inspirert fra serveringsloven § 19 annet ledd. Disse
momentene vil også ha betydning for vurderingen av om det i hele tatt bør reageres med
avskilting av området eller om mindre inngripende midler bør benyttes først.
Det bør reageres sterkere ved bevisste overtredelser, blant annet for å motvirke risiko for at
det benyttes incitamenter som provisjon, press eller andre virkemidler for å foreta bevisst
urettmessig sanksjonering. Det kan være fotomanipulasjon, annen forfalskning eller lignende.
Det vil selvsagt være bevismessig utfordrende å avdekke slike overtredelser og ikke noe det
forutsettes at tilsynsmyndigheten aktivt skal forsøke å avdekke. Dersom dette likevel
avdekkes, bør reaksjonen i slike tilfeller være streng og i seg selv kunne medføre avskilting.
Det har vært vurdert om dette bør reguleres uttrykkelig i forskriften. Siden overtredelsens
art/grovhet og om noen er å klandre er kriterier som bør vektlegges i den generelle
vurderingen av når slike reaksjoner skal benyttes, anses det imidlertid ikke behov for særskilt
regulering av dette.
Virksomheten skal varsles før det fattes vedtak om avskilting. Varsel kan gis i forbindelse
med pålegg om retting eller en eventuell tvangsmulkt. I utgangspunktet bør det gis pålegg til
virksomhetene om selv å fjerne skiltene i slike tilfeller, med en frist for å gjennomføre
fjerningen. Dersom et slikt pålegg ikke etterkommes, må regionvegkontoret selv kunne sørge
for at skiltene fjernes, enten ved å gjøre det selv eller ved å gi andre i oppdrag å ta ned
skiltene for dem. Kostnadene ved slik fjerning bør kunne kreves dekket av virksomheten.
Vedtak om avskilting og eventuelt forbud mot å sette opp nye skilt bør gjelde inntil
forholdene er brakt i orden. Det anses ikke å være behov for avskilting i lengre tid. Når
forholdene er brakt i orden, bør nye skilt kunne settes opp i samsvar de alminnelige
bestemmelsene i forskriften.
Beviskravene vil være de samme som i forvaltningsretten for øvrig. Det er
tilsynsmyndigheten selv som har ansvaret for å føre bevis for det faktiske grunnlaget for
vedtaket.
9.15.4.4 Arbeidsgruppens forslag om tilbakekall av nasjonal godkjenning
I arbeidsgruppens opprinnelige utkast ble det i § 21 foreslått at tilsynsmyndigheten skulle ha
hjemmel til å tilbakekalle nasjonal godkjenning, dersom det ble avdekket visse grove og/eller
gjentatte overtredelser av regelverket. Som følge av at kravet til godkjenning nå er erstattet av
en meldepliktsordning kan ikke dette forslaget opprettholdes.
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Regionvegkontorets adgang til å avskilte alle områder underlagt samme virksomhet erstatter
arbeidsgruppens forslag om tilbakekall av nasjonal godkjenning og vil være den strengeste
reaksjonen som tilsynsmyndigheten kan ilegges.
9.15.5 Finansiering av tilsyn (utkastet § 21)
Tilsyn med virksomheter vil medføre kostnader for tilsynsmyndigheten. I arbeidsgruppens
opprinnelige utkast ble det informert om at man hadde vurdert om regionvegkontorenes
tilsynskostnader burde dekkes ved gebyrfinansiering fra virksomhetene.
Arbeidsgruppen konkluderte med at det ville være vanskelig å sikre et rimelig og balansert
gebyrsystem, både fordi tilsynsvirksomheten ble ansett som offentlig myndighetsutøvelse
hvor tanken om betaling for en tjeneste ikke er like nærliggende og fordi det foreslås et
forenkelt tilsyn, primært basert på innspill fra publikum samt parkeringsklagenemnda.
Arbeidsgruppen kom derfor til at tilsynet ikke skulle finansieres ved gebyr, men av staten
over de alminnelige budsjetter.
Samferdselsdepartementet deler ikke arbeidsgruppens vurdering på dette punktet.
Departementet viser til hovedregelen for statlig tilsynsvirksomhet innenfor departementets
område er hel eller delvis gebyrfinansiering fra næringen. Departementet mener det også bør
gjelde for tilsynet med parkeringsvirksomhet. Departementet foreslår, som for dekning av
kostnader for behandling av melding og for opprettelse og drift av skiltregisteret, at
Vegdirektoratet i forskrifts form kan fastsette gebyr for dekning av kostnader med tilsyn av
virksomhetene, jf. utkastet § 21.
Utforming av en gebyrforskrift for tilsyn må ta hensyn til at det foreslås et forenklet, kontra et
periodisk, tilsyn og være kostnadsriktig i henhold til de alminnelige krav om dette.

10. Tillatelse til særskilt reservering (utkastet kapittel 6)
Parkeringsforskriften inneholder i §§ 5-8 bestemmelser som gir kommunen adgang til å gi
tillatelse til parkering på reserverte plasser (§ 5), gi unntak fra maksimaltidsbegrensninger (§
6) og boligsoneparkering (§ 7) og nærmere bestemmelser om utstedelse av slik tillatelse (§ 8).
Formålet med disse ordningene er å gi mulighet til å kunne prioritere enkelte brukere med
særlig behov innenfor et generelt parkeringsregime, der parkering er et knapphetsgode.
For offentlig parkering er utgangspunktet at offentlig parkering skal være et tilbud til alle
bilførere og at det kun unntaksvis skal reserveres særskilte brukere eller gis unntak fra
maksimaltid. Innen privatregulert parkering er det i dag ingen slike begrensninger. Som det
fremgår under punkt 4.6 foreslås det adgang til reservering til særskilte grupper innenfor et
nytt felles regelverk, så lenge området ikke mister sin karakter av å tilby parkering til
allmennheten. Slik reservering skal imidlertid skje ved privat skilting, da offentlig skilting i
begrenset utstrekning bør brukes til slik reservering. Denne adgangen vil i utgangspunktet
også gjelde kommunale aktører og innebære en utvidet adgang til reservering særlig for
kommunale aktører. Ordningen vil imidlertid i første rekke være aktuell ved parkering på
adskilte parkeringsplasser og parkeringshus (utenfor det såkalte ”enerettområdet”).
Det kan imidlertid fortsatt være aktuelt med særskilt reservering ved bruk av offentlig skilt.
Dette vil i første rekke vil være aktuelt for parkering på en integrert del av ferdselsåre langs
offentlig veg (det såkalte ”enerettsområdet”). På slike områder bør privat skilting begrenses.
Det foreslås derfor at gjeldende § 5 opprettholdes, men begrenses til integrert del av
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ferdselsåre langs offentlig veg, se utkastet § 27. Bestemmelsen vil, som i dag, kun være
aktuell i unntakstilfelle og forutsette vedtak fra skiltmyndigheten.
Når det særskilt gjelder adgangen til å gjøre unntak fra maksimaltid foreslås også denne
adgangen opprettholdt, jf. utkastet § 28. Av tilsvarende grunner som nevnt over, bør også
denne begrenses til ”enerettsområdet” generelt. Dersom det er ønskelig å kunne fravike
maksimaltidsbegrensninger andre steder bør dette skje ved avtale med den enkelte operatør.
Når det særskilt gjelder boligsone, vil dette, der plasser reserveres beboere, behandles på
samme måte som reservert parkering ellers, jf. se omtale over. På plasser som ligger på det
som foreslås som ”enerettsområdet” vil dette i all hovedsak innebære videreføring av dagens
situasjon, se utkastet § 29. Hvis hele områder reserveres, og dette er områder utenfor
”enerettsområdet”, vil dette i utgangspunktet ikke anses som vilkårsparkering til allmennheten
etter forslagene. Dette vil innebære at slike områder skiltes privatrettslig og at den offentlig
skiltede parkeringssonen avsluttes før slike områder, gjennom særskilt skilting. Det bes særlig
om høringsinstansenes syn på dette.
Mens boligsoneordning forutsetter særskilt reservert parkering, finnes det også ordninger der
området ikke er særskilt reservert, men at det er særskilte betalingsordninger
/tidsbegrensninger for beboere, såkalt beboerparkering. Slike særlige ordninger for betaling
m.m. for beboere anses å ligge innenfor en alminnelig adgang til saklig forskjellsbehandling.
Det anses derfor ikke behov for å regulere dette særskilt. Det må imidlertid sikres tydelig
regulering, blant annet gjennom skilting.
Saksbehandlingsreglene i gjeldende § 8 foreslås videreført uendret, jf. utkastet § 30.

11. Krav til skilting (utkastet kapittel 5)
11.1 Hoved- og underskilt (utkastet § 22 første til tredje ledd)
For å sikre enhetlig kommunikasjon til publikum om den nye ordningen, foreslås det at det
offentlige skiltet for parkeringstilbud, skilt 552, jf. skiltforskriften § 12, skal benyttes på alle
områder der vilkårsparkering til allmennheten tilbys.
Det benyttes underskilt i samsvar med skiltforskriften og skiltnormaler for å angi hovedvilkår
som betalingsplikt, tidsbegrensning, reservering til forflytningshemmede eller EL- og HYmotorvogn.

11.2 Særlig om informasjonsskilt (utkastet § 22 fjerde og femte ledd)
I gjeldende standardvilkår er det krav om at ”kortversjon” av standardvilkårene settes opp på
det enkelte parkeringsområde. Pris- og betalingsinformasjon skal i tillegg fremgå tydelig, jf.
standardvilkårene punkt 3. I dagens offentlige regler skal betalingsvilkår og andre vilkår
fremgå av skilt. Bestemmelser om reaksjoner ved overtredelser og klageadgang er
forskriftsregulert og fremgår ikke på skilt. Reaksjon og klageadgang forutsettes her kjent
gjennom bruken av offentlige skilt.
Det at det foreslås en felles forskriftsregulert ordning, tilsier at generelle bestemmelser om
reaksjoner ved brudd og klagerett fremgår av forskrift og ikke av særskilte skilt. Samtidig er
det et mål å gjøre parkeringsvirksomhet mer brukervennlig. Lettfattelig og forutsigbar skilting
kan virke klargjørende og redusere antallet tvister. Det ble derfor i rapporten i 2006 foreslått
krav til blant annet informasjonsskilt på området.
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Arbeidsgruppen mener det er grunn til å legge vekt på publikums behov for informasjon om
dette, men understreker samtidig at det kun er den aller mest viktige informasjonen som bør
fremgå på et slikt skilt. Når både offentlige og private tilbydere skal bruke det samme skiltet,
er det klargjørende at informasjon om hvem som er ansvarlig virksomhet på det aktuelle
området og hvordan man kan komme i kontakt (typisk ved telefonnummer). Videre er det
behov for å vite om vilkårene. Disse vil variere svært mellom områdene og selv om dette også
skal fremgå på de enkelte parkeringsregulerende skilt, er det behov for å ha denne
informasjonen samlet. Med differensiering av sanksjonen, kan det også være nyttig å vite
hvilke sanksjoner som er aktuelle på det aktuelle området. Videre er det ønskelig, både for å
klargjøre situasjonen i forkant og for å sikre tilgjengelighet til informasjon i en aktuell sak, å
ha kortfattet informasjon om klageadgang.
Det foreslås på denne bakgrunn at det sentralt på det enkelte parkeringsområde skal plasseres
informasjonsskilt med opplysninger om:
-

Virksomhetens navn og telefonnummer
Vilkår for bruker
Reaksjoner ved brudd på vilkår og
Klageadgang

Det er imidlertid slik at dette vil være mest praktisk på typiske avgrensede parkeringsområder,
med tydelig inn- og utkjøring og sentralt plassert betalingsautomat m.v. Ved gateparkering og
i andre tilfeller vil det i noen tilfeller kunne være praktisk vanskelig å gjøre dette på en
hensiktsmessig måte. Det foreslås derfor unntak, der skilting anses uhensiktsmessig. I slike
tilfelle kan informasjonen gis på annen måte. Dette kan for eksempel være oppslag på
parkeringsautomat eller lignende.
Norpark ønsker ikke slikt skilt, da dette inngår i reglene i den nye forskrift som alle bilførere
forutsettes å sette seg inn i. Vilkårsreglene bør på samme måte som andre regler knyttet til
trafikkreguleringer enten framgå av normerte underskilt eller gjennom egne skiltforskrifter.
Norpark er av den oppfatning at spesielle informasjonsskilt vil skape uklarhet, snarere enn
klarhet og vil kunne bety at grensene for hva som skal informeres om vil bli ganske
annerledes enn ved andre skiltreguleringer.
Om adgang til å bruke private skilt til parkeringsregulering eller trafikal regulering på slike
områder vises det til punkt 24. Om krav til privat skilting på områder hvor det ikke tilbys
vilkårsparkering til allmennheten, men hvor håndhevingen likevel omfattes av reglene, vises
det til omtale i punkt 4.3.2.

11.3 Særlig om krav til plassering av motorvogn (utkastet § 24)
Gjeldende parkeringsforskrift har i § 9 krav til at kjøretøy skal plasseres ”innenfor oppmerket
felt der dette finnes”. Tilsvarende fremgår det av standardvilkårene (kortversjon) § 2 at
”motorvogn skal plasseres innenfor det oppmerkede felt”.
Arbeidsgruppens flertall anser dette som hensiktsmessig utgangspunkt også i ny felles
ordning. Det pekes på at de nærmere detaljer om dette, herunder de skjønnsmessige
avveininger som må gjøres, mest hensiktsmessig bør utmeisles i klagenemnda og av
domstolene. Krav til at hele kjøretøyet skal være innenfor vil være for firkantet og
uhensiktsmessige.
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Norpark har pekt på at Parkeringsklagenemndas tolking av begrepet ”innenfor oppmerket
felt” er svært liberal. Ved kantsteinsparkering vil en tolking som går ut på at ett hjul må være
helt utenfor oppmerking kunne innebære at ferdsel blir hindret/forstyrret og således være i
strid med vegtrafikklovens § 3. Det vil også kunne være tilfelle ved oppstillingsplasser i
parkeringsanlegg som er etablert direkte ved kjørearealene. I slike tilfeller kan fjerning av
kjøretøy bli aktuelt, noe som kan bli vanskelig å kommunisere til brukerne. Norpark vil også
peke på at det har utviklet seg en praksis som ikke kan overføres til kjøretøy som parkerer på
tvers eller som har et stort overheng, for eksempel ved parkering mot fortausareal. Norpark
ønsker derfor at ordlyden skal være ”med hele kjøretøyet innenfor”. Som ved all håndheving
vil et hensiktsmessighetsskjønn (opportunitetsprinsippet) alltid kunne anvendes. Det frie
skjønn som rettsprinsipp er nedfelt for kommunene og legges i stor grad til grunn ved
behandlingen i dagens Parkeringsklagenemnd. Dette bør etter Norparks syn videreføres i et
nytt regelverk.
Det pekes videre på at Samferdselsdepartementet 24. mai 2011 har fastsatt endringer i
gjeldende parkeringsforskrift § 9. Endringen innebærer at elektriske– og hydrogendrevne
motorvogner kan parkere på tvers av oppmerket felt, der de kan få hjulene innenfor det
oppmerkede feltet og et overheng som ikke overstiger 40 cm på hver side. Videre at flere slike
motorvogner kan parkeres i samme felt. Formålet er å gi de minste elektriske- og
hydrogendrevne motorvognene mulighet til å utnytte parkeringsarealene mer fleksibelt og
dermed legge til rette for økt bruk av slike motorvogner. Ordningen har først og fremst
betydning på det som i nytt regelverk foreslås som ”integrert del av ferdselsåre langs offentlig
veg” (det såkalte ”enerettsområdet”) og foreslås derfor begrenset til dette.

11.4 Særlig om undersøkelsesplikt ved endret regulering (utkastet § 25)
For offentlig regulert parkering er det i dag mulighet til å endre parkeringsreguleringen med
24 timers varsel. Har man parkert på offentlig plasser må man derfor rette seg etter nye skilt
minst 24 timer etter at de er satt opp13. For de som parkerer etter at skiltene er satt opp gjelder
reguleringen umiddelbart. Dette er reguleringer som særlig benyttes ved behov for
snøbrøyting, vårrydding og annet vedlikeholdsarbeid, men gjelder generelt ved behov for
midlertidige og permanente omreguleringer. Bestemmelsen gir uttrykk for at man ikke kan
benytte offentlig veggrunn til langtidsparkering av kjøretøy, og at man minst må kontrollere
parkeringen en gang i døgnet. Bestemmelsen gjelder i dag både for offentlig regulert
vilkårsparkering og ved skiltede parkerings- og stanseforbud. For sistnevnte foreslås
ordningen videreført i ny forskrift for gebyrhåndheving, se omtale i punkt 31.2.4.
Innen privat parkeringsvirksomhet er det ingen tilsvarende regulering.
Innenfor offentlig regulert vilkårsparkering gjelder bestemmelsen i dag både på
parkeringsplasser/parkeringshus og steder som er ”integrert del av ferdselsåre langs offentlig
veg”. Behovet for endret regulering på grunn av vedlikehold, trafikale forhold eller annet vil
imidlertid sterkest gjøre seg gjeldende på område som er ”integrert del av ferdselsåre langs
offentlig veg”. På parkeringsplasser og parkeringshus vil behov for vedlikehold eller nye
reguleringer i de fleste tilfelle kunne ivaretas ved at nye skilt vil gjelde for nye parkerende,
samtidig som publikum vil kunne ha en større berettiget forventning om å kunne stå parkert
over lengre tid. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, bør det finnes andre løsninger for å få bilen
fjernet. Dette bør primært søkes løst i dialog med bileieren. I andre tilfelle vil operatøren for
13

Se parkeringsforskriften § 12
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egen regning og risiko kunne få kjøretøyet fjernet for å få gjennomført nødvendig vedlikehold
eller arbeider for øvrig.
Det foreslås derfor at plikten til å rette seg etter nye reguleringer senest 24 timer etter at nye
skilt er satt opp kun gjelder for vilkårsparkering som er på en ”integrert del av ferdselsåre
langs offentlig veg”, se utkast til § 25. Det bes særlig om høringsinstansenes innspill
vedrørende dette.

12. Om sanksjonens størrelse (utkastet § 36)
12.1 Bakgrunn
I rapporten fra 2006 var det ingen hovedtilråding om sanksjonens størrelse, jf. særlig punkt
8.6.2.1. Dette er omtalt i rapporten, men på grunn av uenighet blant gruppens medlemmer, var
det ikke blant hovedtilrådingene. Forbrukerrepresentantene mente sanksjonen ikke burde
overstige 550 kroner og reguleres i forhold til inkassogebyret, mens kommunene og de private
operatørene mente den burde være 650 kroner og reguleres etter rettsgebyret.
De fleste som uttalte seg i høringsrunden i 2006 var positive til innføring av en felles sanksjon
og høyere sanksjon ved feilparkering på særskilt plass for forflytningshemmede. Det var kun
Intrum Justitia som ønsket forskjellig kontrollavgift på offentlig og privat regulert område.
Enkelte høringsinstanser har uttalelser om nivået på kontrollavgiften og hva den bør reguleres
i forhold til. Uenigheten i rapporten gjenspeiles i høringsuttalelsene.
I arbeidsgruppens mandat fremkommer følgende:
”Felles sanksjon ved overtredelser. Tas utgangspunkt i sats på 550 kr og regulert etter
rettsgebyret. Høyere sats (900 kr) ved urettmessig parkering på plass reservert for
forflytningshemmede. Foreslå navn på sanksjonen, fortrinnsvis uten begrepene
”avgift” eller ”gebyr”.”

12.2 Utgangspunkter om nivået på sanksjon
Sanksjonens størrelse bør reflektere at den skal ha et adferdsnormerende element. Den skal
bidra til at brukerne ser seg tjent med å følge reglene. Den skiller seg således ikke fra såkalte
avkriminaliserte ”overtredelsesgebyrer” som finnes på mange områder. Det er litt særegent at
også private skal kunne ilegge denne sanksjonen, men det skjer innenfor et strengt offentlig
regulert regime.
Det er samtidig grunn til å peke på at oppdagelsesrisiko også har stor betydning for
adferdsnormeringen.
Størrelsen bør også reflektere at den har en basis som normaltapserstatning. Dette innebærer
tap ved urettmessig bruk, kostnader knyttet til avdekking og håndtering av overtredelser,
herunder håndheving og administrasjon.
Sanksjonen bør også være på et nivå som til en viss grad hindrer spekulasjon, særlig at det er
billigere å betale sanksjon enn for å parkere. Men dette kan ikke være avgjørende i alle
tilfelle. For en del av disse tilfellene bør det vurderes andre virkemidler.
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Høyere sanksjon kan også gjøre at flere vil synes det er verd å klage. Generelt er lavere
terskel for å klage ønskelig. Dersom det i større grad klages over urettmessige ileggelser vil
det være en ønsket utvikling. Det kan imidlertid også innebære risiko for at folk klager bare
fordi de syns sanksjonen er urimelig, selv om regelen er klar. Slike klager vil ikke føre frem
og kunne håndteres ved forenklet klagebehandling, jf. omtale under punkt 23.18.

12.3 Betydning for eksisterende kontrakter
Sanksjonens størrelse er bakt inn i mange kontrakter. Det er derfor behov for å gi en rimelig
overgangstid for ikke å gripe for sterkt inn i eksisterende kontrakter. Det er samtidig slik at
signalet om at sanksjonen vil bli regulert kom med rapporten fra 2006 og kan dermed allerede
være innarbeidet i mange kontrakter.
Svært mange kontrakter baserer seg delvis på inntekter fra parkeringsavgift eller et
grunnbeløp, men med et innslag av at grunneier og operatør deler inntektene fra
avgiftsparkeringen og kontrollavgiftene. En endring av kontrollavgiften kan da forrykke
inntektene for partene. Mange kontrakter baserer seg fortsatt på at kontrollavgiften er eneste
betaling for kontrolloppdraget og at det således må svares merverdiavgift for tjenesten
kontrollavgiften da utgjør. Slike kontrakter vil få en betydelig endring med de forslag som
fremmes.
Norpark har i forbindelse med arbeidsgruppens forslag anslått at om lag halvparten av de
eksisterende kontrakter, som samlet sett utgjør mange tusen kontrakter, må endres som følge
av de forslagene som fremmes.

12.4 Nivået på kontrollsanksjonen
Innenfor det offentlige er tilleggsavgiften i dag 300 kroner.
Europark har i forbindelse med arbeidsgruppens forslag opplyst at kontrollavgiften på
områder de forvalter ligger i størrelsesorden 300-700 kroner, med et snitt rundt 645.
Parkeringsklagenemnda opplyser at kontrollavgiftene de får til behandling ligger opp til 710
kroner, med et snitt rundt 650 kroner. Det finnes også eksempler på høyere nivåer, jf.
rapporten fra 2006 hvor det vises til kontrollavgift på 1000 kr.
Et nivå på 550 som mandatet tar utgangspunkt i vil derfor for mange private aktører innebære
en reduksjon i sanksjonen og dermed reduserte inntekter. Det er noe denne delen av bransjen
ikke ønsker. Det bør også tas hensyn til at det er over syv år siden anbefalingene i
arbeidsgrupperapporten kom og det bør tas høyde for pris og kostnadsøkninger i denne
perioden.
Norpark opplyser at det i private anlegg i dag i svært liten grad benyttes differensierte satser
på samme anlegg, for eksempel høyere satser for reserverte plasser eller lignende. Men for
eksempel anlegg ved sykehus har i mange tilfeller lavere sanksjonssatser enn andre anlegg.

12.5 Særlig om sanksjonering ved langtidsparkering (utkastet § 36 siste ledd)
Det oppleves i noen grad utfordringer med misbruk av langtidsparkering, særlig på flyplasser.
Det er brukere som ikke betaler og det spekuleres i at sanksjonen vil være lavere enn det å
betale for den tiden man står parkert. Det er enighet om at slike situasjoner bør unngås.
Ulike alternativer har vært vurdert. En mulig løsning er å definere en parkering til å vare en
viss tid (for eksempel tre dager), slik at det kan ilegges flere sanksjoner for samme parkering.
En annen mulighet er at det i slike tilfeller kan kreves betalt for den tiden man har stått
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parkert, i tillegg til sanksjonen. En tredje mulighet er å gjøre det enklere å fjerne kjøretøy i
slike tilfeller.
Samlet sett synes den mest hensiktsmessige løsningen, både for virksomheter og brukere å
være at den parkerende i slike tilfeller må betale for den tiden man har stått i tillegg til
sanksjonen. Dette vil imidlertid kunne gi en del praktiske utfordringer i kontrollteknikk og
bevissikring, men dette mener arbeidsgruppen det bør være opp til virksomhetene å finne en
løsning på.
Det er imidlertid viktig å sikre at ordningen i størst mulig grad treffer misbruk ved
langtidsparkering. Det foreslås derfor at denne regelen bare skal gjelde for parkering som har
vært ulovlige i mer enn tre døgn. Forslag til regulering er inntatt i utkastet § 36 siste ledd.

12.6 Nærmere om normaltapserstatningen
Norpark har i forbindelse med arbeidsgruppens forslag beregnet normaltapserstatningen hos
noen større medlemmer. Normaltapet eller kostnadene til kontrollvirksomheten er i stor grad
avhengig av oppdragets type. Ved kontroll av gateparkering vil ileggelse av sanksjoner lett
kunne gi et langt høyere antall sanksjoner per time enn ved for eksempel kundeparkering hvor
de fleste parkerer lovlig. I tillegg vil det ved private oppdrag være behov for mye transporttid
mellom de forskjellige anlegg. Norpark opplyser at det basert på skjønnsberegninger basert på
opplysninger fra medlemmene som et gjennomsnitt utstedes en kontrollavgift pr time ved
private oppdrag. Normaltapet vil da bli på 410 – 500 kroner avhengig av lønnsnivå i bedriften.
Det er da tatt med alle kostnader til administrasjon, transport, uniform, utdanning,
klagebehandling etc. Oslo kommune har beregnet sitt normaltap til om lag kr 300, hvor
effektiviteten er stor særlig som følge av at andelen feilparkering i sentrumsområder (som
prioriteres) er høy.
Norpark peker også på at pris på parkering bestemmes ut fra helt andre forhold enn kostnader
til tomteleie. Markedsvurderinger og priselastisitet vil være avgjørende. Gratisparkering er
omfattende og har blant annet ført til at mange aktører har måttet benytte høy kontrollavgift
for å kunne dekke kostnadene ved kontrollen.
Forbrukerombudet understreker at normaltapet ved en feilparkering vil variere alt etter hva
slags feilparkering det er tale om. Ved betalingsparkering antar Forbrukerombudet at tapet
parkeringsselskapet har hatt som følge av feilparkeringen normalt tilsvarer tiden den
parkerende står oppstilt på plassen uten å betale for seg, da man ved prising av tjenesten også
vil ta høyde for å skulle dekke inn både kostnader til tomteleie, utgifter til kontroll og
administrasjon. I svært mange tilfeller vil grunnlaget for ileggelsen av kontrollaksjon være
relativt korte fristoversittelser. Normaltapet for parkeringsselskapet for disse overtredelsene
vil trolig være vesentlig mindre enn beløpet basert på generelle beregninger av normaltapet.
Beregningene gir ingen indikasjon på hva som vil være normaltapet ved de vanligste
typetilfellene av brudd på bestemmelsene. Man bør derfor etter ombudets vurdering utvise
varsomhet med å legge denne typen gjennomsnittstall som normgivende når nivået på
sanksjonen skal fastsettes.

12.7 Behov for ytterligere differensiering av sanksjonen
I arbeidsgruppen fra 2005 ble det vurdert om det burde være forskjellig nivå på sanksjonen,
for å reflektere at det er forskjellige alvorlighetsgrader av overtredelser. Arbeidsgruppen kom
den gang til at det ville virke uoversiktlig for forbrukerne med forskjellige satser. Det ble
derfor foreslått en felles sats og med en høyere sats for overtredelse av parkering på plass for
forflytningshemmede.
84

Det å ha en felles sats gir en iboende utfordring ved at de minst alvorlige overtredelsene kan
oppfattes å sanksjoneres for strengt, for eksempel som ikke å trekke billett ved gratisparkering
mens de mest alvorlige overtredelsene ikke oppfattes å bli sanksjonert strengt nok, for
eksempel på plasser med høy pris for parkering. Samtidig er det geografiske forskjeller,
spesielt i forhold til prisnivå, som kan tilsi større differensiering i sanksjonen.
Differensiering eller standardisering er derfor et dilemma. Mange nivåer vil kunne gjøre at
den enkelte sanksjon oppleves som mer rimelig og forholdsmessig. Samtidig vil mange nivåer
gjøre situasjonen mer uoversiktlig og mindre forutsigbar for brukerne. Det vil være uheldig
med tanke på hovedmålene med arbeidet. Det vil også kunne være ulike oppfatninger om
hvilke overtredelser som bør havne i ulike kategorier. Hensynet til forutberegnlighet og
enkelhet trekker klart i retning av færrest mulig satser.
Det er også ønskelig at det er et rimelig forhold mellom overtredelsen og den interesse som
regelen skal beskytte. De parkerende opplever særlig sanksjonen som urimelig der det kun er
dokumentasjonsplikt og der det er gratisparkering og ved små overskridelser av
maksimaltid/betalt tid.
Mange kommuner ønsker en større differensiering. Særlig er det forskjell på utfordringer
mellom små og store kommuner, blant annet når det gjelder bruk av maksimaltid og
betalingsparkering.
Det er videre grunn til å ha med seg at med innføring av mer brukervennlige
betalingssystemer, jf. omtale i punkt 17, vil en del situasjoner som oppleves som urimelig
falle bort. For eksempel vil etterskuddsbetaling og forenklet mulighet til forlengning av
parkeringstiden, sammen med standardisert minstetid før utløpt billett, gjøre det mindre
urimelig å sanksjonere overtredelser ved utløpt parkeringstid.
Videre oppfattes en del farlige parkeringer (typiske gebyrtilfeller) som mer alvorlig enn
misbruk av plasser for forflytningshemmede og som igjen oppfattes som mer alvorlig enn
brudd på ”alminnelig” vilkårsparkering.
Også sanksjon for brudd på krav om å være ”kunde” ved ulike varianter av kundeparkering
oppleves av mange forbrukere som urimelig.
For å legge til rette for en rimelig og balansert sanksjonering er det på denne bakgrunn
enighet om behov for en ytterligere differensiering enn det som tidligere er lagt til grunn.

12.8 Særlig om sanksjonering av ”gratisparkering mot billett”
Som det fremgår overfor oppleves sanksjonering av brudd på plikt om å trekke billett for å
dokumentere ankomsttid ved gratisparkering i mange tilfelle som urimelig. Det er derfor
vurdert om det er grunn til å fjerne denne adgangen og heller å kreve benyttet urskive, som vil
ivareta kontrollbehov. Det er imidlertid ikke sikkert dette vil gjøre det enklere for brukerne.
Det er ofte det å bli sanksjonert når man i utgangspunktet har rett til parkering, men kun har
misligholdt dokumentasjonsplikten, som oppleves som urimelig. Om man sanksjoneres for
manglende billett eller feil/manglende bruk av urskive antas ikke å utgjøre den store
forskjellen. Det vil også være enklere å jukse med urskive, samtidig som det vil være
vanskeligere med eventuelle standardiserte ”frimarginer”. Det foreslås derfor ikke forbud mot
slike løsninger, men at det tas hensyn til dette i differensieringen av sanksjonen, jf. omtale
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nedenfor. Det foreslås også å likestille ”gratisparkering mot billett” med urskive, jf. omtale i
punkt 17.12.

12.9 Tredeling av sanksjonen
Behovet for ytterligere differensiering gjelder som nevnt sterkest for de minst alvorlige
overtredelsene. Dette gjelder særlig overtredelser som ikke er knyttet til betalingsparkering.
Det er derfor særlig grunn til å vurdere en ytterligere differensiering som innebærer en lavere
sats for slike overtredelser.
Dette innebærer en tredeling av sanksjonsnivået med et laveste nivå for vilkårsparkering uten
betaling, et høyere nivå for brudd på betalingsparkering og et høyeste nivå for urettmessig
bruk av plass reservert for forflytningshemmet med parkeringstillatelse.
Det anses som hensiktsmessig at den mellomste satsen blir ”hovedsatsen”, i den forstand at
den omfatter alle overtredelser som ikke eksplisitt er nevnt for den høyere eller lavere sats.
Det er derfor primært særlig behov for å vurdere hvilke overtredelser som bør havne på det
laveste nivået.

12.10 Nærmere om den lave satsen
Med utgangspunkt i at den laveste satsen bør gjelde overtredelser som ikke er knyttet til
betalingsparkering, vil den primært være aktuell for brudd på plikt til å dokumentere lovlig
parkeringstid ved gratisparkering med tidsbegrensning. Her tas det ikke betalt for parkeringen,
og det er kun behovet for forenklet kontroll som tilsier sanksjonering. Den parkerende vil i de
fleste tilfeller heller ikke ha overtrådt tidsbegrensningen, men kun overtrådt
dokumentasjonsplikten. Det er derfor enighet i arbeidsgruppen om at disse overtredelsene bør
sanksjoneres mildere. Dette vil således både gjelde tilfellene nevnt over om ”gratisparkering
mot billett” og ved bruk av urskive.
Også visse typer av reservert parkering bør kunne omfattes. Det gjelder særlig reservert
parkering som omfatter en svært vid krets av personer. Dette vil særlig gjelde kunde- og
gjesteparkering og andre tilfelle der lovligheten av parkeringen er avhengig av hva man gjør
etter at bilen er parkert, jf. tilfellene nevnt under punkt 4.5 over. Publikum opplever det i
mange tilfelle som urimelig å bli sanksjonert for overtredelser av slike ofte svært
skjønnsmessige kriterier med samme sats som for andre overtredelser. Slike overtredelser
foreslås derfor sanksjonert med den lave satsen.
Når det gjelder overskridelse av maksimaltid ved gratisparkering, vil forslaget om at det først
kan sanksjoneres fem minutter etter utløpt tid avhjelpe en del tilfeller der publikum opplever
sanksjonering som urimelig. Dette reduserer behovet for en mildere sanksjon i slike tilfeller.
Slike overtredelser anses også som noe mer alvorlige enn overtredelser bare av
dokumentasjonsplikten eller kunde/gjesteparkering. Det kan også i mange tilfeller fra et
reguleringsmessig ståsted være liten forskjell på om man velger å regulere parkeringen med
tidsbegrensning eller betaling. Videre vil det i mange tilfeller være anledning til å stå lenger
enn gratistiden mot betaling.
Særlig på ”enerettsområdet” antas det å være grunn til at overtredelser av tidsbegrensning skal
følge ”normalsatsen”. Dette fordi de mest sentrale parkeringsplasser i byer og tettsteder ofte
ligger på gategrunn. Dette er attraktive plasser, samtidig som det er særlige behov for å sikre
fremkommelighet og sirkulasjon på slike steder. Det er derfor behov for at sanksjonens
størrelse har et tilstrekkelig adferdsnormerende trekk. Overtredelser her vil også kunne bli
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vurdert som mer alvorlige enn overtredelser utenfor vegen. Siden sanksjonene skal være like
på landsbasis, må det tas tilstrekkelig hensyn til prisnivået i de største byer.
Samlet sett foreslås det derfor at brudd på tidsbegrensning sanksjoneres med hovedsatsen på
alle plasser innen ordningen.
Nivået på den lavere satsen bør reflektere at dette er mindre alvorlige overtredelser og at det
adferdsnormerende elementet her bør være mindre. Satsen er i forbindelse med
arbeidsgruppens arbeid foreslått satt til kr. 300.
Norpark mente i forbindelse med arbeidsgruppens arbeid at denne satsen burde være på kr.
400. Dette for å reflektere normaltapserstatningen. Norpart mener det likevel vil være tjenlig
med en lav sats for de ”bagatellmessige” overtredelsene. Dette vil kunne føre til en økning i
antall overtredelser med økt antall kontrollavgifter som følge og som i så fall vil innebære at
inntekstbortfall ikke vil finne sted.

12.11 Nærmere om hovedsatsen
Hovedsatsen vil omfatte alle overtredelser som ikke faller i de to andre kategoriene. Dette
innebærer at overtredelser i alminnelighet vil sanksjoneres med dette nivået. Dette vil blant
annet være tilfelle med manglende betaling, parkering i strid med skiltede vilkår for øvrig
eller i strid med oppmerking.
I forbindelse med arbeidsgruppens forslag ble det vist til at det sanksjoneres mot
gratisparkering, for eksempel parkering utenfor oppmerket felt eller overtredelse av
maksimaltid uten avgift, med kr. 500. Slike overtredelser sanksjoneres med kr. 300 der det er
innført avgiftsparkering. Med felles sats for alle overtredelser av vilkårsparkering vil det i
utgangspunktet bli en mer ensartet håndheving av slike overtredelser.
Som nevnt bør sanksjonens størrelse ha element av normaltapserstatning og
adferdsnormering. Det er i mandatet tatt utgangspunkt i en standardsats på kr. 550. Dette
synes fortsatt å være et hensiktsmessig utgangspunkt for hovedsatsen. Det er samtidig grunn
til å ta hensyn til at det er gått tid siden disse anbefalingene kom. Det må også legges vekt på
at noen av de mildeste overtredelsene nå foreslås sanksjonert etter lavere sats. Det legges også
vekt på at inkassosatsen fra 1. januar 2013 er kr. 630.
Det har vært vurdert om satsen bør sees i sammenheng med andre overtredelser av
vegtrafikklovgivningen, blant annet lave fartsovertredelser. Disse er imidlertid ikke
sammenlignbare, da fartsovertredelser er straffbare overtredelser som utgjør en ikke
ubetydelig trafikksikkerhetsrisiko. Overtredelser av vilkårsparkering kan utgjøre en risiko for
fremkommelighet og miljø, men i svært liten grad trafikksikkerhetsrisiko.
Det er også lagt vekt på at størrelsen bør settes slik at det ikke spekuleres i om en
kontrollavgift gir et bedre ”tilbud” i form av parkeringstid utover det maksimalt tillatte eller
bedre tilgjengelighet. Med økt bruk av etterskuddsvis betaling og forskuddsbetaling med
avbruddsmulighet, vil det også i mindre grad være gode grunner for å bryte reglene.
Sanksjonering for betalingsparkering må ta hensyn til prisnivået. Da sanksjonen bør være lik
på landsbasis må det tas hensyn til markedspris på dagsparkering i de større byer.
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Etter en totalvurdering ble det i forbindelse med arbeidsgruppens forslag
funnet
hensiktsmessig å legge ”hovedsatsen” på kr. 600. Dette vil innebære en dobling for offentlige
aktører og en reduksjon for gjennomsnittet av private aktører.
Norpark anbefalte i forbindelse med arbeidsgruppens arbeid at denne sats ble satt til kr. 700.
Med økt bruk av etterskuddsvis betaling, vil det være grunn til å anta at bare de notoriske, lite
beskyttelseverdige handlinger vil bli gjenstand for kontroll. Denne type overtredelser er etter
Norparks syn langt mer graverende enn en fartsoverskridelse på inntil 5 km/t som i dag
straffes med kr. 600. Ruter gjennomfører jevnlig billettkontroller for å sikre at alle betaler.
Personer som ikke kan vise gyldig billett blir ilagt et fastsatt gebyr som for tiden er kr. 900
eller kr. 750 om man betaler på stedet. Denne sats er fastsatt av Samferdselsdepartementet.
Norpark finner liten grunn til å sette satsene særlig lavere enn denne, i så fall bør dette gebyr
også settes lavere.

12.12 Høyere sats
Det høyeste nivået foreslås forbeholdt urettmessig parkering på parkeringsplass reservert for
forflytningshemmede. I disse tilfeller vil overtredelsen være av en slik karakter at man vil
nærme seg situasjoner hvor fjerning vil kunne være aktuelt.
Sanksjonering av urettmessig bruk av annen reservert parkering foreslås å følge
”hovedsatsen”, med de unntak som foreslås for den lavere satsen.
I mandatet er det tatt utgangspunkt i at den høyeste satsen bør være kr. 900. Det vil utgjøre et
nivå som signaliserer at dette er overtredelser som vurderes som særskilt alvorlige og at disse
plassene skal forbeholdes personer med parkeringstillatelse. 900 kr. vil også være på et nivå
som det er naturlig å legge parkeringsgebyret på, for å opprettholde et forholdsmessig skille
mellom vilkårsparkering og gebyrtilfellene, jf. punkt 12.15
Norpark ønsket i forbindelse med arbeidsgruppens forslag at øverste nivå for kontrollavgift
ble satt til kr. 1 000, særlig fordi disse overtredelser ofte kan karakteriseres som trafikkfarlige.
Det har vært vurdert om den høyere satsen også bør omfatte spesielt farlige parkeringer, blant
annet grovt utenfor oppmerkede felter, til hinder for trafikk og lignende. Alvorlige
overtredelser vil være straffbare og sanksjoneres som sådan. Parkering utenfor oppmerket felt
vil sanksjoneres etter hovedsatsen. Der det er nødvendig og vilkårene ellers er oppfylt vil
kjøretøyet kunne fjernes. Det foreslås derfor ikke at slike overtredelser sanksjoneres etter
høyere sats.

12.13 Særlig om forholdene i Sverige og Danmark
I forbindelse med arbeidsgruppens forslag ble det vist til at i Sverige fastsetter kommunene
selv satsene innenfor en forskriftsfastsatt ramme på mellom 75 og 1000 SEK14. Det kan
differensieres mellom forskjellige overtredelser. ”Felparkeringsavgiften” omfatter både
vilkårsparkering og ”gebyrtilfellene”, men ikke parkering på ”tomtmark”. På ”tomtmark” kan
det tas ut kontrollavgift, som ikke kan overstige den kommunalt fastsatte
felparkeringsavgiften. I Stockholm var, i forbindelse med arbeidsgruppens forslag,
”felparkeringsavgiften” på 475 SEK ved betalingsparkering, 550 SEK ved parkeringsforbud
og 900 SEK ved stanseforbud15. I Gøteborg var den 400 SEK ved parkeringsavgift eller maks
parkeringstid, 600 SEK ved parkeringsforbud, 800 SEK ved stanseforbud, 900 SEK på plass
14
15

Jf. § 2 a i förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Parkering/Felparkering/Felparkeringsavgifter1/
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for forflytningshemmet og andre alvorlige feilparkeringer16. I Danmark var sanksjonens
størrelse 510 DKK for offentlig parkering og ingen differensiering.

12.14 Regulering av sanksjonens størrelse
12.14.1 Innledning
Det er som nevnt i arbeidsgruppens mandat tatt utgangspunkt i at sanksjonen bør reguleres og
at dette bør ta utgangspunkt i rettsgebyret.
Formålet med regulering av sanksjonen er å sikre at den opprettholder sin funksjon som
normaltapserstatning og sitt adferdsnormerende element over tid. Gjeldende sats for offentlig
regulert parkering har stått uforandret siden 1993 og har over tid mistet noe av sin effekt.
Det har vært stilt spørsmål om i hvilken grad de aktuelle reguleringsinstrumentene passer for
sanksjonen, når det sentrale formålet er adferdsnormering. Det har derfor vært vurdert om det
istedenfor å regulere dette uttrykkelig bør være en klar forutsetning at dette skal vurderes etter
en viss tid, for eksempel i tilknytning til evaluering av endringene eller når bransjen mener og
kan dokumentere at den ikke lenger virker etter formålet.
Dette anses imidlertid ikke som tilstrekkelig. Dette vil være for lite forutsigbart og gi for stor
risiko for at sanksjonen forblir uendret. Det foreslås derfor at sanksjonen reguleres.
12.14.2 Reguleringsperiode og avrunding
For å sikre jevnlig regulering foreslås at satsen reguleres årlig i henhold til endringer i
indeksen.
I rapporten fra 2006 var det enighet om at sanksjonen burde avrundes til femtilapp. Det er en
utfordring å få jevnlig regulering med en slik avrundingsregel. Samtidig har
avrundingsbehovet særlig vært knyttet til behov for forhåndstrykte blanketter, noe som nå
brukes i mindre grad. Det foreslås derfor at beløpet avrundes til nærmeste hele tikrone, og
følger alminnelige avrundingsregler.
12.14.3 Nærmere om reguleringsmekanisme
Formålet med en reguleringsmekanisme er å sikre at sanksjonen opprettholder sin funksjon,
både som normaltapserstatning med tanke på utvikling i kostnadene ved
parkeringshåndheving og det adferdsnormerende element overfor de parkerende.
Mandatets utgangspunkt om at satsen bør reguleres etter rettsgebyret er basert på et
regneeksempel om hva sanksjonen ville vært hvis dagens forskrift fra 1993 hadde hatt en
reguleringsbestemmelse. Hvis tilleggsavgiften som var 300 kroner i 1993 ble knyttet til
rettsgebyret, ville den i forbindelse med arbeidsgruppens arbeid (2011) vært 543 kroner.
Dersom tilleggsavgiften ble knyttet til konsumprisindeksen (KPI) i 1993, ville den vært 408
kr. Rettsgebyret har økt med 83 % i perioden, mens KPI har økt med 39 %.
Arbeidsgruppen er enig om at rettsgebyret ikke er en hensiktsmessig reguleringsmekanisme.
Dette særlig fordi rettsgebyret ikke følger noen indeks, men fastsettes uregelmessig og baseres
16

http://www.goteborg.se
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på domstolenes kostnader ved produksjon av de aktuelle tjenestene. Heller ikke KPI er
treffende i forhold til det adferdsregulerende formålet med sanksjonen. KPI er i større grad
knyttet til internasjonale forhold og utviklinger i den internasjonale varehandelen. Dette er
forhold som ikke gir et riktig bilde av kostnads- og inntekstforhold knyttet til
parkeringsvirksomhet.
Mange av de elementene som en reguleringsmekanisme skal ta høyde for, både det
adferdsnormerende element og normaltapserstatning, henger sammen med lønnsutvikling.
Videre er parkeringskontroll en arbeidsintensiv virksomhet og lønnskostnader vil derfor være
en viktig del av totalkostnadene. Samtidig som ny teknologi har effektivisert kontrollene, har
blant annet krav til bevissikring og utdanning økt, slik at det nok ikke kan sies at
lønnskostnadene er redusert. Også byggekostnader vil i stor grad følge utviklingen i
lønnskostnader. Samtidig vil ikke automatkostnadene i like stor grad følge disse kostnadene.
Det er derfor vurdert å benytte en lønnsindeks som reguleringsmekanisme. Lønnsindeks fra
Statistisk sentralbyrå (SSB) gir snitt for alle næringer. Den følger også utviklingen i
folketrygdens grunnbeløp (G).
KPI brukes til indeksjustering i mange sammenhenger og er den som vanligvis benyttes. Bruk
av lønnsindeks vil være noe nytt i forskriftssammenheng.
Det er i arbeidsgruppen ulike synspunkter om hva som er hensiktsmessig
reguleringsmekanisme. Foreningen Næringseiendom og Norpark mener SSBs lønnsindeks er
mest riktig, mens forbrukersiden (NAF, FO og FR) mener KPI er mest riktig.
Uenighetene er særlig knyttet til om det vil gi for stor eller liten og hyppig/sjelden økning av
sanksjonen. Etter departementets syn har begge alternativer gode grunner for seg. Det
fremmes derfor ikke noe konkret forslag i denne høringen, men bes om høringsinstansenes
syn på hvilket reguleringsinstrument som bør benyttes.

12.15 Særlig om gebyr (ny gebyrforskrift § 2)
Det er i rapporten fra 2006 også omtalt et behov for vurdering av sanksjonen ved brudd på
trafikale adferdsbestemmelser (stanseforbud og parkeringsforbud, dvs. ”gebyrtilfellene”). Det
ble imidlertid ikke gitt noen tilråding om dette og temaet er derfor heller ikke omtalt av
høringsinstansene.
Parkeringsgebyret har vært kr. 500 siden 1994. I forbindelse med arbeidsgruppens forslag ble
det vist til at gebyret, regulert for KPI, ville den vært kr. 700 i 2011 og kr. 915, regulert etter
rettsgebyret.
Parkeringsgebyret vil være en sanksjon for avkriminaliserte parkeringsovertredelser, for
eksempel trafikkfarlige parkeringer i gangfelt, på fortau og lignende. Ved at gratisparkering,
som i dag sanksjoneres med gebyr, vil inngå i nye reglene om vilkårsparkering og
sanksjoneres etter disse reglene, vil gebyret i enda større grad forbeholdes de alvorligste
parkeringsovertredelser. I motsetning til vilkårsparkering dreier det seg om håndheving på
steder hvor det ikke i det hele tatt skal parkeres eller stanses kjøretøy.
En gjennomgang av gebyrordningen ligger utenfor arbeidsgruppens mandat. Enkelte nært
tilknyttede forhold har det likevel vært nødvendig å vurdere. For offentlige aktører vil forslag
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om en felles hovedsats for overtredelse av vilkårsparkering på kr. 600 innebære en dobling fra
dagens sats på kr. 300. Gjeldende gebyrsats på kr. 500 henger nært sammen med denne
satsen.
Det er grunn til å opprettholde et forholdsmessig skille mellom sanksjoner for brudd på
vilkårsparkering og gebyrtilfellene. I forbindelse med arbeidsgruppens forslag ble det foreslått
at gebyret ble satt til kr. 900.
Det vises ellers til omtale i punkt 31 med forslag om gjennomgang av gebyrordningen,
herunder vurdering av differensiering av gebyrets størrelse.

12.16 Kort om navn på sanksjonen
Det har i liten grad kommet inn forslag til navn på sanksjonen ut fra forutsetningene i
mandatet, kun ”kontrollsanksjon” og det etablerte ”kontrollavgift” er fremmet.
I forslaget er det av praktiske grunner benyttet ”kontrollsanksjon”. Høringsinstansene
inviteres til å foreslå et navn på sanksjonen, fortrinnsvis uten ”avgift” eller ”gebyr”.

12.17 Særlig om utforming av kontrollsanksjonsblanketten (utkastet § 37)
Den parkerende vil i første omgang få informasjon om den ilagte sanksjonen gjennom den
blankett som festes på kjøretøyet. Det er derfor viktig at denne blanketten inneholder
informasjon som er tilstrekkelig for at man kan ivareta sine rettigheter i den videre prosessen.
Etter standardvilkårene punkt 6 skal det opplyses om parkeringsselskapets navn, adresse,
telefonnummer og årsaken til at kontrollavgift er ilagt, herunder referere til hvilken regel i
standardvilkårene som er overtrådt. Videre må det opplyses om fristen for å klage på
ileggelsen av kontrollavgiften. Det bør dessuten opplyses om at klagen bør inneholde navn,
adresse, registreringsnummer på motorvognen og kontrollavgiftnummer. Videre fremgår at
klageskjema bør legges ved kontrollavgiftblanketten eller være tilgjengelig på spesifisert
hjemmeside på internett, eventuelt bør slikt kunne fås ved henvendelse til selskapet.
For offentlig ilagte tilleggsavgifter er det i dag ingen særskilt regulering, men
forvaltningslovens alminnelige regler vil komme til anvendelse. Kontaktinformasjon til den
som har ilagt kontrollavgiften, det faktiske og rettslige grunnlaget for ileggelse og
informasjon om klagerett må derfor fremgå.
Det foreslås på denne bakgrunn uttrykkelige krav til minimumsinformasjon som må fremgå
på blanketten. Det foreslås at blanketten skal inneholde kontaktinformasjon til ileggende
virksomhet, informasjon om grunnlaget for ileggelsen og klagerett.
Da det foreslås ulik betalingsfrist og klagefrist, jf. punkt 23.9 foreslås det at det på blanketten
også opplyses om at omstridte krav ikke kan sendes til inkasso før kravets rettmessighet er
endelig avgjort.
Informasjonen anses som så sentral for de parkerende å få og så lite byrdefull for
virksomhetene å gi at konsekvensen av at denne informasjonen ikke finnes på blanketten bør
innebære at kontrollsanksjonen ikke anses lovlig ilagt.
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13. Inndriving
13.1 Bakgrunn
I rapporten fra 2006 ble det tilrådd at det fastsettes harmoniserte krav til inndriving innenfor
ordningen. Videre ble det tilrådd å avskaffe gjeldende offentlige særregel om forhøyet krav
ved forsinket betaling og avskaffe den offentlige panterett i kjøretøyet. Det ble foreslått å
innføre et generelt solidaransvar for fører og eier for betaling av ilagt kontrollavgift. Det ble
også foreslått forenklet inndriving av avgjorte krav i tråd med alminnelige regler for
pengekrav.
I høringen i 2006 mente Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet) det ikke var grunn til å ha andre regler her enn for alminnelig
inndriving. Kommuner som uttalte seg ønsket å opprettholde særrettene om tilleggsavgift ved
forsinket betaling og panterett. Fra Oslo kommune ble det vist blant annet til at
legalpanteretten blir brukt i få tilfeller, men at den hadde sin berettigelse ovenfor personer
som begår gjentatte overtredelser. Det ble videre pekt på at den offentlige særretten til
forhøyet betaling, kun gir ugunstigere resultat de første 28 dager etter forfall. Det ble også
pekt på behov for ytterligere avklaringer for å sikre mulighet til forenklet inndriving.
Mange kommuner ønsket i tillegg at betalingsplikten ved klage skulle opprettholdes.
Forbrukerrepresentanter og Finansieringsselskapenes forening var i mot dette og så ikke
hvorfor ikke de alminnelige reglene kunne benyttes. Kommuner og andre som uttalte seg
ønsket solidaransvaret opprettholdt. Forbrukerombudet var i utgangspunktet skeptisk. Norges
taxiforbund støttet ikke innføring av solidaransvar. Fra forbrukerrepresentanter ble det ellers
pekt på at solidaransvaret ikke burde gjelde der føreren er kjent, men ikke har betalingsevne.
De mente også at solidaransvaret heller ikke burde gjelde kostnader ved forvaring og fjerning
av kjøretøy.
I arbeidsgruppens mandat fremkommer følgende om rammene for de forslag som skal
utarbeides:
”Felles regler for inndriving av ubetalte sanksjoner. Baseres på alminnelige regler for
inndriving av pengekrav. Dagens særlige inndrivingsregler for kommunene tas ut.
Eier og fører gjøres solidarisk ansvarlige for ilagt sanksjon. Sikre forenklet inndriving
av avgjorte krav.”

13.2 Generelt
Inndrivingsregler innebærer en avveining av hensynet til effektivitet i inndrivingen mot
hensynet til de parkerende. Et av hovedmålene med forslagene er å øke brukerrettingen og gi
større konkurranselikhet i en felles ordning. Det er derfor nødvendig med enhetlig regulering
av adgangen til inndriving, da disse reglene i dag er svært ulike for offentlige og private
aktører. Valget er mellom å gi private aktører de inndrivingsfordelene som offentlige aktører
har i dag eller fjerne fordelene som det offentlige har i dag.
Dagens offentlige inndrivingsregler oppfattes å legge for sterk vekt på det offentliges behov
for effektivitet i inndrivingen. Det synes derfor behov for å vri fokus slik at reglene i større
grad tar hensyn til de parkerende. Det er hovedgrunnen til at de særlige inndrivingsfordeler
som det offentlige har i dag i stor grad foreslås fjernet. Det foreslås samtidig å innføre
generelt solidaransvar mellom eier og fører.
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At dette kan gjøre inndrivingen noe mindre effektiv, særlig for kommunene, og dermed
sannsynligvis øke kommunenes inndrivingskostnader, bør ikke være avgjørende. Når
parkeringsvirksomhet i stor grad anses som alminnelig næringsvirksomhet bør også
utgangspunktet være at de alminnelige reglene for inndriving av krav benyttes.

13.3 Enkel inndriving av avgjorte krav
Inndriving av endelig avgjorte eller ubestridte krav bør gjøres så enkel så mulig. Det vil gjelde
der kravet ikke er bestridt eller der klagemulighet og mulighet til domstolsbehandling er
uttømt.
Innspillene i høringen peker på behov for å gjøre enkelte presiseringer i reglene for å sikre at
dette blir ivaretatt, for eksempel uttrykkelig lovregulering som særskilt tvangsgrunnlag.
Arbeidsgruppen har vurdert spørsmålet og kommet til at tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2
bokstav f, jf. § 4-18 gir tilstrekkelig regulering for enkel inndriving av avgjorte krav som ikke
er bestridt. Krav på betaling av sanksjon er skriftstykke som etter tvangsfullbyrdelsesloven §
7-2 bokstav f er særlig tvangsgrunnlag. Dette får tvangskraft når det er varslet etter § 4-18.
Det anses derfor ikke behov for særskilt regulering for å sikre forenklet inndriving av avgjorte
krav. Ved å gi klagenemndas avgjørelser rettsvirkning som dom, jf. tvangsfullbyrdelsesloven
§ 7-2 bokstav e) vil også slike krav kunne inndrives på en hensiktsmessig måte.

13.4 Solidaransvar (utkastet § 37)
Innføring av solidaransvar ble vurdert i rapporten fra 2006, jf. rapporten punkt 9.7.4.3. I
arbeidsgruppens mandat er det lagt til grunn at solidaransvar skal innføres. Dette er derfor
ikke nærmere vurdert av arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen har imidlertid vurdert rekkevidden
av dette ansvaret, mer konkret om det bør være unntak i enkelte tilfeller der føreren er kjent
og om solidaransvaret bør dekke kostnader til fjerning og oppbevaring.
Spørsmålet om solidaransvarets rekkevidde, der føreren er kjent, og at ansvaret kun skal
omfatte selve sanksjonen (og ikke kostnader ved fjerning og forvaring) er i særlig grad et
spørsmål om risikoplassering.
13.4.1 Solidaransvar der føreren er kjent
En plikt til å gå på fører der denne er kjent, er primært begrunnet i at det er hos føreren det
primære ansvaret for overtredelsen ligger.
I tilfeller der føreren er kjent vil spørsmålet om betalingsansvar være nært knyttet til
spørsmålet om det er eier av kjøretøyet eller parkeringsselskapet som er nærmest til å bære
risikoen for førers manglende betalingsevne eller -vilje. Eieren har kontroll på hvem han låner
kjøretøyet til og er således den som kan redusere risikoen. Eieren vil også kunne drive inn et
eventuelt regresskrav mot brukeren. Parkeringsselskapet har ingen påvirkning på denne
risikoen, men vil kunne pulverisere kostnader ved slik inndriving på de øvrige parkerende.
Det kan også være betenkelig å gjøre det ”attraktivt” å låne ut bilen til mennesker som ikke
kan eller vil gjøre opp for seg. Videre kan et unntak fra solidaransvar der føreren er kjent
innebære at parkeringsselskapet vil risikere å komme midt i en konflikt mellom eier og
bruker, der den som eieren påstår bruker kjøretøyet bestrider dette. Det er videre slik at
solidaransvaret innenfor det offentlige i dag dekker alle disse tilfellene, uten at det er påvist
særlige problemer med dette.
Det er heller ikke ønskelig å skape et byråkrati for å håndtere slike saker eller gjøre
selskapenes håndtering for vanskelig. Eieren vil som nevnt ha kontroll på hvem han låner ut
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bilen til og vil kunne få igjen pengene. Alternativt vil vedkommende ikke få låne bilen en
annen gang. Det kan således hevdes at det ikke vil være veldig urimelig om eieren må ta
denne risikoen i første omgang også.
Konsekvensene av en slik regel vil avhenge av når føreren anses kjent, eller mer presist, hvor
mye aktivitet som kreves av virksomheten. Konsekvensene vil også avhenge av om man etter
et tidsrom skal kunne gå tilbake på eier. Dersom det ikke kreves mye aktivitet (etterforskning
med videre) og man etter en tid kan gå på eier vil ikke konsekvensene være store. Det er i
samsvar med hvordan en del kommuner praktiserer dette i dag.
Det er enighet om at en plikt til å gå på fører ikke bør gå langt. Det typiske tilfellet vil være
der registrert eier opplyser om hvem det er og denne personen erkjenner ansvaret. Det kan
ellers tenkes tilfeller der virksomheten besitter eller enkelt kan fremskaffe dokumentasjon
som bekrefter hvem føreren er. Selskapet skal imidlertid ikke behøve å måtte ta saken til
domstolene og skal heller ikke måtte havne i en tvist om hvem som var fører.
Et fullstendig subsidiært solidaransvar vil innebære risiko for ”bilmålvakter”, ved at folk uten
betalingsevne påtar seg ansvar for ilagte sanksjoner selv om de ikke var fører, jf. nærmere
omtale i punkt 13.6 nedenfor. På denne bakgrunn synes et generelt fritak for solidaransvar der
fører er kjent å gå for langt, særlig fordi det kan gi parkeringsselskapene betydelige
inndrivingsutfordringer.
Samlet sett anses en begrensning i solidaransvaret der føreren er kjent å være hensiktsmessig.
Det foreslås derfor at selskapet pålegges å gå på fører, der fører er kjent, og at selskapet gis
mulighet til å gå tilbake til registrert eier etter en viss tid om kravet ikke betales. 30 dager
foreslås som tidsbegrensning.
13.4.2 Solidaransvar for kostnader ved fjerning og forvaring
Ved vurdering av hvem som bør bære kostnadene ved fjerning og forvaring, kan det tas
utgangspunkt i tilsvarende vurdering av risikoplassering som i avsnittet over om solidaransvar
der føreren er kjent. Kostnader ved fjerning hører nært sammen med sanksjon ved
feilparkering. Med de forslag til rutiner ved fjerning som foreslås for de alminnelige tilfellene,
vil eieren bli forsøkt varslet, og gitt mulighet til å fjerne kjøretøyet. Eieren vil da selv ha
mulighet til å unngå disse kostnadene ved selv å fjerne eller få brukeren til å fjerne kjøretøyet.
Det synes da i utgangspunktet ikke veldig urimelig at eieren også holdes ansvarlig dersom
bilen ikke fjernes.
Det foreslås derfor at solidaransvaret også omfatter kostnader ved fjerning og forvaring.

13.5 Tilleggsavgiften ved forsinket betaling
Opplysninger i høringen fra 2006 viser at regelen om 50 % forhøyelse kun vil være dyrere
enn alminnelig inndriving de første 28 dagene av mislighold. Dette bidrar til å nyansere bildet
av dette kravet, og at det ikke er en så vidt ubetinget offentlig inndrivingsfordel som det er gitt
uttrykk for i rapporten fra 2006. Det kan likevel hevdes at det bør foreligge særlige grunner
for å opprettholde en slik særregel. Den oppfattes som en særfordel og vil i praksis fungere
som en inndrivingsfordel ved at vesentlig flere må antas å betale i tide for å unngå påslaget.
Arbeidsgruppen peker også på at representantene for brukerinteressene selv sterkt mener at de
særlige inndrivingsreglene ikke er brukervennlige. Det er heller ikke gitt noen antydninger om
hvor mange som faktisk misligholder utover 28 dager, og som derved vil få en ”gevinst” i
dagens offentlige regler.
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13.6 Ny sikkerhetsventil mot gjengangere (utkastet §§ 38 og 40)
Innspillene i høringen i 2006 viser at legalpanteretten ikke har sin berettigelse som generell
inndrivingsregel. Den benyttes i dag kun i svært få unntakstilfeller, typisk gjengangere.
Det bør ikke legges opp til ordninger som gjør det lett for gjengangerne å slippe unna. Det er
grunn til å anta at gjengangertilfellene ofte vil gjelde sanksjoner som ikke bestrides og hvor de
alminnelige reglene om forenklet inndriving i stor grad kan benyttes. Man vil da kunne få
utlegg i skyldnerens eiendeler etter de alminnelige reglene. Gjengangerne vil således ikke
slippe helt unna. Rett nok kan det være at en slik regel ikke vil gjøre det like enkelt som
dagens ordning, men det er så vidt få tilfeller der dette vil være aktuelt at den totale
ressursbruken ikke vil være spesielt stor, og at det uansett ikke kan forsvare å opprettholde
dette som en generell regel som også må innføres for private aktører.
Dette anses imidlertid ikke tilfredsstillende i alle tilfeller. Selv om arbeidsgruppen generelt er
opptatt av mildere inndrivingskrav, er det samtidig ønskelig å unngå smutthull som særlig
gjengangerne vil kunne benytte seg av. Dette blant annet i lys av problemstilling i Sverige
med såkalte ”bilmålvakter”. Kronofogden og Transportstyrelsen har tidligere lagt frem forslag
for å håndtere situasjoner der såkalte ”bilmålvakter” blir registrert eier av et kjøretøy som
brukes av andre og får kjøretøyrelaterte avgifter/skatter uten å betale dem, og uten å ha
verdier som kronofogden kan ta beslag i17.
Utlegg vil også kunne tas i bilen. I Sverige er det en utfordring at registrering ikke er
tilstrekkelig bevis for eierskap. Dersom det hevdes og kan underbygges at andre er
sivilrettslig eier av bilen, kan det ikke tas utlegg i bilen. Det kan stilles spørsmål om dette
gjelder tilsvarende i Norge, jf. blant annet tvangsfullbyrdelsesloven § 7-13 og § 7-14. Videre
er det i Sverige kun kjøretøyets registrerte eier som er ansvarlig. I Norge er eier og fører
solidarisk ansvarlige. Hvis en annen enn den registrerte eier er den reelle eier, kan det kanskje
være enklere å sannsynliggjøre at reell eier er fører, selv om det trolig må fremkomme
konkrete omstendigheter som underbygger dette.
Usikkerhetene rundt dette gjør at det foreslås en særlig regulering av disse tilfellene. Det
anses tilstrekkelig å gi en utvidet fjerningsadgang og tilbakeholdsrett i særlige tilfeller. Det
anses ikke å være behov for en særskilt legalpanterett. Det bør være en høy terskel før dette
slår inn. Det foreslås derfor at utestående bør være over 10.000 kroner for at tiltaket skal
kunne benyttes. Dette vil sikre at det kun er de alvorligste gjengangerne som rammes.
For å gjøre det vanskeligere å være ”bilmålvakt”, hindre videre lovbrudd og forenkle
inndriving foreslås det derfor i likhet med hva som er foreslått i Sverige at en feilparkert
motorvogn kan flyttes når den registrerte eieren har ubetalte kontrollsanskjoner på over kr.
10 000 og at motorvognen ikke behøver å leveres tilbake før gjelden er betalt, jf. utkastet § 38
og § 40.

17

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/Bort-med-bilmalvakterna---forslag-fran-Transportstyrelsenoch-Kronofogden/
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14. Fjerning (utkastet § 38)
14.1 Bakgrunn
I rapporten fra 2006 ble det tilrådd felles regulering av adgangen til fjerning innenfor
ordningen, herunder utvidet fjerningsadgang på særskilt avsatte plasser for
forflytningshemmede.
I høringen i 2006 støttet Barne- og likestillingsdepartementet og Intrum Justitia at den
offentlige tilbakeholdsretten skulle fjernes. Trafikketaten i Oslo kommune var kritisk til
fjerning av tilbakeholdsretten. Arendal kommune støttet rask fjerning på plasser for
forflytningshemmede, mens Forbrukerombudet ikke ønsket adgang til umiddelbar fjerning på
slike plasser.
I arbeidsgruppens mandat fremkom følgende:
”Felles regler for adgang til fjerning av kjøretøy. Reglene baseres på dagens
standardvilkår innen privat parkering. Det gis ikke tilbakeholdsrett til sikkerhet for
kostnader ved fjerning og forvaring.”

14.2 Generelt
Ingen instanser gikk i høringen i 2006 i mot gruppens forslag om felles forskriftsregulering av
adgangen til å fjerne kjøretøy, og at denne ble basert på gjeldende regulering i
standardvilkårene.
Næringen opplyser at det er svært lite fjerning innenfor ordningen. Europark fjerner ca 100
motorvogner i året. Også Oslo kommune fjerner svært få motorvogner for brudd på
vilkårsparkering. Reguleringen i standardvilkårene og praksis i parkeringsklagenemnda har
heller ikke i særlig grad vist at dette er problematisk.
Det er imidlertid grunn til å være klar over at behovet for fjerning vil kunne påvirkes av
sanksjonens størrelse og hvordan misbrukstilfeller håndteres. Med de forslag som fremmes
om dette, antas ikke behovet for fjerning å øke i særlig grad.

14.3 Nærmere om regulering av fjerning
Det foreslås derfor å ta utgangspunkt i standardvilkårene punkt 8 om fjerning av
motorvognved regulering av fjerning innenfor ordningen. Det vil imidlertid ikke være behov
for å skilte fjerningsfare (jf. standardvilkårene pkt 8.1 c), da dette forutsettes kjent gjennom
generell regulering og bruk av det felles skilt (skilt 552, ”den hvite P”). Det er imidlertid
behov for å gi tilstrekkelig tydelige opplysninger om hvor man kan henvende seg med
spørsmål om fjerning. Dette kan være gjennom skilt eller opplysninger ellers med
telefonnummer og operatørnavn, jf. forslag til informasjonsskilt i punkt 13.2.
Det foreslås et grunnleggende ”nødvendighetsvilkår” for at fjerning av motorvogner skal
kunne foretas. Dette er tilsvarende som i vegtrafikkloven § 37 og praksis etter denne
bestemmelsen.. I tillegg foreslås et grunnleggende krav til at motorvognen står ”til hinder og i
strid med parkeringsvilkårene”. Det vil altså ikke være tilstrekkelig at bilen står ulovlig,
dersom den ikke står til hinder. Vurderingen av om bilen står til hinder vil i mange tilfelle
henge sammen med spørsmålet om fjerning anses ”nødvendig”. For ikke å fjerne biler i flere
tilfelle enn nødvendig og fordi eieren i mange tilfelle kan fjerne bilen raskere enn ved å
rekvirerer fjerning, foreslås krav til å forsøke å varsle eieren og gi denne rimelig frist for selv
å fjerne kjøretøyet. Varsling kan unnlates der dette vil medføre vesentlig ulempe. I tillegg
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foreslås krav om at fjerningsfaren fremgår ved tydelig skilting eller på annen måte, og hvor
man kan få opplysninger om fjerningen.
Det foreslås også plikt til å underrette eieren der motorvognen er fjernet. Varselet skal
inneholde opplysning om fjerningen og grunnlaget for dette, hvor motorvognen er plassert og
de kostnader som har påløpt og kan påløpe i forbindelse med fjerningen. Avgift for
uavhentede motorvogn kan ikke påløpe før vedkommende har fått nødvendige opplysninger
om fjerningen. Som nevnt foreslås plikt til tilbakelevering av motorvogn selv om kostnadene
ved fjerning og forvaring ikke er betalt.

14.4 Utvidet fjerningsadgang på plasser for forflytningshemmede
Flertallet mente i rapporten fra 2006 at de særskilte avsatte plassene for forflytningshemmede
burde sikres tilgjengelighet for den aktuelle gruppen og at det med særskilt skilting i liten grad
vil være unnskyldelig å parkere feil på slike plasser. De som urettmessig benytter slike plasser
anses dermed i liten grad beskyttelsesverdige. Adgang til umiddelbar fjerning ville sammen
med forhøyet sanksjon gi et klart signal til publikum om ikke å misbruke slike plasser.
Forbrukersiden var den gang skeptisk til dette, jf. 2006-rapporten s. 102 og har opprettholdt
sin skepsis.
Det har på denne bakgrunn vært vurdert tilpasninger. Det har blant annet blitt vurdert et
justert nødvendighetsvilkår hvor det skal mindre til før fjerning kan skje enn etter de
alminnelige kravene.
Med formål å frigjøre plassen, vil det ofte kunne skje raskere om man ringer registrert eier og
ber ham/hun om å fjerne motorvognen enn å ringe fjerningsselskap. Det foreslås derfor at
eieren må forsøkes varslet før fjerning kan skje.
Det har vært vurdert om det utover dette er grunn til å kreve en viss aktivitet fra kontrolløren
før man kan kreve motorvognen fjernet. Det er imidlertid ikke klart hva dette skulle bestå i.
Utover å forsøke å ringe eier bør det derfor ikke skulle mye til før fjerning kan foretas. Det
foreslås derfor en forholdsvis streng norm for den feilparkerende.
Raskere fjerning vil ha en preventiv effekt, da erfaringen er at flertallet av de som misbruker
slike plasser benytter unnskyldninger som ”skulle bare” og har betalingsevne som gjør at den
økonomiske sanksjonen i mange tilfelle ikke har tilstrekkelig effekt.
Det er videre få praktiske tilfeller hvor fjerning etter kun å ha ringt eier vil være urimelig.
Rask fjerning også av forflytningshemmede som ikke fremviser synlig parkeringstillatelse kan
oppleves som strengt, men det er enighet også blant representantene for de
forflytningshemmede om at disse ikke bør beskyttes særskilt.
Det foreslås derfor utvidet fjerningsadgang på plasser reservert for forflytningshemmede, jf.
utkastet til § 38 fjerde ledd.

14.5 Plikt til tilbakelevering av fjernet motorvogn (utkastet § 40)
Det er i rapporten fra 2006 lagt til grunn at dagens offentlige tilbakeholdsrett i tillegg til å
være uforholdsmessig også er et offentlig inndrivingsprivilegium. Høyesterett har imidlertid
etter at rapporten ble avlagt, lagt til grunn at det ved inntauing av kjøretøy fra privat grunn
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både er lovlig og rimelig med tilbakeholdsrett18. De fleste private parkeringsselskaper har
imidlertid gjennom standardvilkår forpliktet seg til ikke å utøve slik tilbakeholdsrett.
Høyesterett uttaler i den nevnte dommen om standardvilkårene at:
”etter min mening kan ikke disse vilkårene tillegges særlig vekt, idet de primært tar
sikte på områder hvor det parkeres mot avgift, og hvor behovet for inntauing er
mindre”.
Foreliggende forslag til regulering omfatter all vilkårsparkering, og har således et videre
virkeområde enn standardvilkårene. De utgjør likevel bare en del av det området Høyesteretts
avgjørelse har virkning for, i det avgjørelsen også omfatter områder som ikke i det hele tatt er
avsatt til parkering, jf. imidlertid omtale i punkt 4.12 og 4.13 av forslag til regulering også av
slik håndheving og forslag til regulering av fjerning utenfor ordningen, jf. punkt 14.10.
Med mål om en mer brukervennlig regulering anses ikke tilbakeholdsretten innenfor et
regulert vilkårsparkeringsregime å ta tilstrekkelig hensyn til brukeren. Denne anses som en
uforholdmessig reaksjon, som det ikke er grunn til å tillate. Dette selv om Høyesterett ikke har
ansett dette som urimelig etter markedsføringsloven § 12, jf. § 9a. Hensynet til
virksomhetenes inndriving bør i disse tilfellene vike for hensynet til brukerne. Det foreslås
derfor at krav knyttet til parkeringsovertredelser må inndrives som alminnelige pengekrav.

14.6 Særlig om igangsatt, men ikke fullført fjerning
Det er pekt på behov for å regulere såkalt ”fremmøtegebyr” der eier/fører selv fjerner bilen,
men først etter at kranbil er møtt frem. Det er mange virksomheter som i dag praktiserer dette
ved at man kan få tilbake bilen der man kommer før bilen er fjernet, så lenge man betaler
sanksjonen og de kostnader virksomheten har hatt til å rekvirere fjerning.
Det anses hensiktsmessig å regulere denne situasjonen. Det anses lite hensiktsmessig å legge
til rette for en løsning der forbruker ikke kan få tilbake bilen på dette tidspunktet, men at den
først må fjernes for så å skulle hentes på et senere tidspunkt. Det foreslås derfor at der
motorvognen tilbys flyttet når fjerning er igangsatt, men ikke fullført, kan den ikke fjernes,
Kostnadene knyttet til fjerningen kan imidlertid kreves dekket.
Siden det generelt ikke foreslås tilbakeholdsrett i motorvogn, jf. punkt 14.5 foreslås det heller
ikke krav om at forbruker betaler for kontrollsanksjon og kostnadene ved tilkalling av
fjerningskjøretøy for å få motorvognen utlevert på plassen. Den feilparkerende må betale
rimelige kostnader parkeringsselskapet har hatt med å rekvirere fjerning, men det anses
tilstrekkelig at et slikt krav drives inn som et alminnelig pengekrav.
Fjerning vil i alminnelighet anses fullført når bilen er kommet opp på lasteplan. Tauebilen
behøver ikke å ha forlatt stedet. Den nærmere grenseoppgangen må eventuelt gås opp av
Parkeringsklagenemnda.

14.7 Den parkerendes forhold til fjerning- og parkeringsvirksomhet
Ved fjerning vil det ofte være et parkeringsselskap som benytter et fjerningsselskap til å
forestå selve fjerningen. Det vil være et avtaleforhold mellom parkeringsselskapet og
fjerningsselskapet. I utgangspunktet vil derfor den som rekvirerer fjerning være ansvarlig
overfor fjerningsselskapet for dekning av kostnadene ved fjerning. Det oppstår imidlertid
spørsmål om den parkerendes forhold til disse aktørene. Når utlevering av motorvogn foreslås
18
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å skulle skje uten å måtte betale kravet antas det at fjerningsselskapet vil forholde seg til
parkeringsselskapet, og at den parkerende da vil forholde seg til parkeringsvirksomheten både
for kontrollsanskjonen og for kostnadene til fjerning og forvaring. Andre avtaleforhold vil
imidlertid også kunne være aktuelle.
Det bør tilstrebes at den parkerende i størst mulig grad har en aktør å forholde seg til, eller at
det er for øvrig er klart hvordan kravet skal gjøres opp. Det anses imidlertid ikke tilstrekkelig
grunn til å regulere dette særskilt.

14.8 Selskapenes erstatningsansvar
Standardvilkårene har følgende regulering av selskapenes erstatningsansvar:
”Ved rettmessig fjerning av motorvogn, plikter selskapet å dekke dokumentert skade
på motorvognen oppstått ved fjerningen. Ved urettmessig fjerning av motorvogn,
plikter selskapet å dekke førers/eiers dokumenterte økonomiske tap som følge av
fjerningen.”
Bestemmelsen gir langt på vei uttrykk for alminnelige erstatningsregler, men anses å bidra til
økt aktsomhet hos virksomhetene. Den foreslås derfor også tatt inn i forskriften.

14.9 Behandling av fjernede motorvogner (utkastet § 41)
Kjøretøy som i dag fjernes av kommune eller politi med hjemmel i vegtrafikkloven § 37 skal
behandles i samsvar med § 37 femte til niende ledd. Spørsmålet er ikke særskilt regulert etter
standardvilkårene og må løses ut fra generelle avtalerettslige betraktninger.
Det er ønskelig med klar regulering, særlig for fjernede motorvogner som ikke blir hentet.
Dette kan være motorvogner som er å anse som vrak, oppgitt av eier, hittegods eller eier er
umulig å finne.
Det er særlig adgang til å selge eller vrake motorvogn for eiers regning etter en angitt tid som
er hensiktsmessig. Dette vil innebære at eventuelt overskudd beholdes til eier måtte gjøre krav
på motorvognen/kjøpesummen eller kravet blir foreldet.
Det anses hensiktsmessig at dette reguleres som i vegtrafikkloven § 37 og det foreslås at
bestemmelse om dette inntas i forskriftsutkastet. Hjemmelen for dette foreslås inntatt i
vegtrafikkloven § 8, jf. særlig lovforslaget punkt 8.2. Bestemmelsen skal forstås på samme
måte som vegtrafikkloven § 37.
Når det særlig gjelder bestemmelsen om at motorvognen står for ”eieres regning og risiko”
foreslås dette utgangspunktet moderert noe, jf. forslag til bestemmelse om erstatningsansvar.
Det foreslås likevel at bestemmelsen inntas i utkastet. Det er likevel grunn til å understreke at
virksomheten som fjerner vil ha ansvar for å gjøre det som er mulig for å forhindre skade, for
eksempel hindre uvedkommende i å gjøre hærverk eller tilegne seg motorvognen. 19

19

Se Engstrøm red. ”Vegtrafikkloven med kommentarer” 4. utgave s 595 med videre henvisning blant annet til
Torgersen/Engstrøm ”Rett bak rattet” 1984 s 86 om erstatningsansvar under inntauing.
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14.10 Privates adgang til fjerning for brudd på annet enn vilkårsparkering
(utkastet § 42)
14.10.1 Bakgrunn
Det ble i rapporten fra 2006 tilrådd en innskjerping av adgangen til fjerning av motorvogn
omtalt som ”parkering utenfor ordningen”. Det ble foreslått at dette ble gjort enten ved egne
bestemmelser i vegtrafikkloven eller i særskilt forskrift.20
Spørsmålet ble ikke særskilt omtalt i høringen i 2006 eller i mandatet til arbeidsgruppen.
Det som i denne sammenheng omfattes av ”fjerning utenfor ordningen” vil være alle
situasjoner som ikke omfattes av vegtrafikkloven § 37 eller fjerning innenfor
vilkårsparkering. Dette vil typisk være fjerning av motorvogn fra private områder hvor det i
det hele tatt ikke er ønsket parkering (parkeringsforbud). Som det fremgår i punkt 4.12 og i
utkast til lovendringer punkt 5.3 foreslås det imidlertid at også slike tilfeller omfattes av
kravene til håndheving. Det vil således ikke være vilkårsparkering, men
parkeringshåndheving som likevel (i hvert fall delvis) vil bli omfattet av de foreslåtte reglene.
Begrepet ”fjerning utenfor ordningen” blir derfor noe misvisende. Begrepet vil derfor ikke
benyttes i det følgende.
Arbeidsgruppen ser at det i dag, i en del tilfeller, er kommet til en fjerningspraksis som ikke i
tilstrekkelig grad ivaretar brukernes behov. En fjerningsadgang basert på lovlig selvtekt er
akseptert av domstolene21. Rammene for denne er imidlertid ikke ubetinget klare, og det er
derfor ønskelig med klarere rammer for når og hvordan slik fjerning kan skje.
Det har vært vurdert ulike muligheter. En mulighet er generelt å forby fjerning utenfor
vilkårsparkeringsordningen. Dette vil være strengt og innebære at dagens lovlige selvtekt
forbys. All fjerning vil i tilfelle måtte skje ved kontakt mot politiet, kommunen eller annen
godkjent operatør. Privat adgang til fjerning anses som legitimt og er i hvert fall delvis vokst
frem som følge av at de offentlige aktørene ikke i tilstrekkelig grad har fjernet motorvognen
som private grunneiere har hatt behov for å fjerne. En slik løsning anses derfor ikke ønskelig
eller praktisk mulig.
Et alternativ vil være å videreføre dagens rettstilstand ved å overlate til domstolene å sette
rammene for hva som tillates av lovlig selvtekt. Det er et mål med forslagene og i større grad
ivareta brukernes interesser. Et uregulert område vil kunne gi økt risiko for at aktører vil
kunne se seg tjent med å operere i en slik ”gråsone” og uten at domstolskontroll, i tilstrekkelig
grad, vil kunne ivareta brukernes interesser. Dette kan særlig bli interessant for enkelte aktører
på grunn av generelt strengere krav for drift innenfor ordningen. Det er derfor enighet om at
det er behov for regulering og at dette derfor ikke er et ønskelig alternativ.
En mulig måte å regulere dette på er å forbeholde fjerning til ”godkjente/meldepliktige
operatører” innenfor vilkårsparkeringsordningen. Da det ikke er / kan kreves en
godkjenningsordning for parkeringsvirksomheter fremstår heller ikke dette alternativet som
naturlig.
Av den grunn foreslås det å stille strenge krav som fremgår direkte av lov og forskrift når det
kan foretas fjerning for annet enn vilkårsparkering. Utgangspunktet i slike tilfeller bør være
20
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Se rapporten s 101
Se blant annet Rt 2006 s 1348 avsnitt 47 hvor dette forutsettes.
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at det må være en høy terskel for når fjerning kan foretas samtidig som man hensyntar
grunneieres legitime behov for fjerning.
14.10.2 Nærmere om forslaget
På bakgrunn av forslag fra Forbruker- og administrasjonsdepartementet og oppdrag fra
Samferdselsdepartementet, fremmet Vegdirektoratet i 1990 forslag til ny § 37a i
vegtrafikkloven med regulering av privates rett til fjerning av kjøretøy fra privat grunn.
Forslaget ble den gang ikke fulgt opp. Det som nå foreslås regulert vil omfatte mange av de
samme tilfellene som den gang ble foreslått. Det er derfor i de foreliggende forslagene hentet
betydelig inspirasjon fra forslaget som ble fremmet den gang22.
Regelen foreslås å gjelde private. Den vil således gjelde tilfelle der det ikke besluttes fjerning
etter vegtrafikkloven § 37 eller fjerning etter utkastet § 38. Med privat grunn forstås offentlig
eller privat eid grunn som ikke er offentlig veg etter vegloven av 21. juni 1963.
Det foreslås tre grunnvilkår:
-

Motorvognen må stå til fare, vesentlig skade eller ulempe
Krav til skilting eller lignende
Krav til å forsøke å varsle eieren

Kravet om at motorvognen må stå til fare, vesentlig skade eller ulempe innebærer at
parkeringen kan føre til store, men ikke nødvendigvis uoverstigelige problemer for annen
ferdsel eller virksomhet. Problemene behøver ikke være oppstått, men det må være en
nærliggende mulighet for dette og denne muligheten må fremstå som påregnelig for den
parkerende. Dersom problemene faktisk oppstår, kreves det ikke at disse skal være
påregnelige.
Det vil ikke være anledning til fjerning for eksempel når plassen ikke er fullt utnyttet eller
ikke benyttes i ferier, helger etc. Dette vilkåret vil være strengere enn kravet til fjerning innen
vilkårsparkering om at det må være nødvendig og motorvognen står til hinder og i strid med
vilkårene.
Kravet om å kontakte eier foreslås tilsvarende som ved vilkårsparkering, og det vises til
omtale i punkt 14.3.
Formålet med kravet til skilting eller lignende er primært at det skal være de bevisste
rettsbrudd som skal kunne føre til fjerning av motorvognen. Dersom noen av opplysningene
mangler, vil det etter forslaget ikke være adgang til borttauing. Med unntaket siktes til steder
hvor det overhodet ikke er meningen at det skal parkeres, i hvert fall ikke for andre enn eier
eller leier, f.eks. oppkjørsel, lekeplass eller hage. Det anses ikke hensiktsmessig å kreve
oppsetting av skilt på alle slike tenkelige og utenkelige steder.
Det er behov for grunneiere til å ha en adgang til å velge mellom selv å kunne forestå fjerning
eller gi noen i oppdrag å rekvirere og forestå fjerningen. Typisk for sistnevnte vil kunne være
at en grunneier gir en parkeringsoperatør i oppdrag å forestå håndheving, herunder rekvirere
fjerning der dette er nødvendig og at selve fjerningen gjøres av et fjerningsselskap.

22

Jf. brev av 22. januar 1990 fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet
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Det foreslås imidlertid at fjerningsoppdrag må gis uttrykkelig og skriftlig for hver motorvogn.
Dette innebærer at det ikke bør kunne gis generell fullmakt. Dette for å unngå at det benyttes
standardformularer som kan gi en for aktiv fjerningspraksis. Et slikt krav vil også bidra til å få
dokumentert grunnlaget for fjerningen. Det er eier eller bruker av grunnen som skal kunne
kreve borttauing når parkeringen er av en slik art at borttauing kan aksepteres.
Det forutsettes at borttauet motorvogn blir forvart på forsvarlig vis. Slik forvaring kan bl.a.
skje ved at motorvognen blir plassert på inngjerdet område som har vakt ved inn-/utkjørsel.
Det foreslås opplysningsplikt til registrert eier og eventuelt fører i slike tilfelle i tråd med det
som er foreslått for vilkårsparkering, jf. omtale i punkt 14.3. Det foreslås også plikt til
tilbakelevering som innen vilkårsparkering, jf. punkt 14.5 og at reglene om salg mv. også
følger reglene for vilkårsparkering.
Regler om tilbakebetaling av borttauingsutgifter ved ulovlig borttauing foreslås uttrykkelig
omtalt, i tråd med det som foreslås innenfor vilkårsparkering (selv om dette trolig følger av
gjeldende erstatningsrettslige regler). For å bidra til seriøsitet i driften og sikre motorvogneier
mot at oppdragsgiver og borttauingsfirma skylder på hverandre foreslås solidaransvar for
disse. Det vil sikre at begge gjør en vurdering av at vilkårene for fjerning er tilstede og at
motorvogneier kan gå på begge disse i tilfelle der fjerningen har vært urettmessig.
Borttauingsfirmaets eventuelle krav mot oppdragsgiver eller mot tyv eller brukstyv som nevnt
nedenfor må avgjøres etter alminnelige erstatningsrettslige regler.
Det har særlig vært vurdert hvordan tyveritilfellene bør behandles. Den motorvogneier som
har blitt frastjålet bilen, vil føle det svært urimelig å bli belastet for en ulovlig parkering denne
ikke har hatt noen muligheter til påvirke. Det foreslås derfor unntak for slike tilfeller. Dette vil
være tilsvarende for det unntaket som gjøres for eierens solidaransvar og ansvaret etter
vegtrafikkloven § 38 andre ledd. Oppdragsgiveren vil i disse tilfelle holdes ansvarlig. Dette er
rimelig der det etter omstendighetene er ting som gjør at oppdragsgiveren burde skjønt at
motorvognen var fravendt eieren ved en forbrytelse og vedkommende ikke har gjort de
undersøkelser som omstendighetene skulle tilsi. Det kan eksempelvis være forhold ved
motorvognens plassering eller tilstand. I noen tilfelle vil imidlertid oppdragsgiveren ha gjort
de undersøkelser hos eier og hos politiet som omstendighetene skulle tilsi, eller at
omstendighetene ikke tilsier slike undersøkelser. Oppdragsgiveren vil i slike tilfelle ikke være
noe å bebreide for å ha fjernet motorvognen. Det fremstår imidlertid enda mer urimelig å
holde motorvogneier ansvarlig i disse tilfellene. Det foreslås derfor at oppdragsgiveren i disse
tilfellene selv må dekke fjerningsutgiftene der disse ikke kan fås dekket av føreren.
14.10.3 Valg av reguleringsmåte
Siden denne bestemmelsen ikke gjelder vilkårsparkering, har det vært vurdert om den bør
reguleres et annet sted enn i den foreslåtte parkeringsforskriften som primært regulerer
vilkårsparkering. Som det fremgår av omtalen til punkt 4.12 og 4.13 foreslås imidlertid at
forskriften i hvert fall delvis får et videre virkeområde enn vilkårsparkering. Det er derfor ikke
unaturlig at den plasseres i forskriften. Det fremstår heller ikke hensiktsmessig at dette
reguleres i en egen forskrift. Selv om bestemmelsens prinsipielle karakter kunne tilsi at den
reguleres direkte i loven, jf. gjeldende § 37 og forslaget fra 1990, fremstår ikke dette som
hensiktsmessig, også fordi fjerning innen vilkårsparkering foreslås forskriftsregulert. På denne
bakgrunn foreslås at bestemmelsen plasseres i forskrift om vilkårsparkering i tilknytning til
fjerningsbestemmelsene for øvrig, se utkast til § 42.
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14.10.4 Utenrettslig overprøving av fjerning for brudd på annet enn vilkårsparkering
Med utgangspunkt i vurderingene over om at det anses behov for å regulere fjerning også for
brudd på annet enn vilkårsparkering, oppstår også spørsmålet om det bør være anledning til en
utenrettslig overprøving av slike avgjørelser, eller mer konkret; om slike saker også bør kunne
klages inn for Parkeringsklagenemnda.
Hensynet til publikum trekker klart i retning av at slike saker bør kunne klages inn for
Parkeringsklagenemnda. De vil ha behov for en lavterskelmulighet til å få en ny vurdering av
om fjerningen var rettmessig. Alternativet med å bringe slike saker inn for domstolene vil
gjøre at mange særlig på grunn av det høye kostnadsnivået vil kvie seg for dette, selv der de
anser seg urettmessig behandlet.
En slik klagemulighet bør være kostnadsfri for brukeren. Oppdragsgiveren og
fjerningsselskapet vil derfor være de som i tilfelle vil må bære kostnadene ved dette. Dette vil
således innebære en økt kostnad for de som benytter anledning til å fjerne motorvogn.
Oppdragsgiverne vil i disse tilfellene i mange tilfeller ikke være profesjonelle aktører, men
kan være privatpersoner. Dette tilsier en viss varsomhet med for omfattende regulering. Det er
imidlertid grunn til å anta at det i de fleste tilfeller vil benyttes kommersielle
fjerningsselskaper til oppdraget. Det er dermed grunn til å vente at man i de fleste tilfeller i
hvert fall vil ha en profesjonell aktør. Det er derfor ikke grunn til å legge for stor vekt på dette
hensynet.
Det vil videre primært være de sakene der fjerningen har vært urettmessig eller det er
berettiget tvil om dette at det vil være aktuelt med full behandling i nemnda. De høyeste
kostnadene vil dermed knyttes til situasjoner hvor det må anses høyst rimelig at
oppdragsgiveren tar denne kostnaden. For åpenbart grunnløse saker eller saker der utfallet
ellers synes klart vil de generelle forenklede behandlingsrutinene gjøre at slike saker vil bli
mindre kostbare for oppdragsgiveren.
Det er også spørsmål både om Parkeringsklagenemnda vil ha kompetanse til å behandle slike
saker og hvordan dette skal håndteres administrativt. Parkeringsklagenemnda skal behandle
klager på fjerning innen ordningen. Det vil i mange tilfelle være noenlunde likeartede
vurderinger som skal gjøres. Det er imidlertid grunn til å peke på at det vil være andre rammer
for når fjerning er rettmessig for annet enn vilkårsparkering. Det vil samtidig kunne være en
del situasjoner som skiller seg en del fra de som vil gjelde vilkårsparkering. De anses
imidlertid ikke mer forskjellige enn at det må kunne legges til grunn at
parkeringsklagenemnda vil ha kompetanse til å behandle også slike saker på en betryggende
måte.
Administrativt er det særlige utfordringer ved at de ansvarlige aktørene ikke er underlagt krav
om meldeplikt eller på annen måte er underlagt forskriften utover de fjerningene som faktisk
foretas. Dette er prinsipielt ikke uproblematisk. Som det fremgår foreslås det at også
fjerningsselskaper i enkelte tilfelle vil være direkte pliktsubjekter for nemnda.
Rent faktisk vil det også være en utfordring å få slike aktører til å bidra til finansiering av
nemnda. Dette anses imidlertid løsbart, for eksempel at slike aktører betaler et beløp per sak
som dekker nemndas kostnader. Beløpet vil avhenge av hvor omfattende det er nødvendig å
behandle saken, ref. overfor. Dersom dette stilles som krav for at fjerning lovlig kan skje vil
virksomhetene ha incentiver til å betale for behandlingen. I motsatt fall vil fjerningen kunne
anses som urettmessig.
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For å sikre at bestemmelsen håndheves i samsvar med forutsetningene, og at hensynet til
publikum ivaretas tilstrekkelig, foreslås på denne bakgrunn at fjerning for brudd på annet enn
vilkårsparkering skal kunne klages inn for Parkeringsklagenemnda. Kostnadene for aktørene
og de administrative utfordringene anses ikke større enn at de bør kunne aksepteres.
Det bes særlig om høringsinstansenes innspill til dette forslaget.

15. Universell utforming av betalingsløsninger (utkastet kapittel 7)
15.1 Bakgrunn
Revurdering av betalingsfritaket for forflytningshemmede ble ikke berørt i rapporten fra 2006,
da det ble lagt til grunn at det skulle være betalingsfritak på alle plasser innenfor ordningen.
Universell utforming av betalingssystemer ble imidlertid omtalt. Det ble foreslått å tilstrebe
universell utforming, og omtalen var særlig knyttet til NOU 2005:8 om likeverd og
tilgjengelighet. Denne har senere blant annet har dannet grunnlag for diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven (DTL).
De få som i høringen uttalte seg eksplisitt til universell utforming av betalingssystemene var
positive til dette, og påpekte at det må tas høyde for den teknologiske utviklingen. Det
fremheves at arbeidet må sees i sammenheng med internasjonalt standardiseringsarbeid og
BRA-programmet for universell utforming i samferdselssektoren.
I mandatet til arbeidsgruppen fremkom blant annet følgende ”Utvikle standard/retningslinjer for betalingssystemer tilrettelagt for alle.

15.2 Generelt om krav, retningslinjer, standarder m.v. om tilgjengelighet
Siden rapporten i 2006 har det skjedd en betydelig utvikling når det gjelder
standarder/retningslinjer om tilgjengelighet for alle. Det gjelder både generelt i samfunnet og
for parkeringsvirksomhet spesielt.
Noen viktige elementer vil omtales nedenfor.
15.2.1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL)
1. januar 2009 trådte diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i kraft. § 9 har en generell plikt
til å fremme universell utforming, mens § 11 inneholder bestemmelser om konkrete krav med
tidsfrister for universell utforming av IKT. Kravene vil være aktuelle for parkeringsområder.
§ 9 trådte i kraft 1. januar 2009, mens kravene etter § 11 er ikke fastsatt ennå.
Vista utredning, i samarbeid med Analyse & Strategi, har på oppdrag fra DIFI i forbindelse
med fastsettelse av kravene etter § 11 gjennomført en utredning om ”universell utforming av
selvbetjeningsløsninger – undersøkelser av kostnader og nytte”23. Rapporten omhandler også
parkeringsautomater.
Det er også gjort vurderinger knyttet til hvilke standarder som bør benyttes for å angi
universell utforming for IKT etter loven § 11. I rapport fra HFS 29. januar 201024 foreslås 10
standarder som bør benyttes. Enkelte av disse omtaler betjeningshøyde.
23
24

http://universellutforming.difi.no/images/b/b8/Vista_konsekvensvurdering_automater.pdf
http://universellutforming.difi.no/images/9/95/HFS_egnethet_standarder_automater.pdf
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Rekkevidden av diskriminering- og tilgjengelighetslovens bestemmelser for
parkeringsautomater har vært vurdert av Likestillings- og diskrimineringsombudet i sak
09/58825. Saken er klaget inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda.
15.2.2 Norsk standard for universell utforming av byggverk
Det er utgitt en norsk standard om universell utforming av byggverk (NS 11001-1:2009), som
omtaler både parkeringsplasser og betalingsautomater for parkering. Standarden er også
gjengitt i rapporten fra Vista for DIFI.
15.2.3 Vegdirektoratets håndbok 278 om universell utforming av veger og gater
Vegdirektoratet har i februar 2011 utgitt håndbok 278 om universell utforming av veger og
gater.26 Av særlig interesse kan nevnes at håndboken i punkt 7.6 har omtale av
parkeringsplasser og parkeringshus og i punkt 11.2 omtale av parkeringsautomater og
parkometre.
15.2.4 Ny teknisk forskrift til plan og bygningsloven
Ny teknisk forskrift til plan og bygningsloven, jf. forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske
krav til byggverk (byggteknisk forskrift)27 er også av interesse. Det er der tatt inn
bestemmelser om universell utforming av bygg, jf. blant annet § 12-21 som stiller krav om at
betjeningspanel og håndtak i bygning med krav om tilgjengelig boenhet skal ha en
betjeningshøyde på mellom 0,8 - 1,1 meter. Bestemmelsen vil i liten grad gjelde
parkeringsanlegg direkte, men illustrerer at det i regelverk stilles konkrete krav til universell
utforming.
15.2.5 Annet
Av litt eldre materiale kan nevnes deltasenterets rapport fra 2006 «Selvbetjening for alle Tilgjengelige automater»28 og Norsk Standard NS-EN 12414 (fra 2000) om
parkeringsregulerende utstyr, betalingsautomater, tekniske krav og funksjonskrav.

15.3 Erfaringer med dagens betalingsløsninger
Fra brukerrepresentantene generelt, og fra de forflytningshemmede representanter spesielt, har
det i arbeidsgruppen blitt pekt på en del erfaringer med problemer med dagens
betalingsløsninger. De mest sentrale gjengis i det følgende:
-

-

Betalingsautomaten er slik utformet at betjeningen vanskeliggjøres/umuliggjøres for
parkerende med funksjonsnedsettelser (eksempelvis at myntinnkast og/eller
betjeningspanel er plassert for høyt eller betjeningshendler eller lignende krever for
stor kraft)
Betalingsautomaten er slik plassert at betjening vanskeliggjøres/umuliggjøres (automat
ligger langt unna, i hellende terreng eller lignende).
Betalingsprosedyren er slik utformet at gjennomføring av betaling vanskeliggjøres
eller /umuliggjøres (for eksempel at man må ut av bilen med heis, betale, tilbake med
billett, inn i bilen med heis, legge fra seg billett, ut av bil med heis).

25

http://www.ldo.no/no/Klagesaker/Arkiv/2010/Parkeringsautomater-ikke-universelt-utformet
http://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/386085
27
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/xr-20100326-0489.html
28
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00012/Selvbetjening_for_al_12268a.pdf
26
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-

Manglende vedlikehold av adkomstveg til betalingsautomat, som gjør betaling
vanskelig/umulig (eks. manglende brøyting).
Bom/sperremekanisme er slik utformet at den vanskeliggjør/umuliggjør bruk (for
eksempel krever bruk av kredittkort, at det tas billett, tilkall av assistanse).

15.4 Hva er en universelt utformet betalingsløsning

Generelt baseres universell utforming på sju prinsipper29. Et utgangspunkt for å vurdere om
en betalingsløsning er universelt utformet er sentrale funksjonskrav. Istedenfor å generalisere
funksjonskravene er det, ut fra situasjonen slik den i dag er innenfor vilkårsparkering, vært
vurdert som hensiktsmessig å se på to ulike systemer. Det ene er betalingsautomater. Det
andre er betalingsløsning uten bruk av automat. Nedenfor vil internasjonale standarder bli
omtalt, deretter de to ulike systemene (betalingsautomater og betalingsløsninger) og så
forholdet mellom dem.
15.4.1 Særlig om forholdet til internasjonale standarder
Arbeidsgruppen viste til, i forbindelse med sitt forslag, at det ikke finnes en enhetlig
internasjonal standard for universell utforming av betalingsautomater. Det finnes forskjellige
standarder på forskjellige områder, som i større eller mindre utstrekning tar hensyn til
betjeningsmulighet for ulike grupper.
Arbeidsgruppen er kjent med at Europakommisjonen i 2005 ga standardiseringsorganisasjonene CEN, CENELEC og ETSI i oppdrag å lage standard for universell utforming
knyttet til offentlige anskaffelser innenfor IKT - området (M 376-EN). Arbeidsgruppen er
kjent med at det har blitt produsert rapporter under dette mandatet,30 men kjenner for øvrig
ikke til detaljene i dette arbeidet. Arbeidsgruppen er også kjent med at Standard Norge høsten
2010 opprettet en komité for standardisering innenfor IKT og for universell utforming knyttet
til tjenester (SN/K 520), hvor det også skal arbeides med universell uforming av
selvbetjeningsautomater31. I den grad det fremmes konkrete forslag eller etableres standarder
som berører de forslag som her fremmes, må dette tas hensyn til på et senere stadium i
prosessen.
Det varierer ellers hva slags standarder og krav det opereres med i forskjellige europeiske
land og i USA. Ut fra tilgjengelige opplysninger varierer minste betjeningshøyde fra 75 til 90
cm og maksimal betjeningshøyde fra 120 cm til ca 150 cm.
Det vises for øvrig til at det i det pågående arbeidet med universell utforming etter
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, der det vil benyttes etablerte standarder for å angi
hva som anses som universell utforming.
Siden de fleste automater som benyttes i Norge utvikles og produseres i EU, ville det være
ønskelig å kunne basere seg på en europeisk standard på dette området.
Med de utvidede rettighetene som foreslås, og det arbeidet som ellers gjøres for å sikre
universell utforming, bør imidlertid ikke fraværet av internasjonale standarder gjøre at dette
29

Se bl.a. omtale i Wågø mfl, Sintef rapport fra august 2006,
http://www.sintef.no/upload/Universel%20utforming_Begrepsavklaring.pdf
30

http://portal.etsi.org/stfs/STF_HomePages/STF333/STF333.asp
http://www.standard.no/no/Nyheter-og-produkter/Nyhetsarkiv/Universell-utforming/2011/Nye-StandardNorge-komiteer-for-universell-utforming/
31
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ikke reguleres. Det vil særlig være i de forflytningshemmedes interesser. Norpark er
imidlertid sterkt uenig i dette.
Eventuelle forslag til nasjonale krav på dette området må vurderes i forhold til
høringsprosedyren etter EØS-høringsloven. En eventuell høring kan eventuelt gjøres parallelt
med behandlingen av forslaget.
Nasjonale krav til betjeningshøyde vil uansett ikke gjelde særskilt for parkeringsautomater,
men også gjelde andre automater som omfattes av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.
Spørsmålet må derfor sees i sammenheng med disse reglene.
15.4.2 Hva er en universelt utformet automat? (utkastet § 32)
Følgende elementer er sentrale i denne sammenheng:
Høyde: Lav plassering av automater, betjeningsfunksjoner og informasjonsgivere på
automaten.
Plassering/komme inntil: Uhindret atkomst, jevnt og rett underlag, plass for rullator, rullestol,
barnevogn og krykker. Unngå trappetrinn og bratte stigninger. Skilt som står vinkelrett ut fra
veggen rett over automaten kan sees på avstand, og gjør det lettere å finne automaten.
Plasseres på et trygt, opplyst sted.

Bruk
Skrift: Stor og tydelig skrift, god kontrast, god belysning uten blending og reflekser.
Skrifttyper uten seriffer og med lik tykkelse i hele streken er lettest å lese. Skrifttypene
Helvetica, Arial eller Tiresas egner seg derfor godt på skilt. Bokstavhøyden må tilpasses den
avstanden skiltet skal leses på og bør være minimum 15 cm for skilt som skal leses på tre
meters avstand. Skilt som man skal gå helt inntil, bør ha en bokstavhøyde på minst 25 mm.
God kontrast mellom tekst og bakgrunn.
Betjeningsknapper: Store knapper, brytere, luker og liknende som krever liten muskelkraft,
merkbare tastetrykk, motstand i knapper (ikke touch)
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Forståelighet: Bruken bør være selvforklarende, enkel og logisk utforming. Symboler, i
tillegg til tekst, enkelt, direkte språk, kortfattet informasjon, redusert tempokrav,
standardiserte automater og symboler, toleranse for feil.
Andre momenter: Brukssekvens - strukturere funksjoner i den rekkefølgen de vil bli brukt.
Bruksfrekvens - sortere funksjoner og operasjonselementer i forhold til hvor ofte de brukes.
Viktighet - vil si å plassere funksjoner som brukes sjelden, men som likevel er veldig viktige,
sentralt. Det kan f.eks. være Cancel- eller Clear-knappene. Funksjonsgrupper - gruppere
funksjoner som hører sammen, sammen.
Brukervennligheten bør testes. Det bør utarbeides sjekklister og veiledere. Utformingen bør
være gjenstand for evaluering og forbedring.
I NS 11001-1:2009 pkt 6.7 er følgende elementer fremhevet:
Plassering nært reserverte plasser. Betjeningshøyde for tablåer 80-110 cm. Hinderfritt
horisontalt manøvreringsområde foran automater med sirkel med diameter på minst 160 cm.
Automatene skal være brukervennlige, lette å forstå og lette å betjene.
I Håndbok 278 fremgår følgende:
A. Alle bør kunne finne automaten
Automaten bør være lett synlig. Den bør ha et skilt og være opplyst.
B. Alle bør kunne komme inntil automaten
Det bør være plass til en person i rullestol. Det skal være plass på 180x140 cm foran
automaten, og dersom den er plassert bak en dør, skal døren ha bredde på 10 M. Det skal være
mulig å komme helt inntil med en rullestol, inkludert å få plassert bena under panelet.
Betjeningspanel og visuell informasjon bør være i høyde 80 – 110 cm.
C. Det bør være sikkert å bruke automaten
Eventuelle koder bør være skjult.
D. Det bør være lite støy
Alle bør kunne høre signaler fra automaten. Automaten bør skjermes for støy.
E. Automaten bør ha nødvendig dialog slik at alle kan bruke automaten
Dette betyr at blant annet følgende:
Alle knapper bør være lette å lese.
Det er regler for plassering av knapper i forhold til viktighet. Dialoghastigheten bør kunne
styres av brukeren. Automaten skal tolerere feil, og melding om feilbruk skal gis på en enkel
måte.
Oppsummering: Mange elementer er viktige for universell utforming av automat, men
følgende fire elementer er vurdert som særlig sentrale:
a)
b)
c)
d)

Hinderfri adkomst
Adkomstareal
Betjeningshøyde og
Generell brukbarhet på betjeningsknapper og lesepanel
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15.4.3 Nærmere om de mest sentrale elementer for automater
15.4.3.1 Hinderfri adkomst
Det å komme fram til automaten er grunnleggende for å kunne betjene denne. Hindre for
adkomst kan både være terskler og stengsler, men også manglende vedlikehold, som brøyting.
15.4.3.2 Adkomstareal
Dette innebærer særlig at det må være tilstrekkelig plass foran automaten, slik at en bruker i
rullestol kan manøvrere der. I NS 11001 er dette definert som en sirkel med radius 160 cm. I
håndbok 278 er dette definert som 180 X 140 cm. Dette er ikke stor forskjell. Det anses at
begge alternativer vil være tilfredsstillende og man ser ikke grunn til å detaljregulere dette
nærmere.
Det er samtidig grunn til å peke på at på infrastrukturen på enkelte områder gjør at det ikke vil
være mulig å få tilfredsstillende areal foran automaten. Dette kan særlig gjelde automat for
parkering langs fortauskant på smale fortau med bebyggelse umiddelbart på andre siden av
fortauet. I slike tilfeller bør generelle forholdsmessighetsbetraktninger slå inn i forhold til hva
som er praktisk og økonomisk mulig å få til, jf. slik det også er etter DTL § 9. Dersom det
ikke er mulig å gjøre andre tilpasninger, som for eksempel å flytte automaten til et mer egnet
sted, bør kravet til adkomstareal i slike tilfeller kunne fravikes. I motsatt fall vil
betalingsparkering på en del områder måtte vurderes avviklet (noe som ikke anses
hensiktsmessig).
15.4.3.3 Betjeningshøyde
NS 11001, TEK og håndbok 278 opererer med krav til betjeningshøyde på 0,8- 1,1 meter.
Det pekes imidlertid på at begrepsbruken kan variere noe. I NS 11001 brukes begrepene
”betjeningshøyde” og ”rekkehøyde”. Rekkehøyden defineres til 40-120 cm, mens
betjeningshøyden defineres til 80-110 cm. (Tillegg A pkt A4). TEK bruker begrepet
”betjeningshøyde”, mens Håndbok 278 bruker begrepet ”betjeningspanel”. Begrepene
”betjeningshøyde” og ”betjeningspanel” antas i hovedsak å ha samme innhold, mens
”rekkehøyde” definerer et høyere intervall.
I Deltasenterets veiledning er det anbefalt betjeningshøyde på 0,8-1,2 m. Videre har NS-EN
12414 0,9-1,5 meter, og makshøyde på 1,7 meter der forflytningshemmede har
betalingsfritak. Også i annet materiale opereres det med andre nivåer.
Felles for de standarder med høyere betjeningshøyde enn 0,8-1,1 meter er at det er eldre
materiale. Det er grunn til å tro at dette henger sammen med at kunnskapen og bevisstgjøring
om hva som er nødvendig for å sikre tilgjengelighet for alle er utviklet over tid. Det synes
derfor å være grunn til å ta utgangspunkt i det seneste materialet for hva som anses universelt
utforming.
Bransjen har pekt på to forhold som er særlig viktige for betjening av parkeringsautomater.
Det ene er at parkeringsautomater i større grad enn andre automater ofte står ute i vær og
vind. På grunn av regn og snø kan ikke skjermen være skråstilt. Skråstilt skjerm gjør skjermen
lesbar i større høydeintervall. Dersom en rettstilt skjerm skal være relativt lavt plassert vil
lesbarheten for høyere personer bli redusert. Personer med normal høyde eller mer vil derfor
ofte måtte stå bøyd for å kunne betjene panelet. Det er imidlertid samtidig grunn til å nevne at
det generelt innenfor kravene til universell utforming legges vekt på at det er bedre med en
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løsning som gjør at høye personer må bøye seg, enn en løsning som gjør at rullestolbrukere
eller andre ikke når opp.
Det andre som bransjen har pekt på er at det er behov for høydeforskjell mellom innkast for
mynt og der eventuell veksel/returmynt kommer ut. Bransjen opplyser at ingen automater i
dag klarer dette innenfor et høydeintervall på 30 cm. For å kunne veksle må det installeres
myntinnkast tilsvarende største myntomkrets, myntleser og veksletuber som til sammen utgjør
30 cm. De fleste automater har 70 – 80 mynter av forskjellig valør i slike tuber. I tillegg er det
montert kasse til midlertidig lagring i tilfelle avbrudd og nederst utkast av mynt. Bransjen
anser derfor at det er behov for 50 cm i høydeintervall. Myntbehandling vil i tillegg føre til at
betjeningspanelet bør stå loddrett for å sikre et naturlig fall på mynten. Bransjen har imidlertid
ikke lagt frem informasjon om intervall på betjeningshøyde på dagens automater.
Det er grunn til å peke på at behovet for betjeningshøyde av parkeringsautomater i
utgangspunktet ikke skiller seg særlig fra andre automater. De krav til betjeningshøyde som
stilles for parkeringsautomater må dermed sees i sammenheng med betjeningshøyde på andre
områder. Dette gjelder særlig i forhold til de krav som stilles til automater etter DTL. Dette er
et arbeid som pågår og spørsmålet bør derfor vurderes senere i lys av utviklingen der, jf.
nærmere omtale nedenfor. Det kan også komme avklaringer i forbindelse med den
ovennevnte pågående saken for likestillings- og diskrimineringsnemnda, jf. sak 09/588.
Standarder som det er aktuelt å benytte for universell utforming av IKT (særlig webløsninger
og selvbetjeningsautomater) etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 11 omtaler også
betjeningshøyde. CEN/TS 15291 omtaler ulike problemstillinger som man må tenke på ved
utforming av automater og sier ut over dette i punkt 6.3.1.c at der terminalen ikke kan
tilpasses den enkelte brukeren vil en betjeningshøyde mellom 750 -1300 mm dekke de fleste
brukergruppene. EN 1332 - 4 omhandler muligheten for å regulere betjeningshøyde gjennom
data lagret på brukerens smartkort. ISO/TR 22411 omtaler betjeningshøyde som en del av
ulike personer rekkevidde i stående og sittende stilling.
Behovet for høydeforskjell for mynthåndtering anses bedre ivaretatt ved å følge standarden
som er aktuell etter DTL på 0,75-1,3 meters betjeningshøyde.
Norpark opplyser at det finnes om lag 6 000 automater i Norge. Om lag 400 automater fordelt
på fem leverandører leveres til markedet hvert år. Dagens automater er i stor grad produsert
for å benyttes i et internasjonalt marked. Det er i dag kun en leverandør som produserer i
Norge. I tillegg er det en stor svensk leverandør i Sverige har så stor markedsandel at det er
grunn til å tro at vil kunne tilpasse seg særnorske krav.
Særnorske krav til automater kan gjøre det mindre attraktivt å operere på det norske markedet.
Dermed kan konkurransen reduseres og det vil kunne bli vanskeligere å få tak i automater i
Norge. Det er samtidig grunn til å peke på at markedsdynamikken fort kan gjøre at et
tilstrekkelig antall aktører vil være interessert i å delta i det norske automatmarkedet.
Med utgangspunkt i de behov bransjen har pekt på, og det som det så langt ser ut som vil
legges opp til for automater etter DTL § 11, foreslås det at krav til betjeningshøyde settes til
0,75 - 1,3 meter. Innholdet, og behovet for særregulering, bør vurderes nærmere i lys av
generell regulering etter DTL § 11.
Det bes særlig om høringsinstansenes innspill vedrørende dette.
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15.4.3.4 Generell brukbarhet på betjeningsknapper og lesepanel
Generell brukbarhet vil her relatere seg til størrelse og plassering av betjeningsknapper,
skriftstørrelse, kontrast, belysning. Det vil også gjelde brukselementer som selvforklarende,
enkel og logisk utforming, symboler i tillegg til tekst, enkelt, direkte språk, kortfattet
informasjon, redusert tempokrav, standardiserte automater og symboler. Det omfatter også
toleranse for feil.
Både fordi mulighetene og alternativene her vil være mange og fordi det vil være mange små
detaljer som spiller inn, anses det som tilstrekkelig at disse forholdene fanges opp av en
generell bestemmelse om brukbarhet. Etablerte standarder og veiledninger vil gi rammene for
hvordan dette kan ivaretas.
15.4.4 Særlig om kort/kontant
Det er fra brukerne pekt på som viktig at det skal være mulighet for betaling, både med
kontanter og kort. Dette er imidlertid i utgangspunktet knyttet til brukervennlighet generelt,
og i mindre grad til universell utforming spesielt. Dette fordi man ikke er kjent med at det er
brukergrupper som har funksjonsevne til å benytte kort, men ikke kontanter.
Det anses generelt ikke grunnlag for å kreve mulighet for både kort- og kontantbetaling. Det
synes derfor heller ikke grunn å legge dette til grunn som et krav til universell utforming. Det
vises til nærmere omtale i punkt 17.9.
Det er imidlertid grunn til å understreke at kontant- og kortbetalingsløsninger innenfor de
rammer som annet regelverk setter, blant annet EMV-standard, bør utformes slik at de er så
enkle som mulig å benytte.

15.5 Alternative universelle betalingsløsninger (utkastet § 32)
Selv om stasjonære fysiske automater har vært, og fortsatt er, den vanlige måten å betale
parkering på, skjer det også her en teknologisk utvikling som muliggjør andre løsninger. Dette
kan være løsninger som både er mer brukervennlige og mer effektive for
parkeringsvirksomhetene, jf. nærmere omtale i punkt 17.
Slike løsninger kan imidlertid også være viktige for å sikre et universelt utformet
betalingssystem. Som det fremgår overfor, kan både plassering og fysisk utforming gjøre
automater utilgjengelige. Det er samtidig en infrastruktur som det er kostbart å utbedre og
skifte ut.
Det er i dag særlig to løsninger som brer om seg, og som det er grunn til å omtale nærmere.
Det ene er bruk av mobiltelefon til betaling, og det andre er helautomatiske bomløsninger.
Det pekes på at mobiltelefonløsninger i begrenset grad vil omfattes av særlige krav etter DTL
§ 11, da det så langt Samferdselsdepartementet er kjent med kun er aktuelt å omfatte webløsninger og automater som retter seg mot allmennheten. Krav kan imidlertid følge av
alminnelig krav etter DTL § 9.
15.5.1 Nærmere om mobiltelefonbetaling
Mobiltelefonbetaling innebærer at man betaler med mobiltelefon ved ankomst. Løsningen
finnes tilgjengelig både med og uten abonnement hos tjenestetilbyderen/parkeringsselskapet.
Man sender melding for å starte betalingen og avslutter på samme måte. Løsningen er også
tilgjengelig ved å ringe eller bruke internett. Forlengning kan skje på samme måte. Det er
svært få parkerende som teleselskapene ikke vil kunne tilby denne tjenesten til.
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I åpne anlegg, det vil si uten bom eller annen sperremekanisme, vil en slik løsning kunne være
en enkel, brukbar løsning for de aller fleste. Løsningen kan anses som en universelt utformet
betalingsløsning.
Følgende forutsetninger er sentrale:
-

-

-

-

Mobiltelefonbetaling må være en kurant betalingsløsning for alle parkerende. Det
betyr at det må være mulig for alle å benytte denne. Løsningen kan derfor ikke
utelukkende tilbys denne gruppen brukere eller at det stilles krav om forutgående
abonnement hos tjenestetilbyderen/parkeringsselskapet for å benytte tjenesten. Det bør
heller ikke stilles særskilte krav eller forutsetninger for at denne gruppen skal kunne
bruke løsningen. Det kan heller ikke tas særlige gebyrer eller lignende (utover
alminnelige transaksjonsomkostninger), jf. nærmere omtale nedenfor.
Betalingen må foretas etter at bilen er stanset på parkeringsplass, slik at man ikke må
håndtere bil og telefon samtidig.
All nødvendig informasjon må være tilgjengelig inne i bilen, slik at man ikke trenger å
forlate bilen for å få tilgang til dette. Dette vil typisk være telefonnummer,
områdekode og lignende som bør fremgå tydelig på skilt eller annet på området gjerne i tilknytning til hver enkelt tilrettelagt plass.
Prosedyren må være enkel, slik at kravet til SMS (antall tegn, varighet) ikke blir for
belastende. Fortrinnsvis bør prosedyren standardiseres slik at samme fremgangsmåte /
telefonnummer / abonnement kan benyttes overalt.
Det må være mulig å ringe i stedet for å sende SMS for de som har problemer med å
sende SMS.

Dagens etablerte løsninger i åpne anlegg synes i stor grad å ivareta de ovennevnte hensyn. En
merpris for denne tjenesten anses imidlertid ikke forenlig med kravet til universell utforming.
Det bør ikke kunne tas mer enn alminnelige transaksjonsomkostninger (kortgebyr).
Informasjonsbehovet bør ivaretas gjennom krav til skilting, jf. nærmere omtale i punkt 11.
Det synes imidlertid vanskelig å oppfylle disse kravene ved anlegg lukket med
bom/sperremekanisme. Dette dels fordi man må betjene bom mens bilen er i gang og dels
fordi det vil forsinke innkjøringstempo slik at det vil danne seg kø ved innkjøring. Det er
vanskelig å se for seg at dette skulle være det foretrukne alternativ for alle parkerende. Det
kreves derfor en annen løsning for lukkede anlegg, jf. nedenfor.
15.5.2 Helautomatisk innpassering i bomanlegg
Det finnes løsninger for helautomatisk tilgang og betaling gjennom bruk av brikke (Autpass,
Tagmaster, Trafficpass m.v), som registrerer ankomst og avreise og åpner bom. Brikken er
knyttet til en avtale om hvordan betaling skal skje (faktura). Det vises til nærmere omtale i
punkt 17.6. Løsningen vil være lite aktuell ved gateparkering og andre åpne
parkeringsløsninger.
En slik løsning har betydelige fordeler. Det vil i praksis innebære at det ikke stilles
funksjonskrav for sjåfør for bombetjening eller for betaling. Løsningen kan benyttes av alle
parkerende og vil enkelt kunne tilpasses ulike betalingskriterier.
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En slik løsning vil gi en del forflytningshemmede nødvendig tilgang til anlegget, men vil
samtidig være et godt og brukervennlig alternativ for alle brukere og fremstår således som en
god universell utformet løsning.
Det vises ellers til at Samferdselsdepartementet våren 2010 ba Vegdirektoratet vurdere
AUTOPASS-teknologiens muligheter når det gjelder universell utforming, særlig av
bomanlegg i tilknytning til det da pågående arbeidet med ny AUTOPASS-strategi.
Vegdirektoratet har per 1. juli 2011 ikke gitt tilbakemelding på dette oppdraget.
15.5.3 Elektronisk kort
Det har vært enkelte eksempler på at forflytningshemmede utstyres med et elektronisk kort
som man kan «vifte med» i en viss avstand fra en sender ved bom, slik at den åpner seg.
Løsningen er bedre enn kredittkort/billettløsning, men utelukker fortsatt en del brukere med
redusert arm- og håndfunksjon. Dessuten ligger det et problem i kortutvikling og – logistikk.
En slik løsning fremstår ikke så god som den helautomatiske løsningen som nevnt over og
arbeidsgruppen har derfor ikke vurdert den nærmere.
15.5.4 Oppsummering om universell utformet betalingsløsning
Basert på ovennevnte vurderinger fremstår følgende løsninger som universelt utformede
betalingsløsninger for parkering:
-

Helautomatisk løsning i lukkede anlegg (Autopass, Tagmaster, Trafficpass el.)
Mobiltelefonbetaling eller tilsvarende løsning i åpne anlegg og
Universelt utformet betalingsautomat

Det understrekes også her at de ovennevnte alternativene er muligheter i dag samtidig som det
er viktig å ta høyde for nye løsninger som kan gi tilsvarende eller bedre brukervennlighet samt
gi lavere kostnader eller ha andre fordeler. De løsninger som er skissert er derfor bare
praktiske eksempler på hva som anses som universelt utformet.

15.6 Krav til flere likestilte universelle alternativer (utkastet § 32)
Et viktig spørsmål er om det bør stilles krav til å tilby en universelt utformet automat, dersom
det tilbys et universelt utformet alternativ.
For å sikre brukervennlighet generelt, og forsterke den universelle utformingen, vil det være
ønskelig å ha en universelt utformet automat som et alternativ til for eksempel en
mobiltelefonløsning. Dette for å ta høyde for situasjoner der man ikke har tatt med seg
mobiltelefon eller denne ikke virker. Dette vil også være viktig for å sikre mest mulig
likestilling mellom brukere med ulike forutsetninger.
Ved kun å kreve at et betalingsalternativ skal være universelt utformet, vil ikke parkerende
med funksjonsnedsettelse få den samme valgfriheten som andre parkerende. Fra de
forflytningshemmede har det derfor vært pekt på at krav til universell utforming av
betalingsautomatene bør gjelde uavhengig av om det tilbys et universelt utformet alternativ,
for eksempel parkering ved bruk av mobiltelefon.
På den annen side rekker ikke kravet til universell utforming lenger enn til å si at
hovedløsningen skal være tilgjengelig for alle32. Det innebærer blant annet at tilrettelegging
ikke skal skje gjennom særløsninger eller individuelle hjelpetiltak. Tilgangen skal være den
32

Ref diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 annet ledd.
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samme for brukere med ulike forutsetninger, men uten at dette innebærer at det stilles krav
om nøyaktig samme løsning33.
Der alle tilbydere må tilby betaling via mobiltelefon eller annen tilsvarende løsning, og dette
er en god og brukervennlig løsning for alle, vil det kunne hevdes at dette tilfredsstiller kravet
til tilgjengelighet til hovedløsningen. Etter de alminnelige bestemmelsene i diskrimineringsog tilgjengelighetsloven, jf. særlig § 9 og praksis hos Likestillings- og
diskrimineringsombudet, er det imidlertid slik at flere alternativer kan anses som likestilte
hovedløsninger. Dette gjelder særlig der det er løsninger av ulik karakter som er
kvalitetsmessig forskjellig. Det legges for eksempel til grunn at butikker og banker både må
sikre universell utforming av lokaler og til nettbutikk/nettbank.
Tilsvarende er det grunn til å anta at både mobiltelefonbetaling og automater er å anse som
ulike løsninger av ulik karakter og at de er likestilte hovedløsninger etter de alminnelige
reglene og at det derfor vil gjelde krav til universell utforming av begge løsninger, jf. ovenfor
om at dette er nødvendig for å sikre likeverdighet i tilbudet.
Kravet til universell utforming av automater vil imidlertid etter de generelle reglene ikke
innebære at alle automater skal utformes universelt. Generelt skal det sikres tilgjengelighet til
tjenesten, men ikke nødvendigvis på alle punkter. På et parkeringsområde vil det derfor være
tilstrekkelig at det er automat som sikrer tilgjengelighet til tjenesten. Dette vil for eksempel
kunne innebære at automat plassert i nærhet av plasser reservert for forflytningshemmede
utformes universelt, mens automater andre steder på området ikke behøver være det.
Videre bør krav til universell utforming av automater i utgangspunktet kun gjelde for nye
automater. Det bør legges til grunn en normal utskiftningstakt på eksisterende automater. Det
er således ikke grunn til å stille krav til raskt ombygging/utskiftning av eksisterende
automater. Utskiftningstakten bør i utgangspunktet kunne følge det som det er lagt opp til for
IKT-løsninger etter DTL § 11, som setter 2021 som siste frist. Det vil være i samsvar med
tilbakemeldinger fra bransjen om at levetiden på automater er 5-10 år.
Norpark vil framheve at spørsmålet om krav til universell utforming av parkeringsautomater
har særlig sammenheng med at rullestolbrukere skal kunne betjene disse og videre
sammenheng med vurderinger rundt utfasing av betalingsfritak. Rullestolbrukere, som er
bilførere, er en liten gruppe av de som innehar parkeringstillatelse for forflytningshemmede
(anslagsvis 5 – 6 % og trolig bare noen promille av alle bilførere). Norpark vil derfor foreslå
at disse gis avgiftsfritak. Dette vil etter Norpark være best samfunnsøkonomisk.
Arbeidsgruppen for øvrig viser til omtalen i punkt 15.4.2 og 15.4.3 og bemerker at universell
utforming gjelder tilgjengelighet for også andre grupper enn rullestolbrukere og at kravet til
universell utforming vil kunne følge av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det vil
derfor ikke være tilstrekkelig med betalingsfritak for rullestolbrukere.
Hvorvidt det vil være behov for å regulere dette særskilt for parkeringsautomater eller om det
vil være tilstrekkelig med generell regulering av krav til universell utforming etter DTL bør
vurderes nærmere i lys av de forskriftsforslagene som fremmes for krav etter DTL § 11. Det
vil uansett være viktig på sikre at reglene er mest mulig på linje.

33

Ref. Ot.prp. nr 44 (2007-2008) s 259
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16. Videreføring av betalingsfritaket for forflytningshemmede (utkastet
§ 33)
16.1 Bakgrunn
I rapporten fra 2006 ble det lagt til grunn at det skulle være betalingsfritak på alle plasser
innenfor ordningen for forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Revurdering av
betalingsfritaket for forflytningshemmede ble derfor ikke berørt.
Et generelt betalingsfritak ble i høringen i 2006 støttet av de forflytningshemmedes
representanter, mens det var betydelig motstand blant private parkeringsoperatører og
grunneiere. De sistnevnte pekte på at forslaget hadde karakter av å være økonomisk støtte og
at slik støtte fortsatt burde være et offentlig anliggende. Ved å utvide ordningen også til
private områder og parkeringsanlegg ville det bli gjort et sterkt inngrep i den private
eiendomsretten. Betalingsfritaket ville ha ekspropriasjonsmessig karakter og innebære inngrep
i etablerte kontrakter. Disse aktørene forutsatte derfor full kompensasjon fra det offentlige om
forslaget ble gjennomført.
Det ble også uttrykt bekymring for misbrukspotensialet, særlig ved innføring av betalingsfri
adgang i automatiserte anlegg, for eksempel parkeringshus med bom, der det ikke utføres
kontroll. Også her ble det forutsatt full kompensasjon for forventet misbruk.
En del private grunneiere viste også til at betalingsfritaket i realiteten vil bli subsidiert av de
øvrige parkerende. Disse så ikke grunn til at behov for parkeringsplass også skulle tilsi behov
for støtte til parkering.
I mandatet til arbeidsgruppen fremkommer følgende om tilrettelegging av områder og
betalingsordninger:
”Utvikle standard/retningslinjer for betalingssystemer tilrettelagt for alle. Denne skal
deretter vurderes faset inn som krav til tilbyderne med tilhørende innføring av
betalingsplikt også for forflytningshemmede. Dette kan forslagsvis vurderes av egen
gruppe.
Utarbeide retningslinjer for utforming og plassering av plasser reservert for
forflytningshemmede, og tilgjengelighet til disse. Dette kan forslagsvis vurderes av
egen gruppe.”

16.2 Forslag om videreføring av betalingsfritaket for forflytningshemmede
Arbeidsgruppen, med unntak av Norges Handikap Forbund (NHF) og Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon (FFO) foreslo at forflytningshemmede med parkeringstillatelse inntil 12
måneder etter forskriftens ikrafttredelse fortsatt skulle fritas fra betalingsplikt på plasser som
tilbys av kommunale tilbydere og som var omfattet av betalingsfritaket i forskrift 15. mars
1994 nr. 227 om parkering for forflytningshemmede § 1 b, jf. forskrift 1. oktober 1993 nr. 921
om offentlig parkeringsregulering mv. Etter denne perioden skulle så de alminnelige
bestemmelsene om betalingsplikt også gjelde for forflytningshemmede med
parkeringstillatelse, med mindre annet var særskilt angitt med skilt på det enkelte område.
NHF og FFO ønsket, på sin side, et generelt ubegrenset betalingsfritak for innehavere av
parkeringstillatelse for forflytningshemmede.
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Arbeidsgruppen begrunnet sitt forslag blant annet med å vise til at formålet med dagens
betalingsfritak ikke er å gi en økonomisk fordel til forflytningshemmede med
parkeringstillatelse.
Betalingsfritaket
er
et
kompenserende
tiltak
ovenfor
forflytningshemmede, fordi betalingssystemene i dagens situasjon ikke er utformet slik at de
er tilgjengelig for alle. Arbeidsgruppen pekte imidlertid på at brukerne kunne oppleve
utfasingen av betalingsfritaket slik at man ble fratatt etablerte rettigheter på offentlig regulerte
plasser. Arbeidsgruppens forslag må sees i sammenheng med forslagene til universell
utforming av parkering, og særlig forslaget til universelt utformet betalingsløsninger.
Samferdselsdepartementet følger ikke opp arbeidsgruppens forslag på dette punktet.
Departementet viderefører isteden for dagens ordning med betalingsfritak på plasser som
tilbys av kommunale tilbydere i henhold til forskrift 15. mars 1994 nr. 227 om parkering for
forflytningshemmede § 1 b, jf. forskrift 1. oktober 1993 nr. 921 om offentlig
parkeringsregulering mv. Departementet presiserer at videreføringen av dagens ordning ikke
skal forstås som et forbud mot eventuelle betalingsfritak for forflytningshemmede også på
parkeringsplasser som tilbys av andre, slik situasjonen også er i dag.
Videreføring av dagens betalingsfritak kan skape utfordringer i forhold til forslaget om et
felles parkeringsskilt (skilt 552) for offentlig og privat parkering, jf. punkt 11. Kravet i
utkastet § 22 fjerde ledd om at det sentralt på det enkelte parkeringsområde skal plasseres
informasjonsskilt, blant annet med virksomhetens navn (kommunal parkering) og vilkår for
bruker (betalingsfritak for forflytningshemmende med parkeringstillatelse) kan klargjøre om
det er betalingsfritak på området eller ikke. Et annet alternativ kan være å kreve at
informasjon om et slikt betalingsfritak eller informasjon om betalingsplikt på private
parkeringsplasser avsatt til forflytningshemmede skal fremgå uttrykkelig på underskilt. Det
bes særlig om høringsinstansenes syn på dette.

17. Brukervennlige betalingsløsninger (utkastet § 31)
17.1 Bakgrunn
I 2006-rapporten var det forslag om gjennomgående harmonisering av betalingsordningene,
og særlig forslag om å avskaffe kravet om å betale på forskudd.
De instanser som uttalte seg til høringen i 2006 var positive til forslagene. Forbrukerrådet og
NAF mente det, i tillegg, burde påbys tilbud om etterskuddsbetaling, da dette vil være
kundevennlig og redusere antallet klager. En del private parkeringsoperatører mente det burde
vises tilbakeholdenhet med å stille nasjonale krav til funksjonalitet og heller arbeide for
standardisering gjennom internasjonale kanaler.
Til spørsmålet i rapporten om tidsfrist for avslutning av uavsluttede kredittkorttransaksjoner,
bemerket enkelte høringsinstanser at det i henhold til dagens standarder for billettautomater
skal bekreftes av kunden det beløp som skal belastes. Problemstillingen ville dermed bare
oppstå for automater som ikke tilfredsstiller denne standarden. Det ble i tillegg påpekt at det
finnes løsninger, der den parkerende kan avslutte korttransaksjoner via mobiltelefon. Det ble
også påpekt at det finnes brukervennlige betalingsløsninger med vekselfunksjon, betaling per
mobiltelefon og betaling for faktisk p-tid.
I mandatet til arbeidsgruppen fremkom følgende:
116

”Tilrettelegging for mer brukervennlige betalingsordninger. Fjerning av dagens krav
for kommunale tilbydere om forskuddsbetaling. Vurdere muligheter for og
konsekvenser av et eventuelt påbud om å tilby etterskuddsbetaling.”

17.2 Særlig om forskuddsbetaling
Kravet for offentlig regulert parkering om å betale på forskudd innebærer i sin rene form at
betalingsoperasjonen må gjøres ferdig når man setter bilen fra seg, opprinnelig ved bruk av
parkometre, senere ved bruk av parkeringsautomater. Ordlyden i vegtrafikkloven § 8 antas å
være farget av at da bestemmelsen ble gitt var kun slike betalingsløsninger tilgjengelig.
Som det fremgår i rapporten fra 2006 er kravet om at betaling må skje ”på forhånd” lite
brukervennlig, da det begrenser muligheter for alternative betalingsmuligheter og dermed
også mulighetene for en harmonisering mellom offentlig og privat håndhevde
parkeringsplasser.
Det er likevel grunn til å peke på at mange virksomheter, særlig kommuner, ikke opplever
særlige problemer knyttet til krav om forskuddsbetaling. Dette kan ha sammenheng med at de
stort sett har korttidsparkering, at brukerne i stor grad forholder seg til de rammebetingelsene
som er og at det i økende grad tilbys kortbetalingsløsninger som de parkerende opplever som
brukervennlige.
Med bred enighet i høringen om å avskaffe kravet om å betale på forskudd fremstår dette som
midre problematisk. Dette vil gi økt mulighet for harmonisering og brukerretting av
betalingsløsningene. Arbeidsgruppen støtter fullt ut at kravet om forskuddsbetaling tas ut.
Dette gir i utgangspunktet virksomhetene full fleksibilitet i utforming av betalingsløsningene.
For å bidra til økt brukerretting er det imidlertid grunn til å vurdere om det bør stilles krav til
at betalingsløsningene skal være brukervennlige og hvordan dette skal gjøres.

17.3 Generelt om brukervennlige betalingsløsninger
Det er bred enighet om at det i ny ordning bør legges til rette for brukervennlige
betalingsløsninger. Det betyr i første rekke at det bør legges til rette for å benytte de
løsningene som i dag er mest brukervennlige.
Brukervennlig betalingsløsninger henger nært sammen med universell utforming av
betalingsløsninger, da universell utforming i stor grad ivaretar hensynet til tilgjengelighet til
betalingssystemet for alle.
Ved utforming av kravene til brukervennlige betalingsløsninger er det samtidig viktig å ta
hensyn til at den teknologiske utviklingen på dette området går raskt, og vesentlig raskere enn
regelverksutviklingen. Det bør derfor ikke stilles konkrete krav som selv om de anses
kundevennlige i dag, kan være til hinder for utvikling av fremtidige kundevennlige og
hensiktsmessige betalingsløsninger. Det er derfor enighet om at de krav som stilles bør være
teknologinøytrale.
Det er også viktig å ta hensyn til at det er i alles interesse at det er konkurranse på dette
området og at det derfor åpnes for ulike løsninger fra tilbyderne.
Det er også ønskelig med forutsigbarhet, slik at alle i størst mulig grad vet hva de ulike
kravene innebærer.
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Det må også ses hen til at også andre regelverk kan stille krav som påvirker
brukervennligheten av betalingsløsningene. Det kan blant annet være krav til universell
utforming i DTL og ny EMV-standard for bruk av kort (særlig ved bruk av chip/PIN og
angivelse av maksbeløp ved ankomst).

17.4 Særlig om etterskuddsbetaling
Etterskuddsbetaling innebærer i sin rene form at det ved ankomst kun gjøres en form for
registrering, typisk at man trekker en billett, og at det betales når man forlater
parkeringsplassen, typisk ved mynt eller kort. Av kontrollhensyn er slike løsninger kun
praktiske i bomanlegg i dag.
I denne sammenheng legges imidlertid en mer utvidet forståelse av ”etterskuddsbetaling”. Det
viktigste formålet med denne typen betalingsløsning vil være å unngå at publikum allerede på
parkeringstidspunktet endelig må avgjøre hvor lang tid man ønsker å stå parkert. Man skal
dermed ikke havne i en situasjon der man blir avhengig av å komme tilbake til
parkeringsstedet for å forlenge parkeringstiden, dersom man har behov for å parkere i lengre
tid. Heller ikke skal man være nødt til å betale for lengre tid ”for sikkerhets skyld” uten
mulighet til å få refundert det overskytende, dersom parkeringen tar kortere tid enn det man
har betalt for.
I dag finnes det flere forskjellige løsninger som ivaretar dette formålet:
a) Den parkerende trekker kort (kredittkort eller betalingskort) ved ankomst og
trekker kortet igjen ved avreise.
o I lukkede anlegg – uten å få billett. Må trekke kort for å komme ut.
o I åpne anlegg får ankomstbillett som legges i ruta. Ved glemt utstempling
kan transaksjonen avsluttes per telefon eller uansett etter en viss tid (for
eksempel et døgn). Denne type vil imidlertid bli utfaset av hensyn til krav
fra kortselskapene.
b) Den parkerende trekker kort (kredittkort eller betalingskort) ved ankomst i åpne
anlegg og angir maksimal parkeringstid. EMV-standard omtaler denne som ”EBsteg”. Man bestemmer selv når billett skal utløpe ved steg og får billett som legges
i ruta. Ved avreise kan man, dersom man har ”bestilt” for mye trekke kort og
avslutte transaksjonen. Transaksjonen kan også avsluttes per SMS/telefon. Denne
løsningen aksepteres av kortselskapene og betegnes som forskuddsvis betaling
med avbruddsmulighet. Oversittelse av maksimaltid vil anses som en overtredelse.
c) Den parkerende betaler med mobiltelefon ved ankomst. Løsningen finnes
tilgjengelig både med og uten abonnement. Den parkerende sender SMS, ringer
eller bruker internett for å starte betalingen og avslutter på samme måte.
Forlengning kan skje på samme måte. Også i disse tilfellene vil
kortselskap/innkrevere sette maksimalbeløp.
d) Den parkerende betaler gjennom bruk av brikke (helautomatisk – for eksempel
”Autpass”, ”Tagmaster”, ”Trafficpass” med videre), som registrerer ankomst og
avreise. Brikken er knyttet til en avtale om hvordan betaling skal skje (faktura).
Slik brikke gir også automatisk adgang til lukkede anlegg.
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e) Det finnes i tillegg andre helautomatiske løsninger som:
o Bruke av mobiltelefon for å åpne bommer (”GSM-vakt” eller lignede – kan
i dag kun benyttes av et begrenset antall)
o Kjennemerkegjenkjenningssystemer (LPR-License Plate Recognition)
Rapporten fra 2006 peker på at etterskuddsbetaling har kundevennlige trekk, men at det i
varianten som nevnt over hvor man ikke angir maksbeløp er utfordringer knyttet til det
forhold at de parkerende glemmer å avslutte transaksjonen når de forlater stedet. Innspill i
høringen om at dette kan løses gjennom å følge foreliggende standard styrker imidlertid
brukervennligheten av denne type betaling.
I rapporten fra 2006 ble utfordringene til innfasing av etterskuddsbetaling særlig knyttet til tid
og kostnader for utskifting og modifisering av eksisterende automater og at det i enkelte
tilfeller, av praktiske og kostnadsmessige hensyn, fortsatt bør kunne tilbys forskuddsbetaling.
Betalingsløsninger som mobiltelefon kan bruke eksisterende infrastruktur og vil derfor ikke gi
investeringskostnader. Et krav om å tilby slikt vil dermed være vesentlig mindre byrdefullt for
bransjen enn ombygging av automater.
Som nevnt må brukervennlige betalingsordninger sees i sammenheng med krav til universell
utforming av betalingssystemene. Som det fremgår under punkt 15.5.1 anses
mobiltelefonbetaling som en universell utformet betalingsløsning. En slik betalingsløsning vil
også tilfredsstille kravet til generell brukervennlighet og anses som ”etterskuddsbetaling”.
Siden mobilbetalingsløsninger kan benytte eksisterende infrastruktur, vil de eneste kostnadene
som ligger i en slik løsning være de som ligger i å administrere og drifte ordningen. Det vil i
første rekke være avhengig av prisingen av slike tjenester fra de som tilbyr det. Det er grunn
til å tro at dersom dette blir et krav vil flere se markedet som interessant. Det vises blant annet
til at da Oslo kommune i 2009 utlyste anbud på dette mottok de tilbud fra en rekke aktører.
Norpark har tidligere opplyst at bare er en leverandør som opererer i Norge.
Det er imidlertid grunn til å understreke at en slik løsning, for å kunne anses som tilstrekkelig
brukervennlig (og for så vidt universelt utformet), ikke må være dyrere i bruk enn annen
betalingsmåte. Det kan således ikke være slik at det er en høyere pris for mobiltelefonbetaling
enn for annen betaling.
Krav om etterskuddsbetaling vil dermed være oppfylt ved at det tilbys mobiltelefonbetaling. I
tillegg kan det tilbys forskuddsbetaling via automat.

17.5 Potensielle forbrukerproblemer ved etterskuddsbetaling
17.5.1 Kort om problemstillingen
Etterskuddsbetaling har flere positive sider for forbrukerne. Forbrukeren vil unngå å endelig
måtte avgjøre hvor lenge man skal stå parkert på parkeringstidspunktet. Man trenger heller
ikke returnere til parkeringsstedet for å fornye parkeringstiden, dersom man skal stå lengre
parkert enn først antatt. I tillegg vil man betale for faktisk benyttet parkeringstid, ikke for å
sikre seg mot å unngå sanksjoner. Etterskuddsbetaling anses i denne sammenheng for å være
generelt sett brukervennlig og ønskelig. Det er imidlertid grunn til å peke på potensielle
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utfordringer som ligger i bruken av enkelte ulike typer betalingsløsninger for
etterskuddsbetaling.
Utfordringene gjelder i første rekke åpne anlegg og ved gateparkering, særlig hvor man
benytter betalingskort eller mobiltelefon for å registrere parkeringen. I det følgende vil det
kort redegjøres for problemstillinger knyttet til avslutning av parkering i slike tilfeller og for
særlige problemstillinger knyttet til registrering og betaling av parkering ved henholdsvis
SMS og betalingskort.
17.5.2 Avslutning av parkeringen
Etterskuddsbetaling av parkering i åpne anlegg eller ved gateparkering har en iboende
utfordring i seg knyttet til at de parkerende glemmer å avslutte transaksjonen når man forlater
parkeringsplassen. Problemet vil potensielt være større der man ikke har noe maksimal
parkeringstid og der man ikke tilbyr løsninger hvor man angir maksimalbeløp eller
maksimaltid ved parkeringen. I slike tilfeller vil man risikere at det kan påløpe forholdsvis
store kostnader om man glemmer å avslutte parkeringen. For å sikre kravene til
brukervennlighet må det legges til rette for gode og kundevennlige løsninger for å unngå dette
Hva som skal kreves i forhold til kravet til brukervennlighet vil kunne variere i forhold til hva
slags type parkeringsplass og betalingsløsning det er tale om. Generelt sett ser
brukervennligheten ut til å kunne sikres ved en kombinasjon av god informasjon til forbruker,
automatisk avslutning av parkering i bestemte tilfeller, mulighet for å registrere antatt
maksimal parkeringstid, varsel om påløpt parkeringstid/utløp av parkeringstid og gode rutiner
for å kunne avslutte parkeringen manuelt også etter man har forlatt parkeringsplassen.
17.5.2.1 Plasser med maksimal parkeringstid
På plasser med maksimal parkeringstid bør transaksjonen automatisk avsluttes når maksimal
P-tid utløper. Dette må gjelde både der SMS og betalingskort benyttes for å registrere
parkeringen. En slik praksis vil også være i samsvar med dagens ordning for betaling av
parkering pr SMS34.
17.5.2.2 Plasser uten maksimal parkeringstid
Det kan være potensiale for større problemer dersom man glemmer å avslutte parkeringen på
plasser der det ikke opereres med maksimal parkeringstid.
Der parkeringen registreres med kort, opererer man i dag mange steder med at forbrukeren må
angi forventet maksimal parkeringstid på betalingsautomaten. Transaksjonen vil da avsluttes
automatisk etter at den forventede maksimale parkeringstiden er utløpt, men den parkerende
kan også avslutte parkeringen ved å trekke kortet på nytt når man forlater plassen. Man
betaler da kun for faktisk benyttet parkeringstid. Praksis i forhold til hva som angis som
standard parkeringstid på automatene kan variere i forhold til hva slags parkeringsplasser det
er tale om. For korttidsparkering, for eksempel nær handelssentrum, er det ikke uvanlig at
parkeringstiden som utgangspunkt settes kortere og at den parkerende må angi en lengre
forventet parkeringstid om det er ønskelig. På plasser der det kan forventes lengre parkering,
for eksempel ved utfartssteder og trafikknutepunkt, angir man gjerne en lengre standard
parkeringstid, slik at den parkerende må angi en kortere tid dersom man ønsker dette. Det vil i
slike tilfeller være svært viktig at den parkerende gis god informasjon om hvordan tjenesten
fungerer, herunder at selve betalingen først skjer ved å registrere seg ut etter endt parkering.

34

http://www.trafikketaten.oslo.kommune.no/article140410-9285.html
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Praksis for registrering av parkering pr SMS, er at den parkerende, i alle fall i de fleste tilfeller
kun kan registrerer seg for to timer av gangen. Den parkerende mottar en SMS 15 minutter før
parkeringstiden er i ferd med å løpe ut og må aktivt forlenge parkeringen ved å sende en ny
SMS. En slik ording vil kunne sikre at parkeringsutgifter ikke påløper i lang tid om man
glemmer å avslutte parkeringen. På den annen side kan en slik ordning fremstå som en mindre
hensiktsmessig betalingsløsning ved langtidsparkeringer.
Hva som er å anse som en brukervennlig betalingsløsning vil også kunne variere alt ettersom
hva slags betalingsløsning det er tale om og i forhold til hvor lenge det er normalt å stå på
denne parkeringsplassen. For at kravet til brukervennlighet skal være oppfylt er det imidlertid
viktig at parkeringsselskapene opererer med løsninger som samlet sett sikrer at den
parkerende unngår å bli trukket for parkering i lengre tid etter at parkeringen faktisk er
avsluttet. Viktige elementer i en slik vurdering vil blant annet være hva slags informasjon den
parkerende har fått om betalingsløsningen, om parkeringen automatisk avsluttes innen en viss
tid, om det gis mulighet for å registrere maksimal forventet parkeringstid og om det finnes
tilfredsstillende måter å varsle om påløpt eller utløp av parkeringstid.
17.5.2.3 Avslutning av parkering etter at forbruker har forlatt p-plassen
For å ha en tilfredsstillende brukervennlig løsning må virksomhetene ha gode rutiner for
hvordan den parkerende kan avslutte en transaksjon ved å kontakte selskapet etter at man har
forlatt parkeringsplassen. For mobiltelefonparkering må det kreves av slik parkering kan
avsluttes ved å sende en STOPP-kode på SMS til det samme nummeret som man har registrert
parkeringen. Dette er også i samsvar med dagens praksis for betaling av parkering ved SMS.
Virksomheten må også ha rutiner for å kunne avslutte parkeringen for den parkerende, der
vedkommende kontakter selskapet på annen måte, for eksempel pr telefon eller over internett.
Dette vil særlig være aktuelt i de tilfeller der forbrukeren har glemt å avslutte en parkering
registrert ved bruk av betalingskort.
17.5.3 Særlig om registrering av parkering ved bruk av SMS
Det har i lang tid vært vanlig å betale for mobile innholdstjenester ved hjelp av
mobiltelefonen. Mobiltelefonen vil også i stadig større grad kunne benyttes til å betale for
andre varer og tjenester, herunder parkering.
Bruk av mobiltelefon for betaling av tjenester er en såkalt fellesfakturert tjeneste, når
tjenesten faktureres over telefonregningen. Dette er regulert i ekomloven og
ekomforskriften35. For å benytte fellesfakturert tjeneste må en kunne handle på kreditt. Det er
også mulig å stenge abonnementet for fellesfakturerte tjenester, noe en del mobilbrukere
velger å gjøre når de tegner abonnement.
Der SMS brukes som betalingsløsning, vil den parkerende (i tillegg til parkeringsselskapet)
måtte forholde seg til teletilbyderen, mens teletilbyderen igjen vil måtte forholde seg til
tjenesteyter (tilbyder av betalingsløsningen). Forholdet mellom teletilbyderen og tjenesteyter
er blant annet regulert i Avtale for Content Provider Access (CPA) – Goods and Services.3637

35

Se bla § 2-12 og § 7-1 i lov 4. juli 2003 nr 83 om elektronisk kommunikasjon og kapittel 5a i forskrift 16.
februar 2004 nr 401 om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste.
36
http://www.telenorfusion.no/thinkit/paymentapis/cpa/cpagoodsandservices/
37

http://cpa.telenor.no/cpa/cpagas/CPA%20GAS.pdf
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Det kan tenkes at parkeringsselskapet benytter seg av en tjenesteleverandør for å formidle
selve betalingsløsningen. Tjenesten vil i tillegg faktureres over telefonregningen. Betaling av
parkeringen pr SMS vil således ha sider mot forholdet mellom den parkerende og
teleoperatør.
17.5.3.1 Forholdet mellom forbruker og teleoperatør
Et potensielt problem i forhold betaling av tjenester over mobiltelefon er at forbrukeren først
vil oppdage en eventuell feil når vedkommende mottar faktura fra sin teleoperatør, for
eksempel om en parkering ikke er avsluttet slik den skal. Det kan gå forholdsvis lang tid fra
parkeringen skjer til man får opplysninger om eventuell feil. Da vil det kunne være vanskelig
å dokumentere eventuelle innsigelser mot kravet.
Det forhold at parkeringen skal belastes over telefonregningen reiser også problemstillinger i
forhold til hvor den parkerende skal henvende seg med innsigelse på kravet. Etter
ekomforskriften § 5a-6 skal tilbyder ha en tilfredsstillende ordning for behandling av klager
på fellesfakturert tjeneste. Den parkerende kan således forholde seg til operatøren og behøver
ikke klage til innholdsleverandøren. Det vil også være klagemulighet til brukerklagenemnda
for elektronisk kommunikasjon38 på fellesfakturert tjeneste.
Forbrukerombudet har sett en del problemer i forhold til teleselskapenes håndtering av
innsigelser mot krav som følge av mobile innholdstjenester. Gjennom de ovennevnte
klagemuligheter anses imidlertid forbrukerens interesser i hovedsak tilstrekkelig ivaretatt.
17.5.3.2 Informasjon til sluttbruker
Ekomforskriften har blant annet regler om kostnadskontroll og informasjonsplikt som
påligger teletilbyderen. Dette innebærer blant annet plikt til å opplyse sluttbruker (forbruker)
om prisen som vil bli belastet ved kjøp av tjenesten og de vesentligste vilkår for tjenesten i en
informasjons-SMS. Det må i tillegg oppgis relevant prisinformasjon i all markedsføring av
tjenesten og hvem som er ansvarlig for tjenesten. Videre må man i fakturateksten klart
definere/beskrive tjenesten, slik at forbruker klart kan identifisere tjenesten når man mottar sin
faktura.
17.5.3.3 Samme pris som for andre betalingsløsninger / enkelt å benytte
For å kunne anse mobiltelefonbetaling som tilstrekkelig brukervennlig må det stilles krav til at
det ikke skal koste mer enn å velge andre betalingsmåter. Da betalingsmåten i dag er å anse
som en tilleggstjeneste som tilbys den parkerende tar selskapet et påslag i prisen for denne
typen betaling. Under den nye ordningen må det være et krav at om at det ikke skal koste mer
å benytte seg av en slik betalingsløsning.
Det må også legges til rette for at en slik løsning kan benyttes uten at det stilles krav til at man
knytter seg opp mot en abonnementstjeneste hos parkeringsselskapet/tjenestetilbyderen eller
lignende.
17.5.4 Generelt om mobiltelefon som betalingsmiddel
Forbrukerne har krav på trygge og gode betalingstjenester uavhengig av hvilket
betalingsmiddel som brukes. Dette følger blant annet av betalingstjenestedirektivet og
finansavtaleloven. Det faktum at forbruker kan bruke mobiltelefonen som betalingsmiddel,
nødvendiggjør at det utvikles sikkerhetsmekanismer som hindrer misbruk. Det er også viktig
med trygge og gode avtaleinngåelsesprosedyrer. Eksisterende reguleringer etter
ekomregelverket, jf. omtale over, anses å ivareta dette i tilstrekkelig grad.
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17.5.5 Særlig om registrering av parkering ved bruk av betalingskort
En problemstilling man har sett i forhold til registrering av parkering med betalingskort er at
forbrukere ikke nødvendigvis oppfatter at kortet er i ferd med å valideres når dette er trukket
første gang. Det kan i noen tilfeller gå forholdsvis lang tid fra kortet trekkes til man får
kvitteringen som skal plasseres bak frontruten. Det er flere eksempler på saker i
parkeringsklagenemnda der forbrukeren trekker kortet på nytt, mens de venter på at det skal
valideres, og dermed ved en feiltakelse avslutter parkeringen for så å plassere sluttkvitteringen
i bilen. For å sikre kravet til brukervennlighet i disse tilfellene har det blitt påpekt at det ikke
bør være mulig å få ut en slik sluttkvittering om kortet trekkes på nytt mens validering av
kortet pågår.

17.6 Særlig om lukkede anlegg
Valgfrihet for den parkerende har vært viktig når det er vurdert behov for å betale på forskudd
og etterskudd. Det synes imidlertid i liten grad å være grunn til å påby mulighet til
forskuddsbetaling, der man i dag i lukkede anlegg kun tilbyr etterskuddsbetaling. I slike
anlegg oppfattes betalingsordningen å være brukervennlig og det synes å være liten merverdi i
at det i slike anlegg i tillegg skal tilbys forskuddsbetaling. Det foreslås derfor at lukkede
anlegg unntas fra kravet om å tilby forskuddsbetaling.
I lukkede anlegg vil heller ikke mulighet til å betale med mobiltelefon gi en så forbedret
brukervennlighet at det kan forsvare å stille krav om dette. Mobiltelefon kan per i dag ikke
(eller i begrenset utstrekning) ikke benyttes til å åpne bommen, selv om også slik teknologi er
under utvikling (innebygget RFID-brikke eller lignende). Det foreslås derfor at krav til
mobiltelefonbetaling ikke skal gjelde for lukkede bomanlegg. Dette utelukker imidlertid ikke
at mobiltelefonbetaling kan tilbys, for eksempel slik som i dag at det tilbys kortløsninger
knyttet til mobiltelefonbetaling.

17.7 Særlig om plikt til å tilby betaling med mynt
I lys av at betaling med kort blir mer og mer vanlig, særlig i byer og større kommuner, samt at
det er driftskostnader knyttet til mynthåndtering, har det blitt reist spørsmål i hvilken grad det
bør være mulig å tilby kun kortbetaling.
Sentralbankloven § 14 første ledd første punktum fastslår at norske sedler og mynter er
tvungent betalingsmiddel i Norge. Dette innebærer som utgangspunkt at betaleren har rett til å
betale med sedler og mynter og at betalingsmottakeren kan kreve å få oppgjøret i sedler og
mynter39. Det er imidlertid en begrensning på maksimalt tjuefem mynter av samme enhet i en
betaling.
Videre fremgår det av finansavtaleloven § 38 annet og tredje ledd:
”Mottakeren kan gi nærmere anvisning om betalingsmåten, dersom dette ikke
medfører vesentlig merutgift eller andre ulemper for betaleren.
En forbruker har alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos
betalingsmottakeren”
Spørsmålet om det er anledning til å tilby kontantløs parkering har Finansdepartementet
forelagt for Justisdepartementet på bakgrunn av forespørsel fra Trondheim kommune. I
tolkningsuttalelse 18. oktober 2010 konkluderer JD med at finansavtaleloven er til hinder for
39

Se blant annet Ot.prp nr 41 (1998-1999) pkt 8.8.1

123

at det etableres en ordning der det kun er anledning til å betale med kort på automater for
gateparkering40.
I uttalelsen fremgår også:
”Vi

antar at det ikke følger av finansavtaleloven § 38 at parkeringsautomaten
nødvendigvis må akseptere betaling med kontanter, men går ikke nærmere inn på
hvilke muligheter for kontant betaling som det eventuelt må legges til rette for i stedet.
Lovavdelingen vil for øvrig bemerke at i en monopolliknende situasjon, og særlig der
kommunen er tjenesteyter, vil det å forhindre forbrukere som ønsker å betale med
kontanter fra å parkere på alle kommunale parkeringsplasser, også kunne være
problematisk i forhold til avtalerettslige og forvaltningsrettslige prinsipper.”
I utgangspunktet må det derfor tilbys mulighet for kontant betaling når det tilbys
betalingsparkering til allmennheten. Rammene for dette bør i utgangspunktet følge alminnelig
lovgivning på dette feltet.
På plasser som i dag tilbyr tilfeldig parkering til allmennheten er det i dag i all hovedsak
automater som benyttes til å tilby kontant betaling. Det synes således i utgangspunktet rimelig
å legge til grunn at dette også fremover vil være den aktuelle måten å tilby kontantbetaling på.
Det har vært vurdert om det særlig for å sikre brukervennligheten i betalingsordningen, bør
stilles særskilte krav til at automaten skal tilby kontantbetaling. Arbeidsgruppen har likevel
kommet til at dette ikke synes hensiktsmessig, både fordi det ikke kan utelukkes at alternative
måter kan være tilstrekkelig brukervennlige og fordi virksomhetene her vil ha behov for
fleksibilitet blant annet med hensyn til bruksomfang og kostnader ved ulike betalingsmåter.
Fra bransjen er det pekt på at bruk av kontantbetaling er en fordyrende løsning for forbrukerne
og det finnes mange eksempler på tyveri fra automater og sågar underslag fra utro tjenere.
Bransjen ser seg derfor tjent med at kontantbetaling benyttes i så liten grad som mulig.
Spørsmålet knyttet til veksling for kontantbetaling vil også dermed forsvinne, jf. nedenfor.
Det er likevel grunn til å nevne at ordninger med fakturabetaling kan komme i konflikt med
finansavtaleloven § 38 annet ledd om det tas betalingsoverføringsgebyr og hovedstolen er lav,
jf. blant annet uttalelse fra JD av 23. januar 2003.41

17.8 Særlig om veksling
Vekslingsfunksjon er brukervennlig. Mange automater i dag tilbyr veksling, men bransjen
opplyser at de fleste automater ikke tilbyr dette. En av de større leverandørene tilbyr ikke
vekslingsmulighet i det hele tatt. Selv om kortbetaling mange steder har en høy markedsandel
er det fortsatt en ikke ubetydelig del av betalingstransaksjonene innen parkering som gjøres
med kontanter. Dette gjelder særlig på steder der timeprisen er relativt lav.
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Det tilbys oftest kontantbetaling med mynter. Siden største myntenhet ikke overstiger mer enn
prisen for to timer parkering de fleste steder i landet, anser bransjen behovet for veksling som
begrenset.
Det antas at sentralbankloven og finansavtaleloven ikke generelt påbyr vekslingsplikt. Det
kan imidlertid i noen utstrekning være plikt til å ha alternative måter å få tilbake overskytende
beløp på. Dette kan særlig gjelde de monopolliknende situasjoner som nevnt overfor i JDs
brev av 18. oktober 2010. Det vises også til at i forbindelse med bompengeinnkreving har JD
25. februar 2002 uttalt at en ordning med refusjon til bilister som betaler for mye anses å være
i tråd med finansavtaleloven § 38 annet ledd42.
Forbrukerombudet har mottatt henvendelser både på at automater som ikke veksler og at det
er problemer med å få tilbake tilgodehavende beløp når automaten har gått tom for veksel.
Alternative måter å få tilbake overskytende beløp på, som beskrevet ovenfor, er derfor
ønskelig.
Det har på denne bakgrunn vært vurdert om det er grunn til å påby at nye automater som
tilbyr kontantbetaling også skal tilby veksling. Usikkerhet om kostnadssiden, usikre rammer
om rekkevidden av plikten etter annen lovgivning og fordi det vil være alternative
betalingsmåter med mulighet til etterskuddsbetaling, har ført til at det så langt ikke vært
vurdert tilstrekkelig grunn til å påby dette. Enkelte aktører vil imidlertid kunne ha plikt til
alternative refusjonsordninger, jf. omtale overfor.
Det bes særlig om høringsinstansenes synspunkter om dette.

17.9 Særlig om mulighet til betaling med kort
Betaling for parkering med kort blir mer og mer utbredt. Dette gjelder særlig i områder der
timeprisen er relativt høy. Ved langtidsparkering på flyplasser betaler nesten alle med kort.
Publikums forventing om å kunne bruke kort til de fleste transaksjoner øker, herunder også
villigheten til å bruke kort til betaling av relativt små beløp. Det er videre slik at aller fleste
nye automater som settes opp i dag tilbyr kortmulighet. Det finnes imidlertid fortsatt mange
automater i drift som ikke tilbyr kortbetaling.
Det har derfor vært vurdert om det bør stilles krav om at nye automater skal tilby mulighet for
betaling med kort.
Bruk av kort til betaling av parkering må imidlertid også ses i sammenheng med de økte
sikkerhetskrav som stilles ved ny EMV-standard. Denne standarden innebærer krav til bruk av
chipleser. Norpark opplyser at dette vil innebære økte investeringskostnader med om lag
30 000 kr per automat. Investeringskostnadene vil i første rekke være store ved installering i
eksisterende automater og mindre når det integreres i en ny automat. Det kan også påløpe økte
driftskostnader. Virksomhetene vil nok i de fleste tilfeller ta disse kostnadene, fordi de
parkerende forventer dette tilbudet. Det kan imidlertid ikke utelukkes at dette kan gjøre at det
på enkelte steder ikke lenger vurderes som hensiktsmessig å tilby kortbetaling.
På slike steder skal det tilbys mulighet til å betale på forskudd med kontanter og etterskudd
gjennom mobiltelefon. Spørsmålet er om det i tillegg bør kreves at det skal være mulighet til å
42
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betale med kort. Hensynet til den parkerendes fleksibilitet kan tilsi at det også her skal kunne
betales med kort. Den parkerende vil da ha den fleksibilitet som kontant og mobiltelefon gir,
samtidig som kortmulighet vil innebære en merkostnad for virksomheten. Det anses derfor
ikke grunn til å stille ubetinget krav om betaling med kortmulighet.
Om kortbetaling vil være et vanlig betalingsmiddel i framtiden er også usikkert. Nye krav til
automater om universell utforming, sikkerhetskrav ved kortbetaling og andre eventuelle
funksjonskrav kan innebære at slike løsninger blir svært dyre og derfor mindre
hensiktsmessige ved lave timepriser for parkering.
Det er likevel grunn til å peke på at det vil ligge en generell plikt til å legge til rette for
brukervennlig betaling. Tilbud om kortmulighet vil kunne være en del av en totalvurdering
her. Alternative betalingsmuligheter, sammen med virksomhetenes vurdering om at dette blir
for dyrt eller vanskelig på annen måte, vil imidlertid lett kunne gjøre at betalingsløsningene
anses tilstrekkelig brukervennlige uten kortmulighet. Samtidig er det grunn til å anta at
virksomhetene, uavhengig av om dette er regulert, i stor grad vil tilpasse tilbudet om
kortmulighet i tråd med de parkerendes forventninger.

17.10 Særlig om betaling ved sykehus og liknende institusjoner
17.10.1 Generelt om problemstillingen
Forbrukerombudet får mange henvendelser om sykehusparkering. P roblemstillingen er ofte at
tidsbruken på sykehuset tar lengre tid enn det man har forutsatt da man forhåndsbetalte og at
det da oppleves som urimelig å bli ilagt sanksjon. Dette særlig fordi det at det tar lengre tid
ofte er forhold som den parkerende selv ikke har kontroll over, for eksempel at en behandling
blir forsinket eller tar mer tid enn først avsatt, akutte medisinske forhold eller andre
omstendigheter. Det oppleves også ofte som svært lite praktisk eller umulig å skulle ta seg
tilbake til parkeringsområde for å betale for mer parkeringstid i slike tilfeller. (Det skal
imidlertid bemerkes at de fleste sykehus tilbyr mulighet til å angi maksimaltid ved ankomst
ved bruk av kort og å avbryte transaksjonen dersom man er ferdig før tiden utløper).
De parkerende vil i mange tilfeller ha dårlig tid til å sette seg inn i vilkårene som gjelder ved
sykehusparkering. Man vil som regel heller ikke ha noe reelt alternativ om å parkere hos
konkurrerende aktører med andre vilkår og vil derfor i stor grad være prisgitt de vilkårene
som gjelder for parkering på sykehusområde.
Det har på denne bakgrunn vært vurdert om det er behov for særlige krav til betalingssystemer
som gjør at man unngår urimelig sanksjonering. Det er særlig mulighet til å betale på
etterskudd som vil være aktuelt, særlig mulighet flere steder til å angå angi maksimaltid og
avbryte når man kommer tilbake.
Det har også vært vurdert om en generell rimelighetsklausul kan ivareta behovene i denne
situasjonen, jf. punkt 23.17.2. Både fordi terskelen der skal være høy og fordi det forutsetter
en tung prosess den enkelte forbruker må igjennom synes dette ikke hensiktsmessig. Det
vurderes derfor som hensiktsmessig å komme med tiltak som gjør at man unngår at urimelige
kontrollavgifter i det hele tatt blir ilagt.
I rapport i 2008 fra de regionale helseforetakene om sykehusparkering43 kommer det en del
anbefalinger om hvordan helseforetakene bør håndtere parkeringshåndhevingen. Blant de
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forhold som omtales er at det bør tilstrebes betalingssystemer som gjør at gebyrileggelser blir
minimalisert, eksempelvis ved parkeringsautomater med etterskuddsbetaling.
Fra bransjen er det pekt på at mye kan bedres gjennom bedre planlegging av
parkeringstjenesten og helsetjenesten. Eventuelle hjelpebehov mellom parkeringsanlegg og
avdelingen, bør avdekkes før parkeringen skal skje. Moderne anlegg med kompetent drift og
reservasjonssystemer, interntransport og høy service vil kunne fjerne usikkerhet. Videre bør
besøkende gis muligheter for tidsavbrudd for overbetaling, slik at ikke streng håndheving blir
dominerende.
Noe som i dag bidrar til å komplisere bildet ved sykehus er at det er forskjellige operatører på
slike områder; helseforetak, kommune og private driftsoperatører. De fremtidige kravene vil
imidlertid være de samme til driften, uavhengig av hvem som er aktør og denne
problemstillingen antas derfor å bli mindre i nytt felles regelverk.
Påbud om mulighet til etterskuddsbetaling kan fremstå som en god brukervennlig løsning på
problemet. Ansvaret for en bedre parkeringsløsning påhviler i første rekke de aktuelle
helseforetakene.
Som nevnt legges det opp til å stille krav til å tilby mobiltelefonbetaling eller annen løsning
med tilsvarende funksjonalitet i alle åpne anlegg. Dette vil være en løsning som også ivaretar
de særlige utfordringene ved sykehusparkering. Dette gir fleksibilitet til å angi parkeringstid
ved ankomst. Det vil imidlertid også samtidig gi mulighet til å forlenge parkering uten å måtte
gå tilbake til parkeringsstedet. Den parkerende må huske å sende SMS eller registrere seg på
annen måte ved ankomst og avslutte transaksjonen når vedkommende forlater plassen. Det
synes derfor som om de parkerende på sykehus vil være tilstrekkelig ivaretatt ved de
alminnelige kravene til brukervennlige betalingsordninger.
Ellers er det grunn til å peke på at lukkede anlegg gir god brukervennlighet ved
sykehusparkering. Erfaringen mange steder er likevel at disse ikke er attraktive, blant annet
fordi de ofte er plassert for langt unna tilbudet. Videre er erfaringene at det er større
problemer med brukerfeil på etterskuddsløsninger i åpne anlegg på steder hvor det er mange
brukere som ikke benytter tilbudet ofte (tilfeldig parkerende). Dette gjelder særlig sykehus
hvor man ofte har en stresset betalingssituasjon. I mange tilfeller vil dette kunne løses ved
bedre forhåndsinformasjon fra sykehuset om betalingsmulighetene.
17.10.2 Forslag
Krav til mobiltelefonbetaling eller annen tilsvarende løsning fremstår særlig brukervennlig på
sykehusområder. Risiko for brukerfeil kan avhjelpes ved god informasjon og økte kostnader
til kontroll fremstår som håndterbare. Behovet dekkes av alminnelige krav, som vil gjelde i
alle anlegg. Det anses således ikke behov for særskilt regulering av sykehusområder.
Det er grunn til å presisere at det er særlig grunn til at en slik betalingsløsning er enkel og
brukervennlig ved denne typen parkering. De spesielle forholdene som gjør seg gjeldende ved
sykehusparkering tilsier at bestemmelsene om krav til å tilby etterskuddsbetaling bør kunne
tre raskere i kraft på denne typen område. Forslaget om at dette skal gjelde fra seks måneder
etter ikrafttreden anses imidlertid tilstrekkelig, jf. punkt 27.6.

17.11 Særlig om høye totalkostnader ved sykehusparkering
Forbrukerombudet og FFO har i tillegg registrert misnøye hos enkelte forbrukere med høye
kostnader for sykehusparkering for pasienter og pårørende. I rapporten fra Helse Sør-Øst
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anbefales det at man vurderer fri parkering for pasienter som er til dagbehandling. En slik
ordning vil kunne være pasientvennlig og også arbeidsbesparende, i det noen pasienter har
krav på refusjon av transportutgifter, herunder parkering.
Har man hyppige besøk ved sykehus, slik mange funksjonshemmede og kronisk syke har, vil
parkeringsutgifter gi en betydelig merutgift for sykdom.
Behandling i sykehus er i prinsippet gratis i Norge. FFO mener derfor at utviklingen man har
sett fra gratis parkering ved sykehusene, til stadig høyere avgifter, er uakseptabelt og påfører
pasienter og pårørende urimelige kostnader. Staten har i dag eier- og driftsansvaret for
sykehusene. FFO mener derfor at dette ansvaret også må innebære at det etableres nasjonale
retningslinjer/ordninger som sikrer at pasienter og pårørende ikke får store merkostnader som
følge av nødvendig sykehusopphold.
Samferdselsdepartementet viser til at det ligger utenfor arbeidsgruppens mandat å vurdere
tiltak mot dette. Problemstillingen må tas opp med sykehuseiere og eventuelt
trygdemyndigheter. Det vises i den sammenheng blant annet at det i den nevnte rapporten til
HOD blant annet anbefales:
”I tillegg til de pasienter som har krav på refusjon av parkeringsutgifter ved
egentransport til sykehuset i medhold av pasientrettighetsloven, bør det utvises godt
skjønn i forhold til enkeltpasienter som får høye parkeringsutgifter, uten å ha krav på
refusjon”

17.12 Særlig om dokumentasjonsplikt
skiltforskriften)

ved gratisparkering (utkast

om

Innenfor privat parkering tilbys det i en del tilfelle tidsbegrenset parkering mot at det trekkes
billett, som skal ligge godt synlig for kontroll. Dette er ofte kombinert med at det kan betales
for parkering utover gratistiden. Formålet med en slik regulering er å gi en gratisperiode, og
samtidig forenkle håndhevingen. Uten dokumentasjonsplikt vil kontroll av tidsbegrensningen
måtte skje ved hjelp av ventilstillingskontroll eller lignende, noe som er mer ressurskrevende.
En slik ordning med ”gratisparkering mot billett” er det i dag ikke anledning til innenfor
offentlig regulert parkering, fordi dette i realiteten er avgiftsparkering med sats null kroner,
noe som forskriften ikke åpner for. Innenfor det offentlige kan det imidlertid benyttes løsning
med urskive som ivaretar de samme kontrollhensynene. En slik urskive kan kombineres med
betalingsparkering utover gratisperioden, men det må ikke være flere reguleringer enn at de
lar seg kommunisere ved skilt. Mulighet til å kunne benytte ”gratisparkering mot billett” er
etterspurt av enkelte kommuner.
Sanksjon for manglende dokumentasjonsplikt når man har rett til å stå gratis oppleves av
mange som urimelig. Det synes likevel ikke grunn til å hindre slike løsninger, jf. omtale i
punkt 12.8. I nytt regelverk bør også rammene for dette være like for offentlige og private
aktører. Det foreslås imidlertid at overtredelse av slike regler skal sanksjoneres med laveste
sats, jf. omtale i punkt 12.10.
Samtidig anses ordningen med urskive og gratisparkering mot billett i all hovedsak å ha
samme formål. Det som skiller ordningene er at man ved urskive angir ankomsttidspunktet,
mens i tilfeller der man trekker billett angis tidspunktet for utløp av gratisparkeringen. Det
foreslås at dette bør gis felles regulering gjennom bruk av et felles skilt. Der skiltet benyttes
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vil således dokumentasjonsplikten kunne oppfylles enten ved urskive eller gjennom å trekke
billett. Det foreslås at dette reguleres gjennom endringer i betegnelsen av skiltet som i dag
benyttes for urskive, jf. forslag til endring i skiltforskriften. Da slik skilting ikke er veldig
vanlig i dag er det viktig at det sikres god informasjon til publikum av en slik regulering, slik
at de vet hva som forventes av dem. Ved behov kan det også være aktuelt å vurdere å endre
symbolbruken på skiltet eller å benytte særskilt underskilt for å tydeliggjøre dette for
publikum.
Det kan være aktuelt å fastsette denne endringen før øvrige deler av forslagene.

18.
Rammen
for
avsetting
forflytningshemmede (utkastet § 61)

av

antall

plasser

til

18.1 Bakgrunn
Det er i rapporten fra 2006 tilrådd at det skal stilles krav om at ca. fem prosent av plassene
skal avsettes særskilt for forflytningshemmede og at det bør opprettes lokale/regionale
parkeringsråd som skal avgjøre eksakt antall og plassering av de særskilt avsatte plassene etter
behovsvurderinger.
De forflytningshemmedes representanter støttet tilrådingen i høringen i 2006. Mange av de
øvrige høringsinstansene, særlig Norpark, private parkeringsoperatører og private grunneiere,
mente fem prosent var altfor høyt, da det ikke anses å være behov for så mange plasser. Det
ble blant annet vist til tellinger og erfaringer på konkrete områder. Det ble også pekt på at
mange forflytningshemmede benytter ordinære plasser. Norpark mente to prosent, som de
hevdet er nivået i dag i det offentlige, vil være tilstrekkelig.
Private grunneiere og parkeringsoperatører viste også til at kravet forutsettes fastsatt etter
grundig dokumentasjon av faktisk behov og kunne ikke se at rapporten inneholdt slik
dokumentasjon.
Private grunneiere fant det velbegrunnet at det stilles krav til grunneier om å tilrettelegge for
parkering for forflytningshemmede som er knyttet til virksomhet på den aktuelle
eiendommen. Dette ble imidlertid ansett ivaretatt gjennom plan- og bygningsloven.
I arbeidsgruppens mandat fremkom følgende:
”Krav om avsetting av inntil fire prosent av alle offentlige og private allment
tilgjengelige p-plasser til denne gruppen. Det opprettes lokale/regionale
parkeringsråd som avklarer nærmere behov innen denne rammen. Behovet på det
enkelte parkeringsområde skal være avgjørende.”

18.2 Generelt om antall plasser som skal avsettes
Krav om tilrettelegging av særskilte plasser er viktig for å sikre tilgjengelighet og like
rettigheter for forflytningshemmede. Fravær av ensartede krav på private plasser bidrar i dag i
stor grad til et dårlig og uforutsigbart tilbud. Dette er mennesker som har særlig behov for
parkeringslette og dermed behov for å ha egne plasser - tilpasset denne gruppen når det
gjelder plassering og størrelse. Plassene bør ligge nært tilbudet det skal betjene og ha en
størrelse som gjør at de kan brukes sammen med innstigningshjelpemidler som for eksempel
rullestolheis.
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Når det gjelder antallet plasser, er et viktig utgangspunkt at det skal være tilstrekkelig antall.
Dette innebærer at det i hvert fall på større områder bør være minst en ledig plass til enhver
tid, slik at brukere som trenger plass ikke skal måtte behøve å gjøre vendereis. Det er samtidig
ikke ønskelig med overkapasitet. Det vil kunne gi et uheldig signal til publikum generelt og
bidra til å undergrave ordningen. Er det satt av flere plasser enn behovet tilsier, bør de
overskytende fjernes. Aktører som mener det er avsatt for mange plasser på deres område, vil
således ha en oppfordring om å kunne dokumentere dette, og dermed gi grunnlag for
reduksjon i antallet avsatte plasser på sitt område. Lavere antall plasser enn det den
veiledende normen skulle tilsi, vil særlig kunne være aktuelt ved en del større anlegg, men vil
også kunne være aktuelt i andre tilfeller.

18.3 Ramme for avsetning av antall tilrettelagte plasser
Det er behov for å sette rammer for utgangspunktet om ”tilstrekkelig antall”. Dette særlig for
å sikre forutberegnlighet med tanke på å sette en ytre ramme for omfanget av
tilretteleggingsplikten, da denne skal ligge til grunn for å kunne tilby lovlig vilkårsparkering. I
rapporten fra 2006 ble det derfor foreslått en veiledende standard for hvor stor andel plasser
som skulle avsettes. Forskjellige alternativer ble vurdert, men gruppen kom den gang til at en
felles prosentsats burde være utgangspunktet for den konkrete vurderingen i hvert enkelt
tilfelle.
Forslagene i rapporten om veiledende prosentandel som skulle avsettes var basert på
forhandlinger. Den ble derfor ikke særskilt begrunnet.
Det er likevel grunn til å understreke at dette kun vil være en ytre ramme og at det er det
konkrete behovet innenfor denne rammen som skal være avgjørende. Det ønskes således ikke
en situasjon der man av ulike grunner uten nærmere vurdering bruker rammen som krav.

18.4 Kun unntaksvis gå utover ytre ramme
Det ble i rapporten lagt til grunn at det skal kunne kreves at det avsette både flere og færre
plasser enn den angitte rammen. Det er imidlertid grunn til å vise tilbakeholdenhet med å gå
utover rammen, da dette er inngrep overfor private grunneiere og som har et potensial for
konkurransevridning. Det bør derfor i utgangspunktet ikke kunne stilles krav om at det skal
avsettes flere plasser reservert for forflytningshemmede enn rammen tilsier. I den grad dette
skaper tilgjengelighetsproblemer bør det primært vurderes andre løsninger, for eksempel
tidsbegrensning på de særskilt avsatte plassene. Det kan imidlertid på enkelte steder, med
nærhet til sentrale tilbud og hvor behovet for tilrettelagte plasser er særlig stort, helt
unntaksvis kan kreves avsatt flere enn den fastsatte normen.

18.5 Kort om mandatets ramme på 4%
Mandatets utgangspunkt om en ramme på fire prosents avsetning av antallet plasser var til
dels basert på betraktninger rundt tallmaterialet som fremgikk av rapporten fra 2006.
Med de tall som da forelå ville en sats på fire prosent være i tråd med det som ble antatt som
gjeldende andel innen det offentlige. Det ble videre antatt at dette ville gi om lag 8000 avsatte
plasser totalt og at dette ville gi mer enn en dobling av det totale antall avsatte plasser. Det ble
videre antatt at dersom det ble lagt til grunn betalingsfritak, ville det innebære en tredobling
av dagens tilbud av gratisplasser. Det ble lagt vekt på at dette ville gi betydelig forbedrede
rettigheter for forflytningshemmede med parkeringstillatelse.
Som det fremgår er tallmaterialet som Norpark har fremlagt noe annerledes, men ikke større
enn at man ser grunn til å opprettholde forslaget om en ytre ramme på fire prosent.
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18.6 Nærmere om tilretteleggingen i dag
Det bør understrekes, som det også fremgår overfor, at det uansett ikke skal avsettes mer enn
det antall som anses som tilstrekkelig. Prosentsatsen vil derfor være en maksimal ramme for
dette.
I forbindelse med arbeidsgruppens forslag ble det beregnet at det totalt var ca 5 000 plasser
tilrettelagt for forflytningshemmede. Beregningene var usikre og en grunn til at man gjorde et
10 % påslag for underrapportering. Det kan tilsi om lag 5 500 plasser totalt, herunder ca 3 100
er offentlige regulert og 2 400 er private med og uten betalingsfritak.
Av tallene fremgår at det til sammen er ca 62 000 offentlig regulerte plasser og ca 230 000
privat regulerte plasser. Også her er det grunn til å legge på 10 % for underrapportering, selv
om det er mindre grunn til å anta underrapportering for offentlige betalingsplasser siden alle
aktuelle kommuner er med i Norpark. Dette tilsier samlet sett ca 320 000 allment tilgjengelige
regulerte plasser hvorav ca 70 000 er offentlig regulert og ca 250 000 er privat regulert. I
tillegg kommer et ukjent antall uregulerte områder og gater som er tilgjengelig for alle,
herunder forflytningshemmede.
Av de ca 70 000 offentlig regulerte plassene antas ca 50 000 å være betalingsplasser og ca
20 000 å være uten betaling. Av de ca 250 000 privat regulerte antas ca 130 000 å være mot
betaling og ca 120 000 uten betaling (også inkludert betaling etter gratisperiode.)
Det kan stilles spørsmål ved hvordan de private regulerte plassene, der det er betaling etter
gratisperiode, bør kategoriseres i en todeling mellom betalingsparkering og ikke
betalingsparkering. Fordi slike reguleringer på mange måter er mild variant av tidsbegrenset
gratisparkering velges det for enkelthets skyld, der ikke annet er angitt, å behandle denne
gruppen som gratisparkering.
Basert på dette kan det anslås at om lag 1,5 % av allment tilgjengelige regulerte
parkeringsplasser er reservert og tilrettelagt for forflytningshemmede (ca 4 900 av ca 320 000
plasser).
Hvis man deler dette på offentlig og privat regulerte plasser tilsier det at ca 4,4 prosent av alle
offentlig regulerte plasser er særskilt avsatt til forflytningshemmede (ca 3 100 av ca 62 000
plasser). Tilsvarende utgjør de ca 2 400 tilrettelagte plassene innen det private om lag en
prosent av det totale regulerte private parkeringstilbudet på ca 250 000 plasser.
Synspunktene fra de private aktørene i høringen er hovedsakelig knyttet til betalingsplasser.
Det fremgår ikke hvor stor andel av de 2 400 private tilrettelagte plassene som er på
betalingsplasser, og på hvor mange plasser det gis betalingsfritak. Basert på totaltallene for
næringen kan det likevel gjøres visse anslag. Om lag 52 % av det totale antallet private plasser
er betalingsplasser (ca 130 00 av ca 250 000 plasser). Et grovt anslag med disse
utgangspunkter kan derfor være at om lag halvparten av plassene er på plasser der det ellers
tas betalt for parkeringen. Med disse forutsetninger kan det antas at ca en prosent av dette
tilbudet er på betalingsområder (1200 av 130 000). Hvor stor andel av disse som gis
betalingsfritak kan det på bakgrunn av det foreliggende tallmaterialet ikke sies noe om.
Tallmaterialet gir for offentlige plasser ikke direkte grunnlag for å si om de tilrettelagte
plassene er på område der det ellers er betaling eller ikke. Basert på totaltallene for næringen
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kan det likevel gjøres visse anslag. Om lag 70 % av det totale antallet offentlige plasser er
betalingsplasser (ca 50 000 av ca 70 000 plasser). Dersom det antas at de tilrettelagte plassene
fordeler seg noenlunde tilsvarende kan antas at ca 2 200 av de totalt ca 3100 plassene er på
områder hvor det ellers er betalingsplikt. Med disse forutsetninger vil andelen være som for
den totale tilretteleggingen, det vil si at ca 4,4 % av de offentlig regulerte betalingsplassene er
tilrettelagt for forflytningshemmede (2 200 av 50 000 plasser).

18.7 Ulike rammer
Basert på de foreliggende tallene kan det gjøres visse anslag av hvilket totaltilbud som en ytre
ramme med forskjellige prosentsatser kan gi.
Om 2 % ramme
En ramme på 2 % vil gi om lag 6 400 plasser. Dette vil gi totalt sett 900 flere enn i dag, en
økning på om lag 16 prosent av totaltilbudet. Det vil imidlertid gi en betydelig reduksjon av
det offentlig regulerte tilbudet fra dagens 3 100 til om lag 1 400, som er mer enn en halvering.
Med mål om bedre tilrettelegging for denne gruppen anses derfor 2 % for lavt.
Om 3 % ramme
Krav om tre prosent vil gi anslagsvis 9 600 plasser totalt. Det vil gi 4 100 flere plasser totalt
enn i dag, en økning på 75 %. Det vil gi et betydelig bedre tilbud totalt sett. Det vil imidlertid
gi 1 000 færre plasser på offentlige områder (fra dagens 3 100 til 2 100).
Om 4 % ramme
Krav om fire prosent tilrettelegging vil anslagsvis gi et totaltilbud på 12 800 plasser. Dette vil
innebære omlag 7 300 flere plasser enn i dag, eller en økning på 133 %. Det vil innebære en
avsetning av om lag det samme antall på offentlige plasser (2 800 mot dagens 3 100
offentlige), men vil innebære en økning på 7 600 plasser innenfor det private (totalt ca 10
000).
Om 5 % ramme
Krav om fem prosent tilrettelegging vil kunne gi et totaltilbud på ca 16 000 plasser. Dette vil
totalt gi ca 10 500 flere plasser enn i dag, eller en økning på ca 190 %. Det vil gi totalt 11 500
plasser innen det offentlige og 14 000 plasser innen det private. Det er en økning på 5 500
plasser innen det offentlige og en økning på 4 000 plasser innen det private.

18.8 Oppsummering
Basert på ovennevnte anses tre eller fire prosent å være de aktuelle alternativer. Begge vil gi
bedre tilrettelegging. Med mål om å gi bedre tilrettelegging fremstår 4 % som mest aktuelt.
Det er gjort anslag på at det er ca 40 000 tillatelser i omløp. Med fire prosent tilrettelegging
vil dette tilsi en plass for om lag hver tredje tillatelse. Dette kan derfor i utgangspunktet anses
hensiktsmessig.
Det foreslås derfor at den ytre rammen for hvor stor andel av plassene som skal avsettes
særskilt for innehavere av parkeringstillatelse settes til 4 %. Det er likevel usikkert hvordan
dette vil slå ut i praksis. Derfor er det grunn til å følge med på utviklingen og å justere
rammene dersom erfaringene taler for dette.
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19. Rådgivende uttalelse fra kommunen (utkastet § 62)
19.1 Bakgrunn
Prosentsatsen for avsetting av særskilte plasser er ment å være et utgangspunkt for en lokal
vurdering av hva som er et ”tilstrekkelig” antall. I rapporten fra 2006 ble det anbefalt at
representanter fra rådet for funksjonshemmede i kommunen, skiltmyndigheten,
parkeringsoperatørene/bransjeforening og kommunene skulle delta i et såkalt ”parkeringsråd”.
Dette rådet skulle vurdere de stedlige behov for å sikre et lokalt tilpasset parkeringstilbud.
Rådet skulle i tillegg vurdere lokalisering, eventuell tidsbegrensning og lignende44. Ingen av
aktørene hadde i høringen i 2006 merknader til denne anbefalingen.

19.2 Nærmere om arbeidsgruppens forslag
Arbeidsgruppen mente også det var nødvendig å etablere et parkeringsråd for å sikre at
målsettingene og reglene om tilrettelegging for forflytningshemmede ble tilstrekkelig
ivaretatt. Rådet skulle gjøre en vurdering av forholdene på det enkelte parkeringsområde og
ha en rådgivende funksjon særskilt i forhold til antall plasser, plassering av disse, størrelse og
utforming med videre, jf. nedenfor punkt 20.
Samferdselsdepartementet har ikke fulgt opp arbeidsgruppens forslag på dette punktet.
Forslaget ikke er i samsvar med retningslinjene for utforming av lover og forskrifter rettet mot
kommunesektoren, jf. Meld. St. 12 (2011-2012) Stat og kommune – styring og samspel samt
den påfølgende veilederen for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner.
Statlig regelverk rettet mot kommunesektoren tar utgangspunkt i prinsippene i kommuneloven
om nasjonal rammestyring og størst mulig lokal organisasjonsfrihet. I retningslinjene går det
frem at det ikke bør innføres pålegg om særskilte organer i kommuner eller fylkeskommuner.
Ansvaret for en oppgave eller plikt på et særlovsområde skal legges til ”kommunen” eller
”fylkeskommunen”, jf. kommuneloven § 6. Det går her frem at kommunestyret og
fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale organer. Disse er tillagt all
myndighet, ser virksomheten som en helhet og oppretter selv underordnede organer innenfor
rammen av kommuneloven. Egne regler i særlov om egne kommunale organ skal være
unntaket og må eventuelt begrunnes særskilt i ett eller flere nasjonale hensyn.
Departementet mener en rådgivende uttalelse fra kommunen som sådan bør erstatte forslaget
om etablering av et parkeringsråd, herunder at kommunen selv bør vurdere involvering av
andre relevante aktører. Et forslag om å innføre parkeringsråd kan også føre til økt byråkrati i
kommunene, noe som ikke er i samsvar med regjeringens forenklingsarbeid. Det foreslås
derfor at det også presiseres at kommunen selv bestemmer hvordan ansvaret for å gi
rådgivende uttalelse skal organiseres, inkludert om det kan samarbeides med andre kommuner
om dette. Rådgivende uttalelse fra kommunen skal foreligge uavhengig av om virksomheten
er privat eller kommunal. Det påligger kommunen å følge samme rådgivingspraksis for privat
eller kommunal virksomhet.

44

Se rapporten s. 90
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20. Nærmere om rådgivende uttalelse fra kommunen (utkastet §§ 62 og
63)
20.1 Bakgrunn
Arbeidsgruppen mente parkeringsrådets oppgave skulle være å vurdere forholdene på det
enkelte parkeringsområde og ha en rådgivende funksjon til:
-

-

Antall plasser – hvor mange plasser er tilstrekkelig innenfor de rammer som settes
Best mulig plassering av reserverte plasser innenfor områdets fysiske rammer i forhold
til omkringliggende tilbud
Størrelse og utforming av plassene
Eventuelle behov for tidsbegrensing og
Tiltak som er nødvendig for å sikre universell utforming av området, blant annet
behov for endringer i fysisk utforming

Anbefalingene skulle gis innenfor gjeldende regelverk, samt øvrige overordnede føringer og
rammer for virksomheten.

20.2 Rådgivende uttalelse
Det formelle ansvaret for tilstrekkelig tilrettelegging ligger hos den enkelte virksomhet. Det er
virksomheten selv som er ansvarlig for skiltingen på området, jf. omtale i punkt 9.9.2.
Tilretteleggingen innenfor dette området vil i stor grad omfatte skilting av antall plasser og
plassering av disse.
En faglig rådgivende uttalelse er derfor vurdert som tilstrekkelig for å ivareta målet om
tilrettelegging og det er derfor ikke ansett nødvendig å gi kommunen (tidligere
parkeringsrådet) formell myndighet. Ved at kommunen ikke gis formell myndighet, vil det
også være mindre behov for færre formelle krav til hvordan oppgaven utføres og dermed
større fleksibilitet i utøvelsen.
Dersom kommunens anbefaling etterleves, må virksomheten i utgangspunktet være på trygg
grunn. Der den ikke følges, vil virksomheten alene ha risikoen for at tilretteleggingen er i
henhold til regelverket. Tilsynsmyndigheten vil eventuelt kunne følge opp formelt, dersom
virksomheten ikke tilrettelegger i henhold til rådgivende uttalelse i tråd med regelverket.
Det er vurdert om det er behov for kontrollmekanismer i slike tilfeller, men ikke funnet grunn
til å innføre en administrativ særordning om dette – utover at kommunens uttalelse skal ligge
med skiltplanen, det vil si før det kan settes opp skilt på det enkelte område, og at det skal
fremgå om denne ikke følger kommunens uttalelse. Det antas at tilrettelegging, som er i strid
med forskriften, vil kunne fanges opp gjennom tilbakemelding fra brukerne og mulighet for
inngripen fra tilsynsmyndigheten. Det legges til grunn at kommunens rådgivende uttalelse vil
være allment tilgjengelig.

20.3 Vurderingstemaer i kommunens rådgivende uttalelse
Det foreslås at kommunen i sin rådgivende uttalelse ovenfor virksomhet som ønsker å etablere
parkeringsplass omfattet av forskriften § 61 om reservering av plasser for
forflytningshemmede med parkeringstillatelse eller endring på slike plasser, skal gjøre en
vurdering av de lokale forholdene og uttale seg om hva som er tilstrekkelig antall plasser etter
forskriften § 61. Videre skal uttalelsen inneholde en vurdering av størrelse, utforming og
plassering av disse plassene etter forskriften § 63, jf. punkt 21 nedenfor.
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Det foreslås at kommunen også kan uttale seg om behov for tidsbegrensning av slike plasser
eller andre tiltak som vurderes som nødvendige for å sikre universell utforming av
parkeringsområdet.
Når kommunen skal vurdere et tilstrekkelig antall plasser, bør det, om det eksisterer, benyttes
erfaringstall om belegg som utgangspunkt for vurderingen av behovet for antall plasser.
Virksomheten selv kan bidra med dette. Det bør ikke i alle tilfelle ikke være slik at man
”begynner” med å avsette maksimalsatsen, og så eventuelt nedjusterer om erfaringene tilsier
dette.
Tilrettelegging i parkeringshus kan skape særlige utfordringer. Takhøyden i parkeringshus er
mange steder så lav at en del biler som forflytningshemmede bruker blir for høye for å
komme inn i anlegget. Det skaper redusert tilgjengelighet og dermed også redusert
etterspørsel etter plasser slike steder. I enkelte tilfelle vil det da kunne være behov for å sikre
forsterket tilrettelegging på plasser utenfor parkeringshuset.

21. Annet vedrørende forflytningshemmede (utkastet §§ 63 og 64)
21.1 Utforming og plassering av plasser for forflytningshemmede

Det ble i rapporten fra 200645 foreslått å stille harmoniserte krav til størrelsen på særskilt
avsatte plasser. Det ble tilrådd særlige tidsbegrensninger og forutsatt at vegnormalene i
tilstrekkelig grad har krav til øvrig utforming av parkeringsarealer.
Forslagene ble i liten grad kommentert i høringen i 2006. OBOS pekte på at generelle krav til
universell utforming bør følges opp i prosessen med revisjon av plan- og
bygningslovgivningen og oppfølgingen av Syse-utvalget (NOU 2005:8).
I arbeidsgruppens mandat fremkommer følgende:
”Utarbeide retningslinjer for utforming og plassering av plasser reservert for
forflytningshemmede, og tilgjengelighet til disse. Dette kan forslagsvis vurderes av
egen gruppe.
”Felles regler om lengste tillatte parkeringstid for innehavere av særlig p-tillatelse
Maks 72 timer ved langtidsparkering, 24 timer ellers, og dobbel tid ved
tidsbegrensning over 30 min.”

21.2 Nærmere om størrelse på avsatte plasser (utkastet § 63)
I rapporten fra 2006 er det foreslått at plassene skal ha følgende størrelse:
-

4 meter brede og 5 meter lange ved ”god” plassering
4,5 meter brede og 6 meter lange ved ”vanskelig” plassering.

Det har særlig vært vurdert om det er grunnlag for å revidere lengdekravet ut fra standarden
på biler. Så langt arbeidsgruppen er kjent med er det ingen generelle utviklingstrekk når det
gjelder bruk av bak eller sidemontert heis i biler som tildeles av NAV. Størrelsen på plassene
må derfor ta høyde for begge deler.
45

Se rapporten punkt 8.4.1.1-8.4.1.6 og 8.4.1.8
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Det vises også til at det i NS 1100146 legges til grunn at parkeringsplasser for biler til personer
med nedsatt funksjonsevne skal dimensjoneres med 4,5 X 6 meter. Samme størrelse er også
lagt til grunn i Statens vegvesens håndbok 27847 og håndbok 01748.
På denne bakgrunn og for ikke å komplisere reguleringen unødig foreslås at det i
utgangspunktet legges til grunn at disse plassene skal være 4,5 X 6 m. Fordi dette er sentralt,
og for å gi klarhet og forutsigbarhet foreslås dette forskriftsfestet, jf. utkastet § 63.
Det pekes imidlertid på at dette ikke vil være til hinder for at plassene er større. Det er fra
bransjen pekt på at det i mange tilfelle vil kunne være hensiktsmessig å slå sammen to
ordinære felt til ett slikt felt. Med alminnelig bredde på 2,5 meter vil disse plassene bli 5
meter bredde. Dette fremstår uproblematisk, siden kravene i utgangspunktet vil være
minimumskrav.
Det bør også i andre sammenhenger være anledning til å benytte større plass. Dette bør
imidlertid ikke være noe krav. Det foreslås omtalt i retningslinjer når slike større plasser kan
være hensiktsmessig.
Selv om det tas utgangspunkt i en størrelse, bør ikke dette gjelde ubetinget. For det første vil
det ved langsgående parkering, særlig langs vei (såkalt kantsteinsparkering) på området
omfattet av det såkalte ”enerettsområdet” i mange tilfelle ikke være mulig å ha den foreslåtte
bredden på grunn av vegens beskaffenhet, samtidig som veg- og fortausareal vil kunne
benyttes til av- og påstigning slik at det gis tilstrekkelig tilgjengelighet. Kravet bør derfor ikke
gjelde slike plasser, som bør kunne ha alminnelig bredde. Dette er også i tråd med håndbok
278 punkt 7.6. Det foreslås derfor unntak for dette. Det er fra de forflytningshemmedes
representanter også pekt på at det også må tas hensyn til at en del biler som benyttes av
rullestolbrukere bare har 11 cm klaring fra bilens underkant og til bakken, noe som ofte ikke
er høyt nok til å komme over fortauskant som ofte er rundt 13 cm.
For det andre bør det også i andre tilfelle være mulig å ha mindre plasser der forholdene ligger
slik an at det kan være tilstrekkelig at plassen er mindre. Dette samsvarer med det som i
rapporten fra 2006 er beskrevet som ”god” plassering. Fordi størrelsen foreslås
forskriftsregulert anses det ikke tilstrekkelig å beskrive i retningslinjer når plassene skal
kunne være mindre. Det må derfor være et unntak fra kravet som favner disse tilfellene. Det
foreslås at dette unntaket gjelder ”der forholdene er slik at det på annen måte sikres
tilgjengelighet for side og bakmontert rullestolheis”. Dette vil gjelde der det er tilgjengelig
areal på siden og bak som kan benyttes til av- og påstigning med rullestolheis, selv om arealet
ikke er en del av parkeringsplassen. En nærmere beskrivelse med eksempler på hva slags
plassering dette kan være bør gjøres i retningslinjer. Arbeidsgruppen har i denne runden ikke
hatt kapasitet til å beskrive dette nærmere, men dette bør gjøres før ordningen settes i verk.

21.3 Utforming og plassering av plasser (utkastet § 63)
For å gi tilgjengelighet og sikre universell utforming er det ikke tilstrekkelig å avsette plasser
med tilstrekkelig størrelse. Det må også være mulig å komme seg til og fra parkeringsområdet
uten hindringer for rullestol etc. For at plassene skal gi den lette som er tilsiktet, er det derfor
behov for å sikre at dette er ivaretatt.
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Som vist ble det i rapporten fra 200649 lagt til grunn at Statens vegvesens normaler kan legges
til grunn for dette. Det må også tas hensyn til at en del rammebetingelser blir lagt etter planog bygningsloven.
Det er særlig tre forhold som er viktige i denne sammenheng. Det er plassering på området,
nivåsprang og stigningsforhold.
Plassering på området
Plasser reservert for forflytningshemmede bør gis best mulig intern plassering på området i
forhold til de tilbud plassen skal betjene. Det vil typisk være nær hovedinngang til bygg og
lignende. I håndbok 278 punkt 7.6 fremgår at: Plasser reservert for forflytningshemmede
lokaliseres nært målpunkt/hovedinngang.
Det foreslås på denne bakgrunn en generell bestemmelse om at plassene skal plasseres best
mulig i forhold til det tilbud den skal betjene. I noen utstrekning vil vurderingen være
skjønnsmessig, og parkeringsrådets uttalelse vil være sentral i slike tilfelle.
Nivåsprang
Både av hensyn til risikoen for å snuble og av hensyn til framkommeligheten til alle som
ruller, bør det ikke være nivåsprang der man skal bevege seg fra parkeringsplassen og til
tilliggende tilbud. Unntak gjelder der slike kan gi informasjon til synshemmede om
begynnelse og slutt på ulike vegarealer. Det har vært enighet om at nivåsprang på 2 cm er et
godt kompromiss.50 Da det i mindre grad kan ventes at synshemmede beveger seg på
parkeringsplasser, bør det viktigste være at spranget ikke i særlig grad overstiger 2 cm.
Stigningsforhold på ramper
Fast dekke og stigning på maksimalt 1:20 (5 %) gir fremkommelighet både for rullator og
manuell rullestol. På korte strekninger (inntil 3 meter) kan maksimal hellning være inntil 1:12.
(8,3 %). Dette er derfor anbefalt i håndbok 278, håndbok 017 og fremgår i byggteknisk
forskrift til plan- og bygningsloven51.
Behov for å regulere dette særskilt har blitt vurdert. Etter en totalvurdering foreslås at de
sentrale kravene til stigningsgrad forskriftsfestes, men at det for øvrig henvises til et generelt
krav til ”universell utforming”. Når det gjelder ramper vil kravene i § 12-18 etter teknisk
forskrift til plan og bygningsloven være retningsgivende. Denne forskriften vil også gjelde
direkte for en del parkeringsanlegg som er tilknyttet bygninger.
Særlig om hellning på parkeringsplass
I håndbok 278 pkt 7.6 fremgår:
” Parkeringsplasser for forflytningshemmede bør være mest mulig plane, og ikke i
noen retning ha helning på mer enn 1 %. Årsaken er at heiser fra bilene skal kunne
fungere som forutsatt. ”
For å sikre tilgjengelighet til slike plasser bør det på denne bakgrunn unngås å etablere plasser
for forlytningshemmede i bratte bakker eller andre steder med hellning over 1 %.
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Parkeringstilbudet vil imidlertid i mange tilfelle være prisgitt hellningsforholdene på stedet. I
slike tilfelle bør de tilrettelagte plassene om mulig plasseres annet sted. Der dette ikke er
mulig bør slike plasser likevel kunne etableres, da de vil kunne brukes av en del brukere med
parkeringstillatelse. Det fremstår derfor for strengt å forby slike plasser, og det synes derfor
ikke hensiktsmessig å regulere dette særskilt.

21.4 Særlig om maksimaltid (utkastet § 64)
Rådet for funksjonshemmede i Oslo uttalte i høringen at det ikke er viktig å begrense
parkeringstiden for denne gruppen. Enkelte andre understreket behovet for å kunne
tidsbegrense, også på særskilt avsatte plasser. Avinor/OSL pekte på at dette vil gi en betydelig
økning i bruken, jf. at de i dag kun tilbyr inntil 4 timer gratis parkering.
På grunn av tilrådingene om utfasing av betalingsfritak, vil det i det følgende skilles mellom
skiltede tidsbegrensninger og begrensninger i maksimal gratis parkeringstid.

21.5 Utvidet tid ved skiltede parkeringsbegrensninger
Som nevnt ble det i rapporten fra 2006 foreslått dobbel tid på plasser med skiltet
tidsbegrensning 30 minutter og oppover.
Utvidet tid ved skiltede tidsbegrensninger er hovedsakelig begrunnet med det behov mange
brukere i denne gruppen har for ekstra tid grunnet redusert mobilitet. Samtidig er det ønskelig
at flest mulig brukere skal kunne benytte tilbudet, og derfor at plassene ikke brukes som mer
eller mindre permanente biloppstillingsplasser. Det har derfor i arbeidsgruppen vært enighet
om, også blant representantene for de forflytningshemmedes organisasjoner, at det innføres
tidsbegrensning.
Rett til utvidet tid bør bare gjelde ordinære plasser. Der det er innført tidsbegrensning på
reserverte plasser til denne gruppen, bør disse i tilfelle respekteres etter sin ordlyd. Dette fordi
det i slik regulering forutsettes at hensynet til redusert mobilitet er vurdert, samtidig som
formålet med slik regulering vil være å sikre at flest mulig forflytningshemmede får adgang til
parkeringsplassene. Behov for innføring av tidsbegrensning på slike plasser er noe den enkelte
virksomhet/kommune bør kunne vurdere selv.
Skiltet tidsbegrensning kortere enn 30 minutter forslås å måtte respekteres også av denne
gruppen brukere, for å sikre formålet med tidsbegrensningen i slike tilfeller. Det er imidlertid
lagt opp til at kommunen, i sin rådgivende uttalelse, i slike tilfeller skal kunne vurdere
alternative tiltak.
Det har i arbeidsgruppen vært vurdert om det istedenfor en regel om dobbel tid bør være en
fastsatt ekstratid, uavhengig av den fastsatte tidsbegrensningen. Dette er blant annet den
svenske løsningen, der man har tre timers parkeringstid hvor det ellers er tidsbegrenset for
kortere tid enn 3 timer og inntil 24 timers parkeringstid der tidsbegrensningen ellers er
mellom 3 og 24 timer.
Det har imidlertid ikke vært funnet tilstrekkelig grunn til å foreslå endringer om dette, men
det bes særlig om høringsinstansenes syn på dette.

21.6 Tidsbegrenset betalingsfritak
I rapporten fra 2006 var det med utgangspunkt i tilråding om et generelt betalingsfritak for
forflytningshemmede viktig å vurdere behov for maksimaltidsbegrensinger for gratisparkering
både i alminnelighet og for langtidsparkeringsplasser spesielt. Med tilråding nevnt i punkt 16
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om kun videreføring av dagens betalingsfritak for forflytningshemmede med
parkeringstillatelse får en slik begrensning kun betydning for kommunale parkeringsplasser.
I rapporten og mandatet ble det lagt til grunn et betalingsfritak inntil 24 timer på alminnelige
plasser. For å sikre tilgjengelighet for andre brukere med parkeringstillatelse ble det foreslått
at en slik tidsbegrensning skulle gjelde både på de reserverte plassene og andre plasser.
På plasser særskilt avsatt for langtidsparkering, ble det i rapporten forutsatt at
tidsbegrensningen på 72 timer også skulle gjelde særskilt avsatte plasser. Dette vil typisk
gjelde parkering ved flyplasser og andre transportknutepunkter hvor det er tilrettelagt for
langtidsparkering. I avgrensningen ble det gjort en rimelighetsvurdering, der det syntes grunn
til å gi mulighet for kortere turer, for eksempel helgeturer, men ikke lengre ferier uten å måtte
betale for parkeringen.
Samferdselsdepartementet viser til forslaget i punkt 16 om kun videreføring av dagens
betalingsfritak for forflytningshemmede med parkeringstillatelser. Det foreslås derfor heller
ikke et tidsbegrenset betalingsfritak for forflytningshemmede med parkeringstillatelse.

21.7 Forbud mot av- og pålessing på reserverte plasser (utkast om
skiltforskriften)
På bakgrunn av at det er et visst problem med bruk av reserverte plasser til av- og pålessing
ble det i rapporten fra 2006 tilrådd innføring av forbud mot av- og pålessing på plasser
reservert for forflytningshemmede. Av- og påstigning bør fortsatt være tillatt.
Få uttalte seg uttrykkelig til dette i høringen i 2006. Temaet er heller ikke uttrykkelig omtalt i
arbeidsgruppens mandat.
Formålet med en slik regel er å sikre at særskilte plasser er tilgjengelige for rettighetshaverne.
Det anses rimelig at eksempelvis varelevering skjer fra andre plasser. Samtidig bør det fortsatt
være anledning til av- og påstigning. Adgang til av- og påstigning vil blant annet innebære at
plassene kan benyttes til av- og påstigning av sjåfør som kan slippe av forflytningshemmet
passasjer fra slik plass før det parkeres på annen plass, og at drosje kan stå der mens kunden
følges til døren.
Det foreslår at dette reguleres gjennom en endring i skiltforskriften som innebærer at av- og
pålessing ikke tillates der underskilt for slik reservert plass benyttes sammen med
parkeringsskilt, se utkast til endring i skiltforskriften i punkt 37.

22. Videreføring av betalingsfritaket for elektriske og hydrogendrevne
motorvogner og tilrettelegging for ladbare motorvogner (hhv.
utkastet §§ 34 og 35)
22.1 Bakgrunn
Utgangspunktet i rapporten fra 2006 var at det i en ny felles ordning burde være like
rettigheter også for parkering med elbil52. Videre at brukere av elbil og forflytningshemmede,
som er de grupper som i dag har betalingsfritak på avgiftsbelagte kommunale
parkeringsplasser, ikke var sammenlignbare i behovet for parkeringslettelser, jf. at disse er
52

Se rapporten punkt 8.4.2
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henholdsvis de ”sterkeste” og ”svakeste” bilbrukerne og at fremkommelighets- og
parkeringsbehovet er dramatisk forskjellig motivert. Det fremstod ikke som rimelig å pålegge
private og offentlige næringsutøvere å dekke deler av kostnadene ved en politisk målsetting
om å fremme bruken av nullutslippskjøretøy. Gruppen tilrådde derfor at en eventuell
videreføring av fritaket ble gjort ved en statlig kompensasjonsordning, både for offentlige og
private aktører. Eventuelt at fritak ble begrenset ved særskilt skilting.
De instanser som uttalte seg i høringen i 2006 ønsket betalingsfritaket videreført og utvidet til
også å gjelde private parkeringsplasser. Dette gjaldt Drammen og Oslo kommune, Norstart,
NAF, Norges Naturvernforbund, Elbil Norge og Norges Miljøvernforbund. Det ble blant
annet pekt på behovet for positive incitamenter for å stimulere til denne type miljøvennlige
kjøretøy.
I mandatet til arbeidsgruppen fremkommer følgende:
”I motsetning til hva som foreslås i rapporten skal det vurderes å innføre generelt
påbud om å tilby gratis parkering til EL- og HY-motorvogner, uten
kompensasjonsordning til tilbyderne. Konsekvenser av dette må utredes særlig.
Vurdere særskilt behov for tiltak for å unngå urimelige utslag, særlig for
enkelttilbydere.
Vurdere mulighet for og konsekvenser av å stille krav til at det skal finnes plasser hvor
det mot betaling tilbys lademulighet for strøm, og eventuelt særskilt reservering av
slike plasser.”

22.2 Videreføring av betalingsfritaket for elektriske og hydrogendrevne
motorvogner
Arbeidsgruppen foreslo at elektriske og hydrogendrevne motorvogner frem til 2020 skulle ha
et betalingsfritak i minst 3 timer, på et tilstrekkelig antall plasser begrenset oppad til inntil 3
% av det totale antall plasser på hvert parkeringsområde. Videre at betalingsfritaket skulle
gjelde ubegrenset frem til 2020 på parkeringsplasser på en integrert del av ferdselsåre langs
offentlig veg, det vil si det såkalte ”enerettsområdet”, jf. utkastet § 7.
I forbindelse med arbeidsgruppens forslag, ble det gitt uttrykk for at store deler av offentlig og
privat parkeringsvirksomhet ikke ønsker et betalingsfritak for elbiler. Norpark uttrykte blant
annet generell skepsis til at gratisparkering innføres både på offentlig og privat parkering.
Foreningen viste til to forhold. At avgiftsparkering har som siktemål å virke regulerende,
spesielt på offentlige områder og at den økonomiske belastningen ikke bør falle på private og
kommunale aktører som kan ha viktige samfunnsoppgaver som dette kan gå utover.
Foreningen Næringseiendom og Norpark mente på prinsipielt grunnlag at det ikke var rimelig
å forvente at eierne av parkeringsarealene skal bære kostnadene med å legge til rette for
nasjonal politikk på dette området, uten at tapte inntekter kompenseres.
Samferdselsdepartementet følger ikke opp arbeidsgruppens forslag på dette punktet.
Departementet viderefører isteden for dagens betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevet
motorvogn på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser På plasser med tidsbegrensning,
må urskive brukes for å dokumentere at parkering skjer i henhold til tidsbegrensningen, jf.
utkastet § 34 og forskrift om offentlig parkeringsregulering 1. oktober 1993 nr 921 § 8a.
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Det presiseres at videreføringen av dagens ordning ikke skal forstås som et forbud mot
betalingsfritak for elektriske og hydrogendrevne motorvogner på parkeringsplasser som tilbys
av private tilbydere.
Videreføring av dagens betalingsfritak kan skape utfordringer i forhold til forslaget om et
felles parkeringsskilt (skilt 552) for offentlig og privat parkering, jf. punkt 11. Kravet i
utkastet § 22 fjerde ledd om at det sentralt på det enkelte parkeringsområde skal plasseres
informasjonsskilt, blant annet med virksomhetens navn (kommunal parkering) og vilkår for
bruker (betalingsfritak for el- og hydrogenbiler) kan klargjøre om det er betalingsfritak på
området eller ikke. Et annet alternativ kan være å kreve at informasjon om et slikt
betalingsfritak skal fremgå uttrykkelig på underskilt. Det bes særlig om høringsinstansenes
syn på dette.

22.3 Tilrettelegging for ladbare motorvogner53
22.3.1 Innledning
Lademuligheter for strøm kan bidra til økt bruk av motorvogner med lavest utslipp, jf. omtale
av mandatet i punkt 22.1. Lademuligheter er i denne sammenheng ikke bare viktig for elbiler,
men også for plug-in hybridbiler (for størst mulig bruk av el-motoren i disse bilene).
Arbeidsgruppen
foreslår
et
krav
til
lademulighet
på
parkeringsplasser.
Samferdselsdepartementet støtter forslaget om et slikt krav og deler arbeidsgruppens syn om
at det er viktig å tilpasse et slikt krav til etterspørselen etter ladepunkter. Det bør ikke stilles
krav til flere ladepunkter enn det faktisk er behov for, herunder legges til rette for en
dynamisk utbygging av ladestasjoner. Et eventuelt krav til private og offentlige tilbydere av
vilkårsparkering om å tilby lademulighet for ladbare kjøretøy må derfor begrenses til det
omfang som er nødvendig for å dekke behovet. Det er i mandatet tatt utgangspunkt i at det
skal kunne tas betaling for lading. Departementet foreslår derfor at det på et tilstrekkelig antall
parkeringsplasser, begrenset oppad til seks prosent av det totale antallet plasser på hvert
parkeringsområde, skal det tilbys lademuligheter for ladbar motorvogn, jf. utkastet § 35.
Et krav til ladepunkter bør ikke gjelde ubetinget. Enkelte steder kan kostnadene til
investerings- og/eller driftskostnadene knyttet til ladepunkter bli urimelig høye. Med urimelig
menes i denne sammenheng at det ikke vil være mulighet til å få dekket kostnadene gjennom
markedsmessig betaling for parkering og lading. Et krav til ladepunkter bør derfor ikke gjøres
ubetinget. En slik sikkerhetsventil er derfor inntatt i utkastet § 35 siste punktum.
22.3.2 Hvor mange ladepunkter?
Kravet til antall ladepunkter bør sikre god reell tilgjengelighet for ladepunkter, samtidig som
kravet må kunne gi forutberegnelighet og ikke utgjøre en urimelig belastning på grunneierne.
53

I dette punktet anvendes følgende begreper:
EL-motorvogn = motorvogn som drives utelukkende av elektrisk motor og har batterier som energibærere (har
EL-kjennemerke)
HY-motorvogn = motorvogn som bruker hydrogen som energibærer, kan ha brenselceller og elektrisk motor eller
en forbrenningsmotor hvor hydrogenet brennes direkte (har HY-kjennemerke)
Plug-in hybrid = delvis elektrisk drevet motorvogn i kombinasjon med forbrenningsmotor, batteriene kan lades
direkte fra strømnettet
Ladbar motorvogn= fellesbetegnelse på EL-motorvogn og plug-in hybrid
Nullutslippskjøretøy= kjøretøy som ikke gir utslipp fra motorens drift
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Arbeidsgruppen foreslo, i forbindelse med sitt arbeid, at minst 6 % var et hensiktsmessig nivå.
Departementet mener 6 % fremstår som et adekvat nivå.
Ladepunktene vil kunne tilknyttes plasser som for eksempel reserveres gratis for EL- og HYmotorvogner. For å ivareta behovet for plug-in hybrid bør det være ladepunkter også
tilgjengelig utenom reserverte plasser. Det vil også kunne være ladepunkter som betjener flere
parkeringsplasser.
22.3.3 Bør plasser med ladepunkter reserveres særskilt for el- og plug-in
hybridbiler
Arbeidsgruppen viste til at hensynet til tilgjengelighet for de parkerende gjør det ønskelig at
plasser med ladepunkter reserveres særskilt. Samtidig fremhevet arbeidsgruppen at dette
reduserer fleksibiliteten med tanke på å utnytte plassene.
Samferdselsdepartementets forslag om å videreføre dagens betalingsfritak for el- og
hydrogenbiler, jf. punkt 22.2, i stedet for å følge opp arbeidsgruppens forslag her, gjør
spørsmålet om særskilt reservering enda mer aktuelt.
Departementet har ikke funnet grunn til å stille krav om at parkeringsplasser med
lademuligheter skal reserveres for el- og plug-in hybridbiler. Departementet viser til at det er
tatt utgangspunkt i at det skal kunne tas betaling for lading. Virksomhetene selv vil derfor ha
et eget incentivt til å vurdere om, og eventuelt hvor mange, parkeringsplasser med
lademuligheter som skal reserveres for el-biler og plug-in hybridbiler på det enkelte område.
22.3.4 Særlig om ladeteknologi
Arbeidsgruppen presiserte at med ”ladepunkter” i utkastet § 34 mente man kun alminnelig
strømuttak med 16A strømstyrke tilgjengelig uten særskilte krav som ellers gjelder. Det ble
vist til at punkter for hurtiglading ville ha et helt annet kostnadsbilde og derfor måtte vurderes
med et helt annet utgangspunkt.
Arbeidsgruppen presiserte også at fremtidige skjerpede sikkerhetskrav til ladepunkter kunne
påvirke kostnadssiden ved installering. Videre ble det forutsatt at det tas tilstrekkelig hensyn
til eksisterende ladepunkter ved eventuell innføring av slike krav og at eventuelle urimelige
utslag av nye krav også vil fanges opp av det foreslåtte unntaket for urimelig høye kostnader.
Det skjer arbeid på dette feltet også i andre fora og de løsninger som foreslås må sees i
sammenheng med dette arbeidet.
Norpark presiserte i forbindelse med arbeidsgruppens forslag at hurtiglading vil innebære et
helt annet kostnadsbilde som gjør at lading i framtiden må foregå på spesielle ”stasjoner” som
må ha en forretningsmessig bærekraft. Norpark vil derfor framholde at forutsetningene
flertallet i arbeidsgruppen legger til grunn vil være kontraproduktive i en framtidig
elektrifisering av vegtransporten.

23. Klageordning (utkastet kapittel 9)
23.1 Bakgrunn
Forslag om felles klageordning er omtalt i rapporten fra 2006 punkt 8.7.
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Få instanser var kritiske til felles klageregler i høringen i 2006. Trafikketaten i Oslo kommune
mente imidlertid at dette ikke ville gi forbedring i offentlig virksomhet og pekte på høy
kvalitet i kommunens førsteinstansbehandling. De pekte også på at dette ville medføre
forskjell fra gebyrtilfellene og mente det ville være mest hensiktsmessig med samme
klageinstans for både tilleggsavgift og gebyr.
Flere instanser kommenterte spørsmålet om det bør være ”klageterskel” i form av klagegebyr,
eventuelt betalingsplikt ved klage. Dette var det uenighet om i arbeidsgruppen og det ble
derfor ikke gitt noen tilråding på dette punktet i rapporten. Kort oppsummert ønsket
brukersiden ikke en slik terskel før det viste seg at ordningen ble misbrukt, mens kommunene
og de private operatørene ønsket en slik terskel fra begynnelsen. Høringsinnspillene bekreftet
dette hovedbildet.
I mandatet til arbeidsgruppen fremkommer følgende om de forslag til klageregler som skal
utarbeides:
”Felles klageregler med klagerett til særskilt nemnd. Forberedende behandling i
selskapet som har ilagt sanksjonen evt. i selskapets navn. Nemnden baseres på dagens
klagenemnd innen det private og tilsvarende nemnder på andre områder. Det innføres
ikke terskel for å klage (klagegebyr, betalingsplikt ved klage e.l.), men lovhjemmel som
kan tas i bruk ved behov.”

23.2 Innledning
Felles klageregler er viktig for å ivareta hensynet til brukerne, da det gjør det mye enklere for
brukerne å vite hvordan man skal forholde seg når man har fått en sanksjon. Dette gjelder
både felles krav til behandlingen i selskapet og ytterligere klagemulighet til en uavhengig
parkeringsklagenemnd. Fraværet av kritiske uttalelser innebærer etter vårt skjønn at
høringsinstansene er enige i behovet for en slik regulering.
I 2013 ble det vedtatt to rettsakter (et direktiv og en forordning) i EU om utenrettslig
tvisteløsning på forbrukerområdet. Rettsaktene er foreløpig ikke gjennomført i norsk rett.
Direktiv 2013/11 pålegger medlemslandene å sørge for at det kommer på plass utenrettslige
tvisteløsningsorganer av god kvalitet for alle typer varer og tjenester (med noen unntak) som
tilbys forbrukere. Dette gjelder både innenlands og grenseoverskridende kjøp. Organene som
oppfyller direktivets krav skal stå på en offentlig liste over godkjente tvisteløsningsorganer.
Det skal føres tilsyn med disse organene, som hvert år skal rapportere til myndighetene.
Forordning 524/2013 innebærer at Kommisjonen skal etablere en plattform for nettbasert
løsning av forbrukertvister knyttet til kontrakter inngått ved netthandel. Det er uvisst hvor
aktuelt dette er for parkering på nåværende tidspunkt.
I dag er det en rekke forbrukerområder som verken er dekket av nemnd eller av
forbrukertvistutvalget. Dette gjelder delvis også på parkeringsområdet, da dagens
parkeringsklagenemnd er en frivillig ordning hvor tvister kun kan klages inn for nemnda
dersom den aktuelle virksomheten er blant nemndas medlemmer.
De nye reglene om parkeringsklagenemnd vil derimot være bindende for alle som driver
parkeringsvirksomhet.
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Direktivet stiller blant annet krav til tilgjengelighet, nøytralitet, at behandlingen skal være
rimelig eller gratis og at tvister som hovedregel skal være løst innen 90 dager.
Det oppfattes at forslaget om ny parkeringsklagenemnd vil være i tråd med direktiv 2013/11.

23.3 Betydning for dagens offentlig regulerte virksomhet
Felles klageregler vil gi en betydelig forbedring for brukerne av dagens offentlig regulerte
parkeringsplasser. Selv om den forberedende klagebehandlingen i kommunene ofte er bra, er
det lite brukervennlig at den uavhengige overprøvingen skjer ved domstolene. At det i 2005
kun var fire saker som ble brakt inn for tingretten etter førsteinstansbehandling i kommunene
av totalt 7200 klager, tilsier at dagens ordning innbærer en altfor høy terskel for brukerne til
overprøving av kommunens avgjørelser. Det pekes særlig på at man må betale rettsgebyr for å
få klagen behandlet av domstolene. Mulighet til å få prøvd saken for en uavhengig nemnd vil
gi mulighet til å få tvister avgjort på en raskere, enklere og billigere måte, samtidig som det
vil bidra til enhetlig praksis og større forutsigbarhet i bransjen.

23.4 Forholdet til klageordningen for gebyrovertredelser
Forslaget om felles klageregler og nemndsbehandling er begrenset til overtredelser av
parkeringsvilkår på steder hvor det tilbys parkering og omhandler ikke håndheving og
reaksjoner knyttet til overtredelser av trafikale reguleringer som parkerings- og stansforbud
(de såkalte ”gebyrtilfellene”). Sistnevnte er myndighetsoppgaver som kun håndheves av det
offentlige og som i hovedsak ikke er behandlet i rapporten fra 2006. Disse tilfellene ligger
utenfor arbeidsgruppens mandat. Arbeidsgruppen er likevel enig om at det er behov for en
gjennomgang også av gebyrordningen, og at klagereglene er en viktig del av dette. Det vises
til nærmere omtale i punkt 31.1.
Konsekvensen av at det i denne omgang kun foreslås endringer for klager vedrørende
vilkårsparkering vil være er at kommuner må skille mellom på den ene side kommunenes
næringsvirksomhet knyttet til parkeringstilbud og på den annen side myndighetsutøvelse på
steder hvor det av hensyn til fremkommelighet og trafikksikkerhet ikke skal stå biler i det hele
tatt. Publikum må også forholde seg til ulikt regelverk, herunder klagerettigheter på disse
områdene.

23.5 Forholdet til NOU 2010:11 om nemndsbehandling av forbrukertvister
23.5.1 Utredningens forslag
Et utvalg nedsatt ved kgl. res 27. november 2009 avga 29. november 2010 NOU 2010:11 om
nemndsbehandling av forbrukertvister til Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet.54
Utvalget gjennomgår dagens regler og praksis for utenrettslig tvisteløsning, og konkluderer
med at samfunnet har god nytte av det utenrettslige tvisteløsningstilbudet i de frivillige
nemndene og i Forbrukertvistutvalget. Utvalget anbefaler at det overlates til bransjen eller det
aktuelle fagdepartement å vurdere muligheten for opprettelse av tvisteløsningsnemnder, og
nevner særskilt persontransport, private utdanningstilbud og tv-tjenester. Videre foreslås det
felles standardiserte regler for de frivillige avtalebaserte nemndenes organisering,
saksforberedelse og avgjørelser, herunder en frivillig godkjenningsordning, hjemmel for rettsog tvangskraft og gebyr. Det foreslås en vurdering av profesjonalisering av
54

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2010/nou-2010-11.html?id=626064
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sekretariatsfunksjonen, Forbrukerrådet som ”Forbrukerportal”, og enkelte forslag om
forholdet mellom Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget.
Utvalget fokuserer særlig på de frivillige klagenemndene og Forbrukertvistutvalget. Utvalget
berører imidlertid også forholdet til egne lov- og forskriftsbestemte klagenemnder, som er det
som foreslås for ny felles parkeringsregulering.
23.5.2 Vurdering
Parkeringsbransjen består av om lag 70 kommuner og noen få store private aktører, samt en
rekke mindre aktører som tilbyr betalingsparkering. Medlemmene i bransjeforeningen
Norpark representerer til sammen om lag 90 % av markedet for betalingsparkering. I tillegg
kommer enkelte kommuner som har annen vilkårsparkering og som vil omfattes av nytt
regelverk. I tillegg er det en rekke svært små private aktører55 som tilbyr betalings- og annen
vilkårsparkering og som ikke er tilknyttet bransjeforeningen.
Bransjen anses å ha tilstrekkelig enhet både med bransjetilhørighet og i det tjenestetilbudet
som tilbys til at det kan lages felles regler for en bransjefinansiert klagenemnd. I utkastet
foreslås det blant annet å gi klagerett til en uavhengig parkeringsklagenemnd på ilagt
kontrollsanksjon. Det foreslås at virksomhetene bidrar til finansiering av nemndas
virksomhet.
Å bidra til finansiering av nemnda i samsvar med bestemmelser om dette vil være et krav for
å drive lovlig parkeringsvirksomhet. Innen parkering legges det i tillegg opp til å regulere
adgangen til å kunne ilegge kontrollsanksjon. Dersom virksomheten ikke bidrar til
finansiering av nemnda i samsvar med de krav som stilles er driften ulovlig og
kontrollsanksjon kan ikke lovlig ilegges. Dette gir sterke incentiver til at alle aktører, store
som små, bidrar til å finansiere nemndas virksomhet.
Det pekes videre på at det er en viktig målsetning med arbeidet med ny felles
parkeringsregulering at man skal få et enhetlig regelverk som omfatter alle aktører. Det anses
derfor ikke tilfredsstillende med en frivillig bransjenemnd, men derimot nødvendig med en
offentlig regulert ordning som alle som vil tilby denne type tjeneste må forholde seg til.
Utvalget overlater til fagdepartementet å vurdere behovet for opprettelse av
tvisteløsningsnemnder på nye områder. Av momentene som utvalget nevner er det hensynet
til den fagkompetansen som er i parkeringsbransjen og at bransjen selv bør dekke kostnadene
ved nemndsbehandling som tilsier at det bør være en egen klagenemnd for parkeringssaker.
23.5.3 Særlig om organiseringen av nemndsarbeidet
Utvalget fremmer en rekke forslag til bestemmelser om organiseringen av de frivillige
nemndene. Selv om forslagene ikke direkte berører lov- og forskriftsregulerte klagenemnder
gjør betraktningene seg også i stor grad gjeldende for utformingen av slike nemnder og bør
derfor vektlegges her.
Forslagene for parkeringsklagenemnda anses i all hovedsak å være i samsvar med de forslag
til krav som stilles for frivillig offentlig godkjenning av klagenemndene, eller er begrunnet
særskilt for parkeringsvirksomhet. Det vises til omtalen av de enkelte forslagene om dette.
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Norpark har anslått at det kan være ca 150 aktører
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23.5.4 Oppsummering
Samlet sett anser Samferdselsdepartementet at de forslag som fremmes for ny felles
parkeringsregulering er i samsvar med forslagene i NOU 2010:11 eller kan begrunnes særskilt
for parkeringsvirksomhet.

23.6 Klageterskel
Det er enighet om at adgang til nemndsbehandling ikke skal være en frustrasjonskanal eller
benyttes som mulighet for å få betalingsutsettelse. Uenigheten har gått på om det er eller ikke
er nødvendig å lage en terskel i form av gebyr for å klage, eventuelt betalingsplikt ved klage,
og at man får tilbakebetalt dette dersom man vinner saken. Bekymringene var særlig knyttet
til usikkerhet om hvordan dette ville slå ut i den da relativt nyopprettede
parkeringsklagenemnda.
Fra myndighetene har det når hovedformålet med reguleringen er å senke terskelen for å
klage, blitt ansett prinsipielt problematisk samtidig å innføre regler som hever denne
terskelen, uten at det har vist seg at en lavere terskel er et problem. Videre vil brukerne etter
de finansieringsalternativer for klageordningen som foreligger (enten gjennom
parkeringsavgiften eller sanksjonen), allerede ha betalt for klagebehandlingen. Alternative
tiltak, som forenklet behandling av kurante saker, og mulighet til å ilegge sakskostnader i
enkelte tilfelle vil gjøre det mindre attraktivt å fremme uberettigede klager og mindre
ressurskrevende å behandle slike.
Det har likevel vært ansett grunn til å ta høyde for at en lav klageterskel kan bli et problem, og
derfor er det i mandatet lagt opp til at det bør skaffes lovgrunnlag for å kunne innføre
eksempelvis et klagegebyr. En slik terskel bør imidlertid først innføres dersom det viser seg
nødvendig.
Parkeringsklagenemndas sekretariat har i 2010 pekt på at erfaringene siden etableringen i
2005 er at det ikke er noe problem med ”frustrasjonsklager” eller at klageordningen brukes
som betalingsutsettelse eller andre typer klager som oppfattes som misbruk av
klageordningen. Tydelig informasjon om hvilke typer klager som man ikke når frem med har
bidratt til dette.
Arbeidsgruppen er på denne bakgrunn enige om at det ikke er grunn til å tro at dette vil bli
noe problem i nytt felles regelverk. Det er derfor stor enighet om at det i motsetning til hva
som fremkommer i mandatet, heller ikke er behov for nå å ta inn lovhjemmel for å kunne
innføre klageterskel dersom det skulle vise seg å bli et problem.

23.7 Litt statistikk fra parkeringsklagenemnda
Tabell56:

56

2007

2009

Antall klager 2300
til nemnda

3000

Behandlede
saker
I nemnda

2600

2212

700

719

Det er ikke lagt frem statistikk for øvrige år.
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medhold
357
Avvist
av 1477
sekretariatet
Trukket
av 391 (15 %)
selskapet

288
1004
417 (19 %)

Den private del av næringen opplyser at om lag 50 000 saker klages til selskapet. Av disse
frafalles/omgjøres ca 50 % av selskapet. Dette er omtrentlige tall, da det er svært vanskelig å
få eksakte tall fra næringen. Tilsvarende tall for 2004 var om lag 40.000 klager totalt og
20.000 frafalt.
Dette innebærer at om lag 0,5 % av ilagte sanksjoner bringes inn for nemnda. I ca 15 % av
sakene som bringes inn for nemnda får klager medhold, mens ca 20 % av sakene trekkes av
selskapet.

23.8 Formålet
Klagenemnda skal sikre den parkerende rimelig, rettferdig og hurtig behandling av tvister
mellom den parkerende og tilbydere av tjenester som faller innenfor nemndas kompetanse.
Videre skal nemnda bidra til å spre generell kunnskap om de parkerendes rettigheter.
Det har vært vurdert om kapittelet bør ha en egen formålsbestemmelse for å tydeliggjøre dette
formålet. Det anses imidlertid forskriftsteknisk unaturlig med egen formålsbestemmelse til et
kapittel. Videre er dette er elementer av forbrukervern som er viktige for hele forskriften. For
nærmere omtale vises til punkt 3.

23.9 Klage til virksomheten (utkastet § 44)
Det foreslås en bestemmelse om rett for brukeren til å klage på en sanksjon til selskapet som
har ilagt sanksjonen. Det er både ilagt kontrollsanksjon og kostnader ved fjerning som det kan
klages på. Klagen må behandles i selskapets navn. Selskapet foreslås å få frihet til å velge om
de vil behandle klagen selv eller få andre til behandle klagene for seg. I sistnevnte tilfelle
foreslås at behandlingen må skje i det ileggende selskapets navn. Dette er gjort av hensyn til
de parkerende, slik at de bare har en aktør å forholde seg til.
Videre foreslås uttrykkelig regulering av at klagebehandlingen skal være uten direkte kostnad
for den som klager. Det kan således ikke tas gebyr eller annen betaling for behandling av
klagen. Kostnadene ved behandlingen vil være en alminnelig driftskostnad for selskapet. Det
vil heller ikke være anledning til å kreve betaling av sanksjonen når det klages eller innføre en
klageterskel. Kravet vil ved klage anses bestridt og inkassolovens alminnelige regler vil
gjelde. Dette vil særlig innebære endring for offentlig ilagte sanksjonerer, hvor det i dag er
betalingsplikt selv om det klages.
Klagebehandlingen i første instans bør ta utgangspunkt i forvaltningsloven regler.
Forvaltningsloven har tre ukers klagefrist. Tre uker er også den fristen man har i dagens
standardvilkår57. Det har vært et ønske at klagefristen følger betalingsfristen, dette særlig for å
unngå adgang til inndriving av et krav som ikke er avgjort.58 Det har vært vurdert fire ukers
klagefrist, særlig for å få en gjennomgående fristlengde å forholde seg til, jf. omtale av
klagefrist til nemnda. Det har også vært vurdert å benytte den alminnelige ankefristen på en
57
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Se vilkårene punkt 6.2
Jf. inkassolovens alminnelige regler og 2006-rapporten punkt 8.7.2.2.
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måned. En betalingsfrist på fire uker i disse tilfellene fremstår som lang. Samtidig sees det
gode grunner for å ha en klagefrist på fire uker. Det er videre sett hen til at viktigheten av å ha
lik betalings- og klagefrist ikke må overdrives. Etter alminnelige regler påløper det ikke ekstra
kostnader for forbrukeren før 14 dager etter forfall, og betalingsfristen er i alminnelighet 14
dager. Det vil således i svært få tilfelle påløpe kostnader for forbrukeren dersom
vedkommende ikke betaler, og først klager rett før fristens utløp. Er det klaget er kravet
bestridt og kan ikke inndrives.
Det har derfor blitt vurdert som hensiktsmessig å ha en klagefrist på fire uker til selskapet og
at tilsvarende frist gjelder for klage til nemnda og for å bringe saken videre inn for
domstolene, se nærmere omtale til disse bestemmelsene. Det har ikke vært vurdert behov for å
regulere betalingsfristen, men anses tilstrekkelig at denne følger alminnelige regler.
Fristberegningen skjer i samsvar med forvaltningsloven § 29 og 30. Dette innebærer blant
annet at der underretning om ileggelsen ikke har kommet frem til vedkommende part løper
fristen fra det tidspunkt han har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap om ileggelsen, jf. fvl
§ 29 annet ledd. Denne vil være særlig aktuell der dokumentet/blanketten som legges på
kjøretøyet er borte/fjernet før eier/fører returnerer til bilen, eller der den av særlige grunner
ikke blir lagt på kjøretøyet. Klagefristen vil da i alminnelighet først løpe fra det tidspunkt man
får betalingsoppfordring eller på annen måte blir gjort kjent med ileggelsen. Det har vært
vurdert om det er behov for å ha denne bestemmelsen uttrykkelig regulert i forskriften.
Henvisningen til forvaltningslovens regler har i denne sammenheng vært vurdert tilstrekkelig.
Det har vært vurdert behov for å ha en bestemmelse om at klagen utformes i samsvar med
forvaltningsloven § 32 så langt den passer. De sentrale bestemmelsene for klagens utforming
er foreslått uttrykkelig regulert. Det bør mye til før en klage, i de sakene man her taler om,
avvises fordi den mangler opplysninger. Det bør heller være slik at der en klage er mangelfullt
utformet, vil selskapet måtte be om tilleggsopplysninger. Klageren må derfor i slike tilfelle
påregne lengre saksbehandlingstid. Det har derfor ikke vært ansett hensiktsmessig med en
henvisning til forvaltningslovens regelverk.
Videre skal selskapets saksforberedelse skje i samsvar med forvaltningsloven § 33. Det er
særlig generelle bestemmelser om opplysnings-, utrednings- og undersøkelsesplikt som vil
være viktige. Det har vært vurdert om det er behov for en uttrykkelig regulering av kravet til
realitetsbehandling av klager. Rettslig sett anses dette tilstrekkelig regulert gjennom
henvisningen til forvaltningsloven § 33. En uttrykkelig regulering vil imidlertid gi et sterkere
signal og vil særlig ta sikte på å ta hensyn til det man har sett i en del sammenhenger, at
virksomhetene sender ut standardbrev som ikke tar hensyn til forholdene i den enkelte sak.
Det anses behov for dette signalet og bestemmelsen er derfor foreslått innarbeidet.
Videre er det foreslått en uttrykkelig omtale av at klagen skal inneholde både det rettslige og
faktiske grunnlaget for avgjørelsen. Dette fremgår av forvaltningsloven § 25, men er ansett
som så sentral formasjon at det er sett grunn til å ta dette inn i forskriftsteksten. For øvrig vil
henvisningen til § 25 blant annet være aktuell når det gjelder å redegjøre for hovedhensynene
i skjønnsutøvelsen.
Det har vært vurdert om det bør være bestemmelse om at klagefristen ikke gjelder dersom
tjenesteyteren ikke har kjent kontaktadresse og heller ikke har lagt til rette for andre måter å
klage på som klageren er i stand til å nyttiggjøre seg. Det anses viktig at dokumentet der den
ilagte sanksjonen fremgår gir nødvendig informasjon til brukeren, jf. nærmere omtale i punkt
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12.17. Fremgår ikke slik informasjon vil ikke sanksjonen anses lovlig ilagt. Det anses derfor
ikke behov for særskilt regulering av dette.

23.10 Særlig om klage på ilagt fjerning
Adgangen til fjerning fra vilkårspakeringsplasser fremgår av utkastet § 38. I praksis antas at
fjerningen oftest foretas av egne fjerningsselskaper på oppdrag fra parkeringsvirksomheten,
men selskapene vil også selv kunne fjerne motorvogner.
Det er lagt opp til å stille materielle krav til når en fjerning lovlig kan foretas fra en
vilkårsparkeringsplass. Det er ikke lagt opp til særskilte krav til godkjenning eller meldeplikt
for de virksomheter som skal forestå fjerning. Dette fordi fordelene ved en slik ordning ikke
anses stå i forhold til de administrative kostnader. På linje med ilagt økonomisk sanksjon,
anses det å være behov for en adgang til å få en forberedende klagebehandling av hvorvidt
fjerningen av motorvognen var lovlig. Parkeringsvirksomheten bør derfor ha plikt til å
behandle klage vedrørende om en motorvogn har blitt lovlig fjernet fra en
vilkårsparkeringsplass.
Der det tilbys meldepliktig vilkårsparkering, er det parkeringsvirksomhetene som er de
primære pliktsubjekter, og som dermed står ansvarlige for at den foretatte fjerningen er lovlig.
Det gjelder både når de fjerner selv og når de får andre til å fjerne for seg. Det vil således i
disse tilfellene være parkeringsselskapet som vil være motpart i sak om hvorvidt en fjerning
er lovlig, og som må forestå den forberedende klagebehandlingen.
Som nevnt vil imidlertid deler av forskriften også gjelde for håndheving av virksomheter som
ikke har meldeplikt, jf. omtalen til utkastet § 3. I slike tilfeller vil det være de som faktisk
forestår håndhevingen som vil være pliktsubjekter etter forskriften. Der det fjernes vil dette
kunne gjøre at fjerningsvirksomheter omfattes direkte. Der håndhevingen i slike tilfeller
gjøres av andre enn fjerningsselskaper, og heller ikke av godkjente virksomheter, vil det være
de som faktisk forestår håndhevingen som omfattes av reglene og som må sørge for
klagebehandling i tråd med reglene.

23.11 Klagerett til parkeringsklagenemnda (utkastet § 45)
Det foreslås en bestemmelse om klagerett til parkeringsklagenemnda for alle sanksjoner eller
fjerningsavgjørelser som er fattet innenfor forskriftens virkeområde.
Det har vært vurdert om det skal stilles krav til å benytte særskilt skjema utformet av nemnda.
Det bør utformes et slikt skjema og det vil i alminnelighet være i både selskapenes og den
enkeltes interesse at skjemaet benyttes, da dette vil forenkle saksbehandlingen. Dette vil
særlig gjelde ved mulighet for å sende klagen elektronisk. Det synes likevel å være for strengt
å stille krav om at et slikt skjema skal benyttes. Det kan være mange som har gode grunner til
ikke å benytte et slikt skjema, for eksempel tilgjengelige hjelpemidler, alder m.v. I slike
tilfeller bør nemnda og sekretariatet be om tilleggsopplysninger der dette er nødvendig,
istedenfor å avvise saken. Klagerne må i slike saker forvente at saksbehandlingen vil ta lengre
tid. Erfaringene fra dagens nemnd tilsier ikke at dette vil være noe stort problem i praksis.
Det har vært vurdert om det bør være adgang til å klage på andre enn de som direkte har ilagt
sanksjon eller foretatt fjerning til nemnda. Transportklagenemnda har et vidt virkeområde for
hva slags saker nemnda kan ta under behandling.
Innen vilkårsparkering opplever forbrukeren i noen situasjoner at det ileggende selskap
henviser til oppdragsgiver og oppdragsgiver ikke tar tak i saken. Dette kan særlig være aktuelt
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der det er relativt kort tidsbegrenset kundeparkering (eks 30 min), og årsaken til at man ikke
overholder begrensningen er forhold hos den man er kunde hos (forsinkelser etc.). Det er
uheldig dersom forbrukeren blir sittende skadelidende igjen i situasjoner der oppdragsgiver
fraskriver seg ansvar og der parkeringsselskapet håndhever etter instruks fra sine
oppdragsgivere. Alle tilbydere vil måtte forholde seg til et harmonisert regelverk, som vil
generelt sikre kvaliteten på de tjenestene som tilbys. Videre foreslås det en generell
rimelighetsklausul, jf. § 52 første ledd som vil gi forbrukeren vern i slike situasjoner. Det er
også prinsipielle problemer med å ansvarliggjøre andre enn de som er pliktsubjekter etter
forskriften, for eksempel grunneiere, leietakere eller andre. Det er derfor ikke sett grunn til å
utvide kretsen som kan klages inn til også å gjelde oppdragsgivere.
23.11.1 Særlig om klage til nemnda på fjerning
Adgangen til å klage til den virksomhet som har forstått fjerningen er nærmere omtalt i punkt
23.10
Hensynet til mulighet for en uavhengig overprøving av virksomhetens vurderinger, anses å
gjøre seg tilsvarende gjeldende for kostnader knyttet til fjerning av kjøretøy. Det bør derfor
være anledning til å klage også slike saker inn for nemnda, slik at nemnda kan prøve hvorvidt
fjerningen har vært rettmessig.
Også for nemnda oppstår spørsmålet om hvem klageren skal kunne forholde seg til.
Forbrukeren anses i de fleste tilfelle å være best beskyttet gjennom å kunne holde seg til
parkeringsselskapet også når det gjelder fjerning, da det er denne som har plikter ellers i
regelverket, og derfor hvor overtredelser enklest kan få konsekvenser. Det har likevel vært
vurdert om det er grunn til å holde fjerningsselskapet også direkte ansvarlig overfor kunden
ved at de kan klages inn for nemnda. I utgangspunktet bør også fjerningsselskapet ha en
selvstendig plikt til å vurdere om den foretatte fjerningen har vært rettmessig, og dermed være
ansvarlig i de tilfellene der nemnda kommer til at fjerningen ikke har vært rettmessig. Der
man har et ansvarlig parkeringsselskap, anses det imidlertid å ligge tilstrekkelig dynamikk i at
parkeringsselskapene holdes ansvarlige. Det har derfor ikke vært vurdert som hensiktsmessig
å gjøre fjerningsselskapene til direkte pliktsubjekter for nemnda i disse tilfellene.
Dersom nemnda kommer til at en fjerning har vært urettmessig er det dermed selskapet som
vil være ansvarlig for eventuell tilbakebetaling av innbetalte fjerningskostnader. Hvorvidt
dette skal dekkes av fjerningsselskapet der dette er benyttet, er i utgangspunktet et forhold
mellom parkeringsselskapet og fjerningsselskapet som det ikke er behov for å regulere
særskilt.
Som det fremgår i avsnittet om klagerett til selskapet vil det imidlertid i noen tilfelle være slik
at det foretas håndheving som er omfattet av reglene, men uten at det må gjøres av en
meldepliktig parkeringsvirksomhet. I slike tilfeller vil det være aktuelt at fjerningsselskaper
eller andre også er pliktsubjekter for nemnda. I slike tilfelle må klageren og nemnda forholde
seg til den aktøren som har ilagt sanksjonen eller fått kjøretøyet fjernet. Det er prinsipielt sett
ikke helt uproblematisk å gjøre aktører som ikke er meldepliktige til pliktsubjekter for
nemnda.
23.11.2 Særlig om nemndas kompetanse
Det foreslås at alle virksomheter innenfor virkeområdet underlegges nemndas kompetanse.
Dette vil tydeliggjøre at nemndsbehandling ikke bare er en rett for den som er ilagt
kontrollsanksjon, men også en plikt for de som ilegger sanksjoner. Dette vil i utgangspunktet
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gjelde alle sanksjoner som ilegges innenfor virkeområdet, jf. utkastet til § 3.For å tydeliggjøre
de tilfellene som er omtalt i § 3 annet ledd og tredje ledd, er disse foreslått uttrykkelig nevnt.
23.11.3 Forholdet til de alminnelige domstoler
Gjennom det lavterskeltilbudet som nemndsbehandling skal representere, antas partene i de
fleste tilfeller å være tjent med å benytte denne mulighet før det vurderes å ta rettslige skritt
for de ordinære domstoler. Av ulike grunner kan det likevel være situasjoner hvor saken i
tilknytning til nemndsbehandling bringes inn for domstolene. Det er av hensyn til
belastningen på domstolene ønskelig at adgangen til nemndsbehandling i størst mulig grad
benyttes før sakene bringes inn for domstolene. Samtidig er det behov for å unngå at saker
behandles begge steder samtidig.
Det foreslås derfor at adgangen til å bringe saker innfor domstolene avskjæres dersom de
allerede ligger til behandling i parkeringsklagenemnda. Dette er i utgangspunktet en plikt
rettet mot den enkelte klager. Det er et spørsmål om dette også bør være en plikt rettet mot
domstolene, slik at de ikke har anledning til å ta saker under behandling som er til behandling
i nemnda.
Utgangspunktet er at bestemmelse om adgang til å avskjære adgangen til domstolsprøvelse
må følge av lov59. For forbrukertvistutvalget er dette uttrykkelig regulert, jf.
forbrukertvistloven § 15 første ledd. Det synes å være tilsvarende grunnlag for å hindre
domstolsprøvelse av saker som allerede er brakt inn for den nye parkeringsklagenemnda. Når
nemnda har fattet sitt vedtak, vil saken uansett kunne bringes inn for de alminnelige
domstoler. Se også forslag til endring av vegtrafikkloven § 8 bokstav j.
Det kan også oppstå situasjon der en sak bringes inn for nemnda etter at den er brakt inn for
domstolene. Hvis domstolene har avgjort saken vil den enten være rettskraftig avgjort eller
den må bringes videre i det alminnelige rettssystemet, og må således avvises dersom den
forsøkes brakt inn for klagenemnda, jf. omtale til § 39. Dersom saken kun er til behandling for
domstolene, og det ikke er fattet noen avgjørelse når saken bringes inn for nemnda, oppstår
imidlertid spørsmålet om saken bør stanses i de alminnelige. Forbrukertvistloven § 15 annet
ledd gir domstolene adgang til å stanse en sak i slike tilfeller der en av partene ønsker det.
Det kan være hensiktsmessig å ha en tilsvarende adgang for saker som bringes inn for
parkeringsklagenemnda, særlig der en av partene forsøker å omgå nemndsbehandling
gjennom å bringe saken raskt inn for domstolene. Både ressursmessig og fordi nemnda
forutsettes å inneha spesiell kompetanse på de problemstillinger som kan oppstå, bør det være
anledning til å få saken behandlet i nemnda i slike tilfeller, se utkastet § 45 siste ledd. I
alminnelighet bør domstolene av de ovennevnte hensyn imøtekomme en anmodning om å
stanse behandlingen av saken. I liket med forbrukertvistloven, kan unntak tenkes, hvor
saksforberedelsen har kommet svært langt, hvor det ellers vil ta spesielt lang tid å avgjøre den,
hvor avbrudd medfører ekstra omkostninger etc., samt de tilfelle hvor det må antas at saken
vil bli avvist av nemnda60. Siden bestemmelsen berører domstolenes saksbehandling anses det
hensiktsmessig at denne adgangen også er klart hjemlet i loven, jf. utkast til endring i
vegtrafikkloven § 8 bokstav j).
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Jf. forutsetningsvis tvisteloven § 18-2 tredje ledd som regulerer adgangen til å bringe en sak inn for de
alminnelige domstoler selv om det foreligger lovhjemlet adgang til å avskjære slik prøving for saker i nemnd
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Se Ot.prp.nr.55 (1976-1977) med merknader til forbrukertvistloven § 15
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23.11.4 Særlig om foreldelse
Den antas at parkeringssanksjoner i stor grad å bestrides kort tid etter de er ilagt og før de er
inndrevet. Det kan likevel være aktuelt at grunnlaget for å klage først blir kjent senere, eller at
det av andre grunner tar tid før saken bestrides. Da kan spørsmålet om foreldelse komme på
spissen.
Etter foreldelsesloven § 15 første ledd avbrytes foreldelse når det tas rettslige skritt for å få
dom, skjønn, voldgiftsdom eller tilsvarende avgjørelse. Spørsmålet blir om nemndsavgjørelse
er å betrakte som ”tilsvarende avgjørelse”. I Ot.prp nr. 38 (1977-78) fremgår i merknadene til
§ 15 at med annen tilsvarende avgjerd menes annen endelig avgjerd med tilsvarende bindende
virkning som en dom. Ved at parkeringsklagenemndas vedtak gis rettsvirkning som dom
dersom det ikke bringes inn for domstolene, legges det til grunn at nemndsavgjørelse er å
betrakte som ”tilsvarende avgjerd”. Fristen avbrytes ved at det tas rettslige skritt. I
parkeringssaker vil dette være når saken bringes inn for nemnda, altså når saken er registrert
mottatt hos parkeringsklagenemnda.
23.11.5 Regler om avskjæring av bevis?
Som det fremgår i punkt 23.7 er andelen sanksjoner som trekkes av selskapet relativt høy (19
% i 2009). Det skyldes både at selskapet forsømmer seg i håndhevingen og saksbehandlingen
og at brukeren sender nødvendig informasjon på et sent stadium av saken. Tallet bør
imidlertid også sees i sammenheng med at om lag 50 % får medhold ved klage til selskapet.
Det bør være et mål å få avklart sakene som trekkes tidligere. Incentivordninger har derfor
blitt vurdert. Det er særlig selskapene som den profesjonelle aktør det anses mest aktuelt å gi
slike incentiver til. Det er et sentralt ønske å gi brukeren et sterkere vern. Det anses derfor
ikke som aktuelt å pålegge brukeren utvidede plikter eller reduserte rettigheter i denne
sammenheng. To tiltak har vært trukket frem. Det ene er økte gebyrer for selskapene for saker
som de trekker og det andre er regler om avskjæring av bevis som legges frem for sent. Økte
gebyrer omtales under punkt 23.23. Her omtales regler om avskjæring av bevis.
Regler om avskjæring av bevis er ikke vanlig i klagenemnder, og fremstår umiddelbart som
strengt. Reglene i tvisteloven § 9-16 jf. § 9-10 fremstår i mindre grad som sammenlignbare da
prosessen i slike saker er vesentlig mer formalisert og profesjonalisert gjennom bruk av
advokater. Andre nemnder, for eksempel Forbrukertvistutvalget, opplyser om at det er en
utfordring i enkelte saker at det kommer nye anførsler og bevis tett opp til behandling i
nemnda. Det er behov for at nemnda har tilstrekkelig tid til å gå gjennom dokumentene før de
behandler saker. Dette kan imidlertid løses gjennom saksbehandlingsprosedyrer som gjør at
saker hvor det kommer frem nye opplysninger tett opp til behandling kan bli utsatt til et
senere møte, og dermed at sakebehandlingen tar lengre tid. Det anses ikke å være behov for
regler om at slike bevis ikke kan benyttes. Selv om bildet kan variere fra sak til sak, antas i
hovedsak at det er i begge parters interesse at saken ikke tar lengre tid å behandle enn
nødvendig, og at det er liten grunn til å tro at dette vil misbrukes for å trenere saker. Videre er
erfaringene fra Parkeringsklagenemnda at sen fremleggelse av bevis ikke oppleves som noe
stort problem for behandlingen i dag. Det er derfor ikke holdepunkter for å anta at dette vil bli
et særlig problem i den nye parkeringsklagenemnda. Videre vil elektronisk saksbehandling
gjøre det enklere å sende inn dokumentasjon elektronisk og forkorte distribusjonstiden i
nemndsbehandlingen, slik at dokumentasjonen kan håndteres på en hensiktsmessig måte.
Det
foreslås
derfor
ikke særlige
regler
for bevisavskjæring.
saksbehandlingsprosedyrer for nemndsbehandling bør nemnda selv fastsette.

Detaljerte
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23.12 Organisering av parkeringsklagenemnda (utkastet § 47)
Det foreslås en egen bestemmelse om nemnda, der det legges til grunn at nemnda består av tre
organer: Nemnda, sekretariatet og styret. Det foreslås også nærmere bestemmelser om
nemnda og dens medlemmer.
Det har vært vurdert hvor mange som bør sitte i nemnda. Erfaring fra parkeringsklagenemnda
og andre nemnder tilsier ikke behov for flere enn tre medlemmer ved behandling av den
enkelte sak. En fra hver side pluss en nøytral leder vil være tilstrekkelig.
Det er likevel pekt på at hver av partene bør oppnevne minst to representanter og at det bør
utpekes en nestleder. Dette både for å sikre robusthet mot sykdom, inhabilitet (særlig for
næringsrepresentanter – saker mot eget selskap) etc., men også fordi nemnda ved behov bør
kunne ha flere kamre. Erfaring fra dagens nemnd tilsier videre at det kan være behov for å ha
mulighet til å sette nemnda i ”plenum” med minst to representanter fra hver side. Det bør bare
være lederen som har anledning til å beslutte dette, ut fra sakens prinsipielle karakter, eller at
det av andre særlige grunner er behov for en mer omhyggelig behandling av saken.
Det har vært vurdert om det er behov for særlig representasjon for de forflytningshemmede
der det behandles klager som gjelder forflytningshemmet med parkeringstillatelse, jf. blant
annet den særlige reguleringen som det ellers er lagt opp til for denne publikumsgruppen.
Forbrukerrådet vil ivareta forbrukerinteresser, og forutsettes også å ivareta de
forflytningshemmedes interesser. Både nemnda og Forbrukerrådet kan ved behov innhente
uttalelse fra de forflytningshemmedes organisasjoner. Det er imidlertid ikke sett grunn til å
regulere dette særskilt.
Det har vært vurdert hvilke krav som skal stilles til lederen. Som øverste leder for klageorgan
med beslutningsmyndighet for avgjørelser som kan få rettsvirkning som dom anses det
nødvendig med juridisk utdanning enten ved embetseksamen eller master i rettsvitenskap. Det
har vært vurdert om det i tillegg bør stilles krav til trafikkfaglig bakgrunn. Selv om en slik
kompetanse vil kunne være en fordel ut fra de problemstillinger som kan oppstå anses det
ikke tilstrekkelig grunn til å stille slikt krav. De problemstillinger som kan oppstå anses i
hovedsak ikke mer spesielle enn at det vil kunne forvaltes godt også uten slik særlig
kompetanse. Samtidig vil et slikt krav begrense kretsen av potensielle kandidater mer enn
ønskelig. Det vil også ligge særlige utfordringer i å klarlegge det nærmere innholdet i et slikt
krav, og dermed når et slikt vilkår er oppfylt eller ikke.
Det foreslås at lederen første gang utnevnes av Samferdselsdepartementet etter forslag fra
styret. Dette antas å sikre kvaliteten og bidra til å sikre legitimiteten til nemndas virksomhet.
Lederen bør pekes ut for to år av gangen. Dette for å sikre en regelmessig gjennomgang av
hvorvidt vedkommende bør fortsette. Dersom nærings- og forbrukersiden i styret er enige bør
de selv kunne beslutte forlengelse uten at departementet involveres i prosessen. Dersom de
ikke er enige, eller det foreslås en ny kandidat, vil saken avgjøres av departementet. Det har
vært vurdert behov for maks antall perioder for å sikre en viss fornyelse. Det anses imidlertid
å ligge tilstrekkelig dynamikk i at næringssiden og forbrukersiden må være enige om
eventuell forlengelse.
For å unngå tvil om hvordan nemndas representanter utpekes er det behov for klare regler om
utpeking av nærings- og forbrukerrepresentanter i nemnda. Forbrukerrådets engasjement i
parkering og deltakelse i dagens parkeringsklagenemnd tilsier at det er naturlig at
forbrukerrådet peker ut forbrukersidens representant. På næringssiden er det i dag kun en
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aktuell organisasjon som representerer næringsinteressene, og myndigheten foreslås derfor
lagt til NORPARK. Dersom det skulle bli etablert andre konkurrerende organisasjoner vil
spørsmålet kunne tas opp til ny drøftelse, jf. blant annet utkastet § 49 hvor styret kan be om
endringer i regelverket.
Det har vært vurdert behov for å kunne utpeke en nestleder som skal kunne fungere i lederens
sted. Dette praktiseres i dagens nemnd, og erfaringene med dette synes å være gode. Dette gir
større fleksibilitet ved lederens fravær. Det gir samtidig mulighet, dersom behovet tilsier det,
å kunne sette flere kammer av nemnda, hvor lederen og nestlederen kan lede hvert sitt
kammer. Nestlederen bør utpekes på samme måte som lederen. Den utpekte nestleder vil
kunne opptre på lederens vegne, og dermed ha alle funksjoner som lederen er gitt etter
forskriften. Nestleder bør som lederen tilfredsstille kravet til juridisk embetseksamen/master i
rettsvitenskap.
Nemnda bør kunne delegere myndighet til sekretariatet. For å sikre at nemndas sentrale
oppgaver og funksjon ikke uthules gjennom utstrakt delegering, bør det forskriftsreguleres
hvilke oppgaver dette kan være.
Det har vært vurdert om det er behov for egen bestemmelse som gir nemnda anledning til å
utpeke sakkyndige for egen regning eller godkjenne sakkyndige valgt og betalt av partene..
Sakenes karakter og erfaringene fra nemnda tilsier ikke at det i særlig grad vil være behov for
dette. Unntaksvis kan det likevel være aktuelt. Nemnda vil da, som et ledd i kravet om å sikre
sakens opplysning selv kunne beslutte dette og sikre finansiering. Det anses derfor ikke behov
for særskilt regulering av dette.

23.13 Særlig om sekretariatet (utkastet § 48)
Det foreslås nærmere regulering av sekretariatets virksomhet. Sekretariatet vil ha alminnelig
saksforberedende funksjoner for nemnda.
Det har vært vurdert behov for uttrykkelig regulering av for eksempel tilrettelegging for
elektronisk saksbehandling. Det anses ikke grunn til eksplisitt regulering av dette, men det bør
inngå i et mer generelt krav om å tilrettelegge for effektiv saksbehandling. Det bør videre
tilrettelegges for elektronisk saksbehandling, slik at avgjørelser ikke nødvendigvis må tas i
fysiske møter.
23.13.1 Særlig om nemndas uavhengighet
Det er viktig å sikre nemnda en fri og uavhengig stilling for å sikre tilliten til de avgjørelsene
som treffes. At nemnda er sammensatt av representanter fra begge sider er vanlig i
klagenemnder og er ikke ansett som problematisk. Alternativer med voldgiftsløsning har vært
vurdert, men ikke ansett hensiktsmessig.
Sekretariatet
til
parkeringsklagenemnda
har
i
dag
kontorfellesskap
med
bransjeorganisasjonen, noe som har gitt større faglig miljø på et lite fagområde. Det
praktiseres et tydelig skille mellom virksomhetene.
Fra dagens nemnd er det pekt på at for å sikre at det ikke kan stilles spørsmål ved
sekretariatets uavhengige stilling knyttet til samlokalisering, så utarbeider sekretariatet i dag
ikke innstilling til vedtak for nemnda. Å kunne utarbeide slik innstilling anses som viktig for å
sikre en effektiv saksbehandling i nemnda, jf. omtale i punkt 23.15.
Praksis i andre nemnder er varierende, men det er ofte bransjen som har sekretariatet.
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I dagens situasjon er det verken fra bransjen eller forbrukersiden situasjoner hvor
samlokalisering har vært problematisk i konkrete saker. Det er imidlertid forbrukere som
opplever det som uryddig og stiller spørsmål om uavhengigheten ved slik samlokalisering.
Spørsmålet om tydelig skille er derfor i første rekke av mer prinsipiell karakter, om det for å
sikre uavhengigheten og troverdigheten, er hensiktsmessig med et tydelig skille mellom
sekretariatet og næringen.
Nemnda vil være en sentral institusjon i en ny parkeringsordning, og det er derfor viktig å
tilstrebe de beste løsninger også for organisering av nemnda. Tillit til nemnda er viktig. Krav
om å skille sekretariatets virksomhet fra bransjen vil gi klart best tillit til nemndas avgjørelser.
Det er også anbefalt i SIFO-rapporten ”å få rett når du har rett” fra 2004 hvor en rekke
klagenemnder ble gjennomgått61. Et slikt krav antas heller ikke å gi særlige praktiske
problemer for sekretariatets virksomhet. Tvert i mot kan det bidra til å effektivisere nemndas
virksomhet, ved at sekretariatet mer uproblematisk vil kunne utarbeide innstilling til vedtak,
ref. ovenfor. Dette anses viktig for å sikre effektiv saksbehandling i nemnda.
For å unngå for omfattende forskriftstekst har det vært vurdert om en slik bestemmelse kan
inntolkes i en generell bestemmelse om krav til at nemnda skal opptre uavhengig og upartisk.
Da dette har vært et viktig tema, og for å unngå tolkningstvil, samtidig som det vil være et
tydelig signal, foreslås dette eksplisitt forskriftsregulert. Samtidig som det foreslås en generell
bestemmelse om at sekretariatets virksomhet skal opptre uavhengig og upartisk. Dette vil
omfatte alle deler av sekretariatets virksomhet.
Det har vært vurdert om en slik bestemmelse også skal omfatte nemndas virksomhet. Det har
vært ansett unaturlig, all den tid nemnda har partsrepresentanter. Dette betyr ikke at nemndas
representanter i enhver sammenheng skal være partsrepresentanter. De skal uansett opptre
innenfor rammen av det regelverk som foreligger. Det er likevel grunn til å være åpen på at
forbruker og næringsinteressene i en del sammenhenger, naturlig nok, vil ha litt forskjellig
vurdering og vektlegging av ulike forhold. Balansen sikres her ved at de ulike interessene har
lik representasjon, og ved en uavhengig leder.
23.13.2 Særlig om anskaffelse av sekretariatstjenester
Det antas at nemnda enten må ansette eget personell eller kjøpe sekretariatstjenester. Det
oppstår dermed spørsmål om hvordan et slikt kjøp skal håndteres, særlig om organet omfattes
av reglene for offentlige anskaffelser, jf. blant annet anskaffelsesforskriften §§ 1-2 og 1-3.
Et grunnkrav for at anskaffelsesreglene skal slå inn er at det foretas kjøp mellom to separate
organer. Ved at nemnda er ett, tredelt organ, kan det hevdes at dette ikke vil slå inn.
Videre er det etter anskaffelsesforskriften § 1-2 (2) bokstav c første alternativ et vilkår for at
nemnden er underlagt anskaffelsesreglene at den ”i hovedsak er finansiert av myndigheter”.
Dette vil typisk gjelde dersom nemnda finansieres direkte av staten. Det er ikke tilfelle for
parkeringsklagenemnda slik finansieringen er lagt opp. Begrepet kan imidlertid også omfatte
indirekte statsfastsatt finansiering, ref. sak C-337/06 Bayerischer Rundfunk & Ors. Saken
gjaldt en offentlig fastsatt avgift som alle eiere av fjernsynsapparater skulle betale til
fjernsynsselskapene, og som ble ansett omfattet av det aktuelle uttrykket. I vårt tilfelle er det
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offentlig fastsatt at parkeringsselskapene skal betale en andel av kontrollsanksjonsinntektene.
Dette har således preg av å være indirekte statsfastsatt, selv om det er styret som fastsetter den
aktuelle satsen.
Den vil likevel ikke være omfattet dersom sekretariatet i kraft av lov og forskrift er tildelt
enerett som sekretariat for det offentligrettslige organ som parkeringsklagenemnda er, jf.
forskriften § 1-3 (2) bokstav h.
Samlet sett antas at kjøp av sekretariatstjenester ikke omfattes av anskaffelsesreglene, men
dette må nemnda også selv vurdere.

23.14 Styrets organisering og oppgaver (utkastet § 49)
Det foreslås krav til antall og utpeking av styremedlemmer. Det vises til omtalen i punkt
23.12 da hensynene gjør seg tilsvarende gjeldende for styrets virksomhet. Det har vært vurdert
behov for å ha klare regler for styrets ansvar og oppgaver, blant annet ut fra at det er opplyst
at det har vært enkelte uklarheter rundt dette i dagens nemnd. Bestemmelsen er ellers forsøkt
utformet i samsvar med styrers alminnelige rolle og det er hentet inspirasjon blant annet fra
aksjelovens bestemmelser.
Styret vil ha overordnet rolle i forhold til å fastsette planer og budsjetter og godtgjørelse samt
satser for finansiering av nemndas virksomhet. Styret vil også ha det overordnede økonomiske
ansvaret for nemndas økonomi og bør sikre betryggende kontroll. Det har vært vurdert, men
ikke funnet grunn til at Samferdselsdepartementet fastsetter godtgjørelse til nemndas leder.
Det foreslås også regler for styrets saksbehandling, som gir fleksibilitet og åpner for annen
behandling enn i møte der dette er hensiktsmessige og kan skje på betryggende måte. Det
foreslås regler om sekretariatslederens møterett- og plikt og protokollførsel. For å gi
departementet mulighet til å ta tak i eventuelle utfordringer foreslås også en plikt til å
underrette Samferdselsdepartementet dersom den finner behov for å gjøre endringer i
forskriften. Se for øvrig utkastet § 49.

23.15 Saksforberedelse i sekretariatet (utkastet § 50)
Det foreslås regler for sekretariatets saksforberedelse. Forslagene tar sikte på å regulere de
oppgaver sekretariatet har til å forberede saker som skal behandles for nemnda, herunder
særskilt om uttalerett, informasjonsinnhenting og kontradiksjon. Bestemmelsen er i betydelig
grad inspirert av de reglene som gjaldt for den tidligere flyklagenemnda.
Det er ansett hensiktsmessig at sekretariatet gis fleksibilitet til å sørge for at saksbehandlingen
har tilstrekkelig kvalitet og fremdrift. Dette kan blant annet gjøres gjennom å tilpasse frister til
forholdene og kompleksiteten i den enkelte sak. Det foreslås derfor ikke eksakte
forskriftsfastsatte frister for behandlingen i denne fasen, men saken må være ferdig forberedt i
rimelig tid slik at nemnda skal kunne overholde 90-dagersfristen, jf. utkastet § 51 siste ledd og
punkt 23.17.5.
Det foreslås en uttrykkelig regulering av sekretariatets adgang til å legge frem sin vurdering
av saken på bakgrunn av vedtak som tidligere er truffet i tilsvarende saker, såkalt innstilling
til vedtak.
Det har særlig vært vurdert hvorvidt sekretariatet bør ha mulighet til å kunne legge frem
forslag til minnelig ordning, jf. tilsvarende ordning i blant annet transportklagenemnda. Til
dette kan det pekes på at det ofte er snakk om mindre beløp og andre sakstyper enn i
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transportklagenemnda. Det er lite praksis fra dagens nemnd hvor dette har vært aktuelt. Det er
kun i et tilfelle at beløpet er satt ned. Det kan videre i svært liten grad pekes på tilfelle hvor
dette vil kunne være aktuelt. Det synes derfor ikke grunn til å ha en slik bestemmelse.
Det har vært en diskusjon i dagens Parkeringsklagenemnd om hvordan bedre ivareta hensynet
til kontradiksjon (mulighet til å ta til motmæle mot motpartens argumenter). I dag er det kun
en runde hvor kunde og selskap får uttale seg, men det ble pekt på at de er i ferd med å
innføre nytt webbasert saksbehandlingssystem som vil gjøre det enklere og raskere for
publikum å fremlegge dokumentasjon og synspunkter. Det anses ikke behov for særskilte
regler om dette, men dette vil i generelle krav til forsvarlig saksutredning ligge grunnleggende
krav til dette, og nemnda kan selv fastsette retningslinjer for detaljer i saksbehandlingen.

23.16 Saksbehandlingen i nemnda (utkastet § 51)
Det foreslås en bestemmelse om saksbehandlingen i nemnda. Bestemmelsen er i stor grad
inspirert av de reglene som gjaldt for den tidligere flyklagenemnda.
Det er viktig å legge til rette for effektiv saksbehandling, herunder bruk av elektroniske
saksbehandlingsverktøy. Dette kan gjøre at det i mindre grad er behov for fysiske møter. Med
møte er det i forskriften ikke ment tradisjonelle fysiske møter, men også elektroniske møter.
Elektronisk saksbehandling anses som et gode, blant annet tilsier erfaringene fra
Brukerklagenemnda dette. Det opplyses at der foregår nesten all saksbehandling elektronisk,
saker forberedes og diskuteres på e-post og dette gir raskere saksbehandling i møter. Samtidig
blir avgjørelsene bedre begrunnet i det standpunktene i større grad må begrunnes.
Sekretariatets tilstedeværelse og funksjon på møtene skal være refererende og bidra til å lette
arbeidsbyrden for nemndas medlemmer.
Det har vært vurdert om nemnda skal kunne være beslutningsdyktig når den ikke er fulltallig,
for eksempel ved uventet forfall som akutt sykdom eller lignende. Til dette pekes det på at
nemnda er liten nok med tre medlemmer, og med færre vil man ikke ha den rette balansen i
sammensetningen av nemnda. I slike tilfeller bør nemnda utsette saken, eventuelt kan det
benyttes vararepresentanter. Nemnda bør derfor ikke være beslutningsdyktig når den ikke er
fulltallig.

23.17 Nemndas avgjørelse (utkastet § 52)
23.17.1 Innledning
Bestemmelsen tar sikte på å regulere nemndas avgjørelse. Også denne bestemmelsen er i stor
grad inspirert av de reglene som gjaldt for den tidligere flyklagenemnda.
Utgangspunktet er at nemnda skal avgjøre klagen på grunnlag av de til enhver tid gjeldende
lover, forskrifter og vilkår på det enkelte parkeringsområde. Avgjørelsene bør være skriftlige
og begrunnede, og eventuelle dissenser skal fremgå og være begrunnet. I tillegg foreslås
adgang til å avgi generelle uttalelser.
Det foreslås en generell adgang til rimelighetsprøving, en begrenset adgang til å ilegge
sakskostnader, regler om virkning av nemndas avgjørelse og frister for saksbehandlingen, se
nærmere omtale i avsnittene nedenfor.
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23.17.2 Nærmere om rimelighetsprøving
Det har vært vurdert behov for en generell rimelighetsklausul inspirert av avtaleloven § 33,
som gir nemnda mulighet til å gjøre en totalvurdering av rimeligheten av ileggelsen, og kunne
sette sanksjonen til side for så vidt det vil virke urimelig eller være i strid med god
forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Gjeldende standardvilkår har en tilsvarende
bestemmelse i punkt 10.1. Standarden vil også ha en viss parallell til alminnelige krav til god
forvaltningsskikk og domstolenes sensur av sterkt urimelige forvaltningsavgjørelser og
uforholdsmessighet62.
Det vil være nemnda som foretar urimelighetsvurderingen. Ulike forhold vil kunne ha
betydning, blant annet årsaken til avtalebruddet, klarheten i avtaleforholdet, om noen av
partene kan klandres, om parkeringsselskapet har opptrådt i strid med god bransjeskikk og
omstendighetene for øvrig. Disse omstendighetene er uttrykkelig nevnt i standardvilkårene,
men det har ikke vært ansett hensiktsmessig at dette omtales uttrykkelig i forskriftsteksten.
Det skal være en høy terskel for at nemnda skal kunne sette til side ellers lovlige ilagte
sanksjoner, og vil ligge på nivå med det som følger av alminnelige avtalerettslige regler om
ugyldighet. Tilfeller som vil kunne falle inn under denne kategorien kan være:
o Der kontrolløren har gitt uriktig informasjon om ettergivelse av kontrollsanksjon
o Der kontrolløren har observert at kunden betaler til feil automat uten å informere
kunden om dette
o Der oppdragsgiver eller parkeringsselskap er årsak til eller for øvrig kan klandres
for at vilkårene ikke overholdes
23.17.3 Nærmere om sakskostnader
Nemndsbehandling skal være et lavterskeltilbud, og hvor den økonomiske risikoen for den
enkelte i stor grad skal være knyttet til den ilagte sanksjonen og de ressurser man vil benytte
på sin egen behandling i nemnda. Selv om man taper saken skal man derfor i alminnelighet
ikke risikere å måtte betale motpartens sakskostnader.
Det er likevel vurdert å være hensiktsmessig å gi nemnda mulighet til å kunne pålegge
sakskostnader i enkelte særlige unntakstilfeller. Dette er ment som en sikkerhetsventil som
skal kunne benyttes overfor aktører som klart misbruker klageordningen. Terskelen for å
kunne ilegge sakskostnader skal derfor være høy. Med det grunnleggende brukerperspektivet i
reguleringen, skal terskelen for å kunne ilegge klageren å dekke selskapets sakskostnader
være særlig høy, jf. at begrepet ”spesielle tilfelle” er benyttet for å kunne pålegge selskapet å
betale sakskostnader, mens ”unntaksvis” for tilsvarende betaling fra bilisten.
Det vil særlig være der det fra samme person eller virksomhet bringes inn saker som beror på
tilsvarende forhold og nemnda har gitt beskjed om at dette er forhold som ikke fører frem og
at sakskostnader vil kunne ilegges i senere saker. Motparten bør ha fått en oppfordring til å
vurdere om saken bør fremmes. Det bør derfor være krevd på forhånd. Dette gir imidlertid en
viss risiko for at dette kreves rutinemessig fra begge parter, noe som vil kunne bidra til å
komplisere prosessen unødig. Det antas imidlertid at dette ikke vil bli et problem.
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23.17.4 Nærmere om virkning av nemndas avgjørelser
Spørsmålet om nemndas avgjørelser skal være rettslig bindende ble vurdert i
parkeringsrapporten fra 2006. Der var det enighet om at avgjørelsene bør gis rettsvirkning
som dom hvis de ikke bringes innfor domstolene, i likhet med forbrukertvistutvalgets
avgjørelser.
Det bør ikke være opp til partene å vurdere hvorvidt de ønsker å følge nemndas avgjørelser.
Med en gjennomregulert mekanisme og den kompetanse som forutsettes tillagt nemndas
virksomhet, anses det hensiktmessig å kreve at den som fortsatt er uenig i avgjørelsen som
nemnda har fattet, må bringe saken inn for de alminnelige domstoler. Slike saker bør i likhet
med forbrukertvistutvalgets avgjørelser bringes direkte inn for tingretten. Nemndsbehandling
blir på denne måten et alternativ til forliksrådsbehandling.
Med positiv lovregulering i vegtrafikkloven, jf. utkast til vegtrafikkloven § 8 bokstav j) om at
det kan bestemmes at nemndas avgjørelser er bindende for partene hvis saken ikke bringes in
for domstoler, vil saken etter nemndsbehandling måtte bringes direkte inn for tingretten.63
Det å gjøre nemndas avgjørelser rettskraftige vil ha betydning særlig for krav til begrunnelse
og til at avgjørelsene må forkynnes. Begrunnelsen antas å måtte være noe mer utfyllende enn
det som praktiseres i dag, men endringene antas ikke å være særlig store. Forkynning anses
også å kunne håndteres. Etter forbrukertvistloven § 10 skal forbrukertvistutvalgets formann
sørge for at vedtaket forkynnes for partene og at vedtakets retts- og tvangskraftvirkninger
gjøres kjent for dem. Som det fremgår i punkt 23.17.5 foreslås en toukersfrist etter at saken er
behandlet for å sende avgjørelsen til partene. Det naturlige vil være at dette skjer sammen
med postforkynning, se nedenfor. Å kreve forkynning innen en slik frist fremstår imidlertid
strengt. Det foreslås derfor kun en generell regulering av plikten til forkynning. For å sikre
tidlig informasjon, men samtidig gi fleksibilitet i hvordan avgjørelsen forkynnes, foreslås det
at plikten til å sende avgjørelsen innen to uker opprettholdes. Denne plikten vil være oppfylt
selv om vedtaket ikke forkynnes. Forkynning vil imidlertid være en forutsetning for at
rettskraftvirkningen skal inntre.
Forkynning skjer ordinært ved stevnevitne. Forbrukertvistutvalget er imidlertid gitt adgang til
å benytte postforkynning gjennom mottakskvittering eller rekommandert brev etter
domstolloven § 163 a. Slik forkynning vil gi en mer effektiv ressursutnyttelse for det
offentlige og vil gi en tilstrekkelig effektiv saksgang for nemnda64. Det fremstår derfor som
hensiktsmessig at Parkeringsklagenemnda får tilsvarende myndighet til postforkynning som
Forbrukerklagenemnda, og det foreslås derfor en endring i domstolloven § 163 a vedrørende
dette65. I den forbindelse foreslås det også en tilsvarende endring i forskrift om
postforkynning § 2.
I dagens nemnd er situasjonen slik at selskapene respekterer nemndas avgjørelse. Det
oppleves imidlertid enkelte saker hvor forbrukeren taper i nemnda, men ikke betaler, slik at
selskapet må bringe saken inn for forliksrådet for å få grunnlag for å kunne tvangsinndrive
kravet. I enkelte saker oppleves det at forliksrådet kommer til annet resultat enn
parkeringsklagenemnda. Dette opplever bransjen som et problem, og ønsker derfor sterkt at
tvister som er behandlet av nemnda må bringes direkte inn for tingretten.
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Arbeidsgruppen er på denne bakgrunn enige om at parkeringsklagenemndas vedtak bør ha
rettskraftvirkning.
23.17.5 Nærmere om frist for nemndas behandling
Det er et mål om rask saksbehandling. Det er derfor foreslått frist for hvor lang tid det kan gå
fra nemnda har fattet sin avgjørelse til denne skal sendes klageren. I den tidligere
flyklagenemnda ble to uker benyttet som frist. I dagens parkeringsklagenemnd tar dette lengre
tid. En to ukers frist vil derfor være utfordrende. Samtidig vil man ved at sekretariatet lager
innstilling til vedtak, kun måtte gjøre de endringer og tilføyelser som nemndsbehandlingen
medfører etter nemndsmøtet. Det vil derfor i stor grad være et kapasitetsspørsmål hvor blant
annet antallet saker som behandles hver gang vil være viktig for hvor vanskelig dette vil være.
To eller tre uker har derfor vært vurdert. Etter en totalvurdering foreslås to uker.
Direktiv 2013/11/EU om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker stiller krav om utenrettslige
tvisteløsningsorganer for de aller fleste typer varer og tjenester som tilbys forbrukerne.
Direktivet stiller en rekke krav bl.a. til saksbehandlingen av forbrukertvister, herunder krav
om at tvister som skal være løst og offentliggjort innen 90 dager.
Det legges opp til at ordningen med parkeringsklagenemnda skal oppfylle vilkårene i
direktivet om alternativt tvisteløsningsorgan på parkeringsrettens område. Det foreslås i den
forbindelse et krav om 90 dagers behandlingsfrist, regnet fra den tid da nemnda mottok den
fullstendige klagesaken.

23.18 Delegering av vedtaksmyndighet til sekretariatet og avvisning (utkastet §
53)
For å effektivisere saksbehandlingen foreslås det en bestemmelse som gir sekretariatet
anledning til å realitetsbehandle enkelte saker, og avvise en del. Bestemmelsen gir i tillegg
nemnda anledning til å avvise en del saker. Bestemmelsen har hentet betydelig inspirasjon fra
en regel som gjaldt for den tidligere flyklagenemnda.
23.18.1 Realitetsbehandling av sekretariatet
For å gi mulighet til en effektiv håndtering av saker foreslås det at ikke all realitetsbehandling
av saker må skje for nemnda. I mange tilfelle vil det være tilstrekkelig at nemnda har tatt
prinsipiell stilling til hvordan en viss type saker skal behandles. Det anses da uhensiktsmessig
at nemnda skal måtte ha alle slike saker. Der det foreligger fast nemndspraksis eller er truffet
vedtak av prinsipiell betydning i tilsvarende saker bør derfor sekretariatets leder kunne fatte
vedtak i saken. Fast nemndspraksis vil foreligge når nemnda i flere tilsvarende saker har en
entydig praksis, og det således ikke er tvilsomt hva utfallet vil bli, samtidig som det ikke
foreligger særlige forhold ved den enkelte sak som kan sette saken i et vesentlig annet lys.
Alternativet ”vedtak av prinsipiell betydning” vil kunne dreie seg om en sak som har avgjort
et prinsippspørsmål om hvordan et spesielt forhold skal vurderes, uten at det nødvendigvis er
fattet vedtak i mange tilsvarende saker. I begge tilfeller vil det både kunne treffes vedtak til
gunst eller ugunst for klageren. Da dette er vedtak som i utgangspunktet skal fattes av nemnda
selv og vedtaket vil få virkning som om det fattes av nemnda, bør sekretariatets leder være
den som fatter slike vedtak. Det innebærer at det er sekretariatets leder som må signere på
slike vedtak, men er ikke til hinder for at sakene forberedes av andre i sekretariatet.
Samtidig må det ventes at det vil bli fattet mange slike vedtak. I dagens nemnd er det ca 3000
saker som avvises/realitetsbehandles i sekretariatet hvert år. Dersom sekretariatets leder skal
beslutte alle slike saker kan det bli svært arbeidskrevende, selv om saksforberedelsen kan
gjøres av andre. Det foreslås derfor at sekretariatets leder skal kunne bemyndige andre
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personer til å fatte både realitetsvedtak etter første ledd og avvisningsvedtak etter andre ledd.
Det forutsettes at denne adgangen benyttes med forstandig skjønn, og dermed ikke i større
utstrekning enn det som er nødvendig for at nemnda skal kunne fungere tilfredsstillende og at
det sikres tilstrekkelig kvalitet i utøvelsen.
Vedtaket bør utformes i samsvar med reglene for nemndsvedtak. Vedtaket foreslås også å få
rettsvirkning på lik linje med nemndsvedtak om de ikke bringes inn for domstolene. Dersom
det klages til nemnda etter utkastet § 45 og saken ikke tas under behandling, vil fristen for å
bringe saken inn for domstolene regnes fra den dag vedkommende fikk eller burde skaffet seg
kunnskap om vedtaket fra nemndas leder.
23.18.2 Avvisning
Det vil kunne være aktuelt at nemnda mottar klager hvor forutsetningene for å få saken
behandlet ikke er oppfylt, og nemnda derfor ikke har kompetanse til å behandle saken. I slike
tilfelle vil saken måtte avvises. Avvisning innebærer at saken ikke tas under
realitetsbehandling, men at det meddeles at forutsetningene for å ta saken under behandling
ikke er oppfylt. Forslaget ble i stor grad utformet på bakgrunn av det som gjaldt for den
tidligere flyklagenemnda.
De saker hvor nemnda har kompetanse til å fatte vedtak i fremgår av utkastet § 45. Gjelder
saken et forhold som faller utenfor dette, vil ikke nemnda kunne fatte vedtak, og saken må
avvises.
I slike tilfeller forslås det at retten til å avvise klagen deles mellom nemnda og sekretariatet.
Sekretariatet foreslås å kunne avvise saken når det er åpenbart at den faller utenfor § 45. Dette
er et strengt kriterium, og innebærer at det ikke er rom for mye tvil eller usikkerhet om
nemnda har kompetanse. I tilfeller hvor det er tvil eller usikkerhet, bør det være nemnda selv
som vurderer rammene for sin egen virksomhet. Nemnda forslås derfor i alle tilfelle å kunne
avvise en sak som vurderes å falle utenfor nemndas kompetanse.
Det har vært vurdert om det bør være en adgang til å avvise saker hvor klagen åpenbart ikke
kan tas til følge. Dersom det er snakk om realitetsbehandling av saken, vil saken dekkes av
adgangen for sekretariatet til å realitetsbehandle saken. Dersom det er snakk om avvisning,
anses behovet dekket gjennom reglene om avvisning saker som faller utenfor nemndas
kompetanse. Det har derfor vært vurdert ikke å være behov for en slik bestemmelse.
Det foreslås også adgang både for sekretariatet og nemnda til å kunne avvise saker som
tidligere har vært behandlet i nemnda. Utgangspunktet er her at saken er avgjort når nemnda
har fattet sitt vedtak, jf. omtale av virkning av nemndas vedtak i punkt 23.17. Dette er en
naturlig følge av rettskraftvirkningen66. I tillegg foreslås det egen bestemmelse om
gjenopptakelse, jf. utkastet § 56. I andre tilfelle bør slike saker kunne avvises.
Saker vedrørende parkeringsovertredelser antas i alminnelighet å være relativt oversiktlige
både når det gjelder problemstillinger som kan oppstå, bevissituasjonen og annet slik at de er
velegnet for en skriftlig saksbehandling i nemnda. Også erfaringene fra dagens
parkeringsklagenemnd underbygger dette. Det antas likevel å være behov for en bestemmelse
som kan være en sikkerhetsventil for svært spesielle saker hvor nemnda ikke føler seg
kompetent til å behandle og avgjøre saken på et tilstrekkelig forsvarlig grunnlag. Dette kan for
eksempel være saker hvor det er behov for befaring. Det foreslås derfor at nemnda skal kunne
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avvise saker som reiser bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under saksbehandlingen
eller av andre grunner ikke egner seg for behandling i nemnda.
Det har vært vurdert om det bør være adgang til å avvise saker som er av en slik art at vedtak
ikke kan fattes på forsvarlig vis uten at partene avgir muntlig forklaring. Saker vedrørende
parkeringsovertredelser anses å være så vidt små og oftest bevismessig oversiktlige at saken
kan opplyses tilstrekkelig gjennom den skriftlige saksbehandling som det legges opp til i
nemnda. Videre vil saker hvor det vurderes som viktig å ha muntlige utsagn dekkes av
adgangen til å avvise saker som reiser bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under
saksbehandlingen eller av andre grunner ikke egner seg for behandling i nemnda. Det anses
derfor ikke å være behov for en særskilt adgang til å avvise saker på dette grunnlaget.
Nemnda vil heller ikke ha kompetanse dersom saken er avgjort ved domstolene, rettsforlik
eller voldgift. I slike tilfelle følger det av alminnelige rettskraftregler at saken er avgjort, eller
må bringes videre i rettssystemet. Se for øvrig omtale i punkt 23.11.3 om litispendens og
stansningsadgang.

23.19 Klage over vedtak eller avvisning av sekretariatet (utkastet § 54)
Som en sikkerhetsventil mot at sekretariatets praksis utvikler seg i strid med nemndas
forutsetninger og beslutninger, og dermed kan utgjøre en trussel mot tilliten til nemndas
avgjørelser, bør det være adgang til å få overprøvd sekretariatets avgjørelser som er delegert
fra nemnda. Dette gjelder selv om det antas å være de mest kurante sakene hvor sekretariatet
enten avviser eller fatter realitetsvedtak etter § 53. Det bør derfor være anledning til å få
sekretariatets avgjørelse vurdert av nemnda gjennom en særskilt klageadgang. Det bør være
en form for siling gjennom nemndas leder. Nemndas leder kan være enig med sekretariatets
leder, eller av andre grunner finne at saken ikke bør tas under behandling. Da kan lederen selv
beslutte at saken ikke skal tas under behandling. I motsatt fall vil lederen kunne beslutte at
saken skal tas under behandling slik at saken behandles som en alminnelig klage.
Det er i dagens parkeringsklagenemnd ca 100 saker i året hvor nemndslederen behandler slike
vedtak. Det synes derfor for å sikre en rimelig arbeidsbelastning å være grunn for å gi
nemndas leder mulighet til å gi fungerende nestleder tilsvarende mulighet til å behandle slike
saker.

23.20 Taushetsplikt (utkastet § 55)
Spørsmålet om taushetsplikt om opplysninger om klagerne må sees på bakgrunn av dagens
regler. Den offentlige håndhevingen forholder seg i dag til forvaltningslovens regler om
taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13. Avgjørende for om det er taushetsplikt er om det
dreier seg om noens ”personlige forhold”. I karakteristikken ”personlig” ligger at det må dreie
seg om noe som det er vanlig å ønske å holde for seg selv. Forhold som er allment kjent eller
som det vanligvis anses helt kurant å gi opplysninger om, anses derimot ikke som
”personlige.67
Forarbeidende til forvaltningsloven § 13 nevner blant annet at opplysninger av ”infamerende
virksomhet” omfattes av taushetsplikten68. Det fremgår videre at opplysninger som kan bidra
til å utlevere eller skade en person i allmennhetens øye i utgangspunktet er underlagt
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Ref. Eckhoff/Smith Forvaltningsrett, 8. utgave s 222.
Jf. Ot.prp. nr.3 (1976-77) s. 136
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taushetsplikt69. Det er ellers antatt at opplysninger om straffbare forhold er undergitt
taushetsplikt.
På grunn av forarbeidene, og fordi overtredelser av parkeringsreglene er avkriminalisert, er
det antatt at dokumenter til parkeringsklagesaker med videre ikke er underlagt taushetsplikt
etter forvaltningsloven § 1370. Det kan imidlertid fremkomme opplysninger om helse eller
økonomi som vil kunne anses som personlige og dermed underlagt taushetsplikt.
For dagens private aktører vil det i noen utstrekning være forutsetninger om taushetsplikt
knyttet til tillatelser til databehandling fra Datatilsynet.
Samlet sett anses det ikke grunnlag for at det skal praktiseres strengere taushetsplikt enn
forvaltningslovens alminnelige regler i slike saker. Det bør samtidig være likhet for alle saker,
slik at dette gjelder uavhengig av om det er en offentlig eller en privat operatør. Siden ikke
alle virksomheter vil falle innenfor offentlighetslovens eller forvaltningslovens generelle
regler, foreslås dette uttrykkelig regulert ved en generell henvisning til forvaltningsloven om
dette, jf. utkastet § 55. Dette vil som nevnt innebære at det som hovedregel vil være
offentlighet om identiteten til klager.
Dette er likevel ikke til hinder for at offentliggjøring av avgjørelser vedrørende privatpersoner
bør anonymiseres, jf. omtale i punkt 23.22.

23.21 Gjenopptakelse (utkastet § 56)
I utgangspunktet skal saken opplyses godt av partene og nemnda før det fattes vedtak. Det kan
likevel i enkelte situasjoner komme opplysninger etter at vedtaket er fattet og som ville ha hatt
betydning for utfallet av saken. Det er i slike tilfelle uheldig både for nemnda og for aktørene
hvis den ikke har anledning til å behandle slike saker på nytt. Alternativet med å henvise slike
saker til domstolene anses ikke hensiktsmessig for noen parter. Det er likevel grunn til å
understreke at dette foreslås som en sikkerhetsventil.
I utkastet § 56 foreslås at dersom det etter at avgjørelsen er fattet kommer frem nye
opplysninger som ville hatt betydning for utfallet av saken, kan saken gjenopptas. I slike
tilfeller bør nemndas leder kunne beslutte at saken skal tas under behandling på nytt. Det kan
være ulike grunner til at opplysninger ikke kommer frem. Dersom den som krever
gjenopptakelse kan bebreides for ikke å ha fremlagt opplysningene, for eksempel at han satt
på disse uten å legge dem frem, vil imidlertid gjenopptakelse kunne nektes. Heller ikke
enhver ny opplysning vil være tilstrekkelig. Opplysningen må ha betydning for utfallet av
saken. Den bør således ikke ha vært avgjørende, men må ha vært vektlagt i avgjørelsen.
I dagens nemnd er det enkelte eksempler på at saker har blitt tatt opp til ny behandling, for
eksempel der det er begått saksbehandlingsfeil ved at motparten ikke er gitt tilstrekkelig
adgang til å imøtegå påstander. Det er også eksempler hvor det er fremlagt nye bevis. Det er
imidlertid svært få saker som blir gjenopptatt. I 2009 hadde de én slik sak av 450 som ble
behandlet totalt.
Forbrukertvistloven § 12 henviser til tvistelovens regler om gjenåpning, jf. tvisteloven kapittel
31. Det er vurdert som mest hensiktsmessig med positiv forskriftsregulering i denne
sammenheng.
69
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Jf. Ot.prp. nr.3 (1976-77) s. 13
Jf. blant annet uttalelse 26. november 1997 fra Kommuneadvokaten i Oslo
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23.22 Parkeringsklagenemndas side på internett (utkastet § 57)
Internett er en viktig kommunikasjonskanal. Det er viktig at nemndas virksomhet, herunder
vedtak i størst mulig grad blir gjort allment tilgjengelig. Erfaringene fra dagens nemnd er at
god informasjon er viktig, særlig for å gjøre brukerne bevisste på hvilke saker det kan og ikke
kan nås frem med. Det foreslås derfor en egen bestemmelse som regulerer nemndas plikt til å
ha egen nettside.
Det er sakenes innhold som er det viktige. Selv om identiteten til den som klager som
hovedregel ikke vil være taushetsbelagt, jf. omtale i punkt 23.20, er hvilke fysiske personer
som saken gjelder i denne sammenheng av mindre interesse. Navnet bør således ikke
publiseres på nettet med mindre vedkommende samtykker. Hvilke juridiske personer, særlig
hvilke parkeringsselskaper saken gjelder, er imidlertid interessant for publikum å vite, og bør
derfor fremgå. Dette kan bidra til å bevisstgjøre publikum og samtidig i noen utstrekning
bidra til å oppdra virksomhetene. Der bilen er registret på juridisk person og denne
fremkommer på avgjørelsen, er det også mindre grunn til å verne om slik informasjon, slik at
informasjonen i utgangspunktet bør fremgå.

23.23 Finansiering (utkastet § 58)
Nemnda må sikres finansiering til å utføre de oppgavene som den gjennom forskriften
foreslås pålagt.
Det å tilby nemndsbehandling er en naturlig del av parkeringsvirksomheten og de direkte
kostnadene ved dette bør derfor dekkes av de som driver med slik virksomhet. Dette er også i
samsvar med sammenlignbare klagenemnder.
Uansett vil det likevel være brukerne som i siste instans betaler for nemndas virksomhet.
Alternativer som har vært trukket frem er en andel av kontrollavgiftene eller fast beløp pluss
beløp avhengig av klagemengde.
Det er opplyst at i dagens nemnd betaler virksomhetene 700 kr per klage og 300 i tillegg for
de sakene som tapes. Det er ikke ønskelig med en klageterskel til nemnda. Samtidig anses det
lite rimelig at de som opptrer korrekt skal betale for en klageordning. Det anses derfor totalt
sett mest rimelig at de som ilegges sanksjon betaler for klagenemnda. Hovedfinansieringen av
nemnda bør derfor være at en andel av sanksjonen settes av til nemndsbehandlingen. Samtidig
kan det anses som en form for forsikringspremie ved at man betaler litt hver gang man
overtrer for å ha et klagesystem når man mener å ha behov for det. En positiv bieffekt er at
man sikres gode data om ilagte sanksjoner.
En slik løsning vil også ha god pulveriseringseffekt ved at det fordeles på 700 000 sanksjoner
i året.
Det er samtidig et ønske at finansieringen har element som ”oppdrar” virksomhetene. Dette
gjelder særlig for å oppfordre til at virksomhetene så langt som mulig løser sakene før de
kommer til nemnda, og at det dermed kun er berettigede saker som kommer til nemnda. Dette
kan knyttes både til at virksomheten taper saken og saker der saken trekkes av virksomheten.
Dersom virksomheten må betale ekstra for saker som tapes vil signalet være at saker som
tapes er saker hvor sanksjonen vurderes til ikke å være rettmessig ilagt, herunder også sterkt
urimelige sanksjoner. Dette bør virksomhetene oppfordres til å unngå, både gjennom å sikre at
selve ileggelsen er rettmessig, og at slike saker i størst mulig grad fanges opp ved den
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forberedende klagebehandlingen i virksomheten. Dersom slike saker ikke fanges opp bør
virksomheten betale ekstra når sakene bringes inn for nemnda. Det er samtidig grunn til å
nevne at virksomhetene i mange tilfeller vil ha reell og god grunn til å bringe saker inn for
nemnda, selv om de tapes. Det er likevel grunn til at virksomheten betaler ekstra for slike
saker når de av nemnda vurderes som urettmessig ilagt.
Som tidligere nevnt er det mange saker som trekkes av virksomhetene i nemnda. Det kan
være mange grunner til dette. I noen tilfelle ligger årsaken hos andre enn virksomheten, for
eksempel der dokumentasjon fremlegges sent av klageren. I disse tilfellene er det lite eller
intet å bebreide virksomheten og derfor liten grunn til å innføre incentivordninger. I mange
tilfeller ligger imidlertid årsaken hos virksomheten, for eksempel at de vurderer saken eller de
fremlagte bevis for sent. For å oppfordre virksomhetene til å fange opp slike tilfeller før de
kommer til nemnda bør finansieringen ha ekstragebyr for saker som etter at de er brakt inn for
nemnda trekkes av virksomheten og årsaken ikke ligger hos klageren. Det er forskjellige
måter å utforme en slik regel på. Det kan både være at nemnda må dokumentere feil eller
forsømmelser hos virksomheten for å ha grunnlag for å ilegge en høyere sats. Dette kan i
mange tilfelle være utfordrende for nemnda, og vil innebære at virksomheten vil kunne ha
interesse av å ”tåkelegge” årsaken til at saken trekkes for å unngå tilleggssatsen. Dette er ikke
ønskelig. Et bedre alternativ er derfor at virksomheten må dokumentere at årsaken skyldes
forhold hos klager (typisk nye opplysninger) for at de skal unngå høyere sats.
Det er som nevnt styret som har det overordnede ansvaret for å sikre nemndas finansiering
gjennom å fastsette de ulike satsene ut fra rammene som nevnt over. Samtidig er det grunn til
å ta høyde for at det kan oppstå uventede situasjoner der den fastsatte finansieringen ikke
sikrer nemndas virksomhet, og nemnda står i fare for ikke å kunne dekke sine løpende
forpliktelser eller løse sine forskriftsfastsatte oppgaver. Erfaringen fra dagens
parkeringsklagenemnd tilsier at det ikke alltid er like lett å forutsi hvilket nivå som er
nødvendig for å sikre finansieringen. Det er derfor behov for en ”sikkerhetsventil” for styret
som i ekstraordinære tilfeller gir anledning til å fastsette særskilte midlertidige satser for å
sikre nemndas videre virksomhet. Det er likevel grunn til å understreke st dette kun vil være
aktuelt i unntakstilfeller og at styret så langt som mulig skal arbeide for at nemndas
virksomhet sikres finansiering gjennom de årlige fastsatte satsene. I slike ekstraordinære
tilfeller bør styret ha anledning til å fastsette endringer i satsene eller kreve
akontoinnbetalinger for å sikre nemndas drift. Det foreslås derfor en bestemmelse som tar
sikte på å dekke dette.
Selv om satsene fastsetts årlig er dette ikke til hinder for at styret pålegger virksomhetene å
innrapportere tall og foreta innbetalinger månedlig/kvartalsvis eller lignende for å sikre
nemndas løpende finansiering.
I utgangspunktet skal alle sanksjoner som virksomhetene ilegger omfattes i de tallene som
finansieringen skal baseres på. Styret fastsetter imidlertid selv de nærmere detaljene for hvilke
saker som skal rapporteres, herunder om de som makuleres eller frafalles før saken kommer
til nemnda skal tas med eller saker som for øvrig trekkes, ettergis eller lignende i
rapporteringsperioden skal medtas. Det viktigste her er at det er klart hva som skal omfattes
og at det er likt for alle aktørene.
Det må også fastsettes satser for annen håndheving enn den som skjer i forbindelse med
vilkårsparkering, jf. omtale i punkt 4.12 og 4.13.
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23.24 Godtgjørelse (utkastet § 59)
Nemndas leder er sentral for å sikre nemndas legitimitet. Vedkommende vil også få tunge og
arbeidskrevende oppgaver. Det er derfor naturlig at vedkommende får godtgjørelse for dette
oppdraget. Dette er også tilfeller i dagens parkeringsklagenemnd. Det bør være styret som
fastsetter slik kompensasjon.
For øvrige nemndsmedlemmer er det også vurdert om det bør være adgang til å gi
kompensasjon. I utgangspunktet kan det synes rimelig at Forbrukerrådet og Norpark dekker
sine egne kostnader ved deltakelse, siden de også har egeninteresse. Forbrukerrådet opplyser
at de generelt er restriktive med å motta midler for de oppgavene de har i nemndene. For
bransjeorganisasjonens del, synes det heller ikke unaturlig at bransjeforeningen selv dekker
sin egen representasjon. Norpark mener imidlertid at utgifter til nemndsarbeid bør dekkes av
nemnda og ikke av bransjeforeningen.
Det foreslås på denne bakgrunn en adgang for styret å kunne gi de øvrige nemdsmedlemmer
kompensasjon, men det forutsettes at denne muligheten benyttes med varsomhet.
Det kan også være aktuelt å gi styrets leder og styremedlemmer kompensasjon for det arbeidet
som gjøres. Det synes ikke unaturlig at styrets leder får en kompensasjon. Når det gjelder
styrets øvrige medlemmer, gjør argumentene for nemndsmedlemmer seg tilsvarende
gjeldende, slik at denne adgangen bør benyttes med varsomhet.

23.25 Årsberetning (utkastet § 60)
Det er behov for at nemnda årlig redegjør for sine aktiviteter gjennom en årsberetning. Dette
blant annet for å sikre åpenhet om det arbeidet som gjøres. Det foreslås derfor en egen
bestemmelse om dette.
Rapporten skal kun inneholde opplysninger som sikrer en bred publisering. Det er fra dagens
parkeringsklagenemnd pekt på at frist til 1. mars, som ble benyttet i den tidligere
flyklagenemnda, er utfordrende særlig med tanke på revisorkapasitet. Det foreslås derfor at
fristen settes til 1. mai.

23.26 Kostnader til drift av ny felles Parkeringsklagenemnd
Parkeringsklagenemnda opplyste i forbindelse med arbeidsgruppens forslag at de for 2011
budsjetterte med driftskostnader på 3,7 millioner kr. Dette inkluderte videreutvikling av
saksbehandlingsprogrammet på ca kr. 100.000. Beløpet tok høyde for at det i 2010 hadde vært
en sterk økning i antall klager. Det ble anslått at antall klager i 2010 var i underkant av 4200.
Det var, og er fortsatt, usikkert hvor stort klagetilfanget blir når alle private og kommunale
aktører omfattes av en felles klagenemnd. Som det fremgår ovenfor var de kommunale
tilleggsavgiftene i 2006 33 % av det totale antallet sanksjoner blant Norparks medlemmer
(187 000 av 572 000). I tillegg kom sanksjoner ilagt av private aktører utenfor Norpark, som
er veldig grovt anslått til 100 000.
Med dette utgangspunkt ble det grovt anslått at antallet klager ville fordobles og at nemnda
ville ha driftskostnader på 6,5 millioner kr. Med totale driftskostnader i størrelsesorden 6,5
millioner, fordelt på om lag 700 000 sanksjoner årlig, ville kostnadene utgjøre under 10
kroner per sanksjon.
Hvis antall klager øker ytterligere, noe det er grunn til å anta som følge av at det har gått tid
mellom dette høringsutkastet og beregningene ble gjort, vil også driftskostnadene øke.
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23.27 Øvrig om konsekvenser av krav til klageordning
Krav til behandling av klagesaker for Parkeringsklagenemnda vil i første rekke få betydning
for kommunene. De fleste private aktører som tilbyr vilkårsparkering er i dag omfattet av
standardvilkårene og Parkeringsklagenemnda og for disse vil det ikke bety særlige endringer i
kostnadene. For private aktører som ikke er tilsluttet nemnda vil de nye reglene om
klagenemnd medføre tilleggskostnader. Også for den typen håndheving som ikke anses
vilkårsparkering, men som likevel skal omfattes vil dette få betydning, jf. omtale i punkt 4.12
og 4.13. Dette vil imidlertid ikke være det store antall saker. Arbeidsgruppen har imidlertid
ikke hatt grunnlag for å anslå disse kostnadene.
Når det gjelder kommunene fremgår det følgende i rapporten fra 2006 om konsekvenser av
klagebehandling:
”For kommunene vil det påløpe kostnader til klagebehandling i nemnda. Videre kan det
antas at bortfall av en del inndrivingsprivilegier medfører flere klager og økte kostnader
til inndriving. Det antas at kommunene vil få om lag likt klagetilfang som det private har i
dag. Et grovt anslag tilsier at gjennomsnittskostnaden ved behandling av en klage er i
størrelsesorden 1 000 kroner i førsteinstans og ved forberedelse til nemnda, og om lag
500 kroner i nemnda. Med disse forutsetningene kan det anslås at økningen i kostnader til
førsteinstansbehandling og til forberedelse og behandling i klagenemnd vil være på omlag
15 millioner kroner fordelt på de kommuner som i dag har avgiftsparkering. Videre vil
fjerning av adgangen til å legge på 50 prosent ved forsinket betaling innebære noe
reduserte inntekter for kommunene. Dette er imidlertid vanskelig å tallfeste.”

Kommunene har ikke fremlagt nyere beregninger av konsekvensene for kommunene på dette
området.

24. Private trafikale områdereguleringer (utkastet § 23)
24.1 Bakgrunn
Spørsmålet om private trafikale områdereguleringer er kun kortfattet omtalt i rapporten fra
2006 hvor det på side 86-87 uttales at det på sikt også bør gjøres en egen vurdering av
behovet for påbud om bruk av offentlige skilt ved trafikale reguleringer på parkeringsområder
som er åpne for allmennheten.
Norpark, private parkeringsoperatører og grunneiere pekte i høringen fra 2006 på behov for å
gjennomgå trafikale områdereguleringer utenfor offentlig veg. Private parkeringsoperatører
og grunneiere ba om at et nytt regelverk utformes slik at det innenfor ett og samme område
fortsatt blir mulig å regulere vilkårsparkering, forbud mot parkering og stans og annen
trafikkregulering på private områder ved bruk av en privat operatør. Av konkurransehensyn
må det være mulig å kjøpe komplette tjenester i et åpent marked.
I arbeidsgruppens mandat fremkommer at det ikke bør åpnes for privat trafikkregulering og
håndheving innenfor denne ordningen, men det er nødvendig å gjøre en del nærmere
avklaringer om dette, blant annet avgrensninger og hva slags veiledende anvisninger som bør
aksepteres.

24.2 Nærmere om mandatets utgangspunkt
Vegtrafikkloven gjelder for all trafikk med motorvogn og trafikkreglene gjelder på alle veger
åpne for alminnelig ferdsel. Det er ikke slik at man kan avtale seg vekk fra disse reglene.
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Dette innebærer blant annet at de alminnelige fartsgrensene på 50 km/t i tettbebygd strøk og
80 km/t utenfor, jf. vegtrafikkloven § 6, og bestemmelser om vikeplikt og øvrige regler i
trafikkreglene gjelder på alle veger som er åpne for allmenn ferdsel. Det vil gjelde alle
områder hvor det tilbys vilkårsparkering til allmennheten.
På en del private veger åpne for allmenn ferdsel (særlig sykehusområder, flyplasser og
havneområder) sees det likevel innslag av privat trafikkregulering i strid med dette, slik også
innspillene i høringen viser. Dette kan blant annet være private fartsgrenseskilt, private
vikepliktsskilt, private skilt med påbudt kjøreretning, og til og med private gangfelt med skilt
og oppmerking. Dette er regulering av trafikal atferd og således noe annet enn
parkeringsregulering, som både regelverk og domstoler har lagt til grunn at private kan
regulere og håndheve. Verken departementet eller arbeidsgruppen kjenner til tilfeller der
privat trafikkregulering som nevnt er håndhevet og akseptert i domstolene.
Ved at en del slik regulering er nært knyttet til vilkårsparkeringsregulering, fremstår det som
hensiktsmessig, slik innspillene i høringen i 2006 viste, at det i forbindelse med nytt
regelverk for vilkårsparkering, gjøres en del avklaringer knyttet til privat trafikal
områderegulering.
Utgangspunktet er at slik privat trafikkregulering i beste fall kan oppfattes som veiledende
oppfordringer om ønsket atferd, i verste fall ulovlig og villedende i forhold til hva som er rett
og plikt for trafikantene. Sistnevnte kan bidra til farlige trafikksituasjoner og ulykker. Dette
tilsier at det ikke er grunn til å åpne opp for bruk og håndheving av denne type skilt.
Kombinasjon av slik trafikkregulering og offentlig regulert vilkårsparkering kan skape
inntrykk av at slik trafikkregulering er hjemlet, fornuftig og påbudt. Ovennevnte synspunkter
kan tilsi at dette er lite ønskelig. I den grad det er behov for særskilt skiltet trafikkregulering
utover regulering av vilkårsparkering, bør dette skje ved bruk av offentlige skilt og
oppmerking.
Det er på denne bakgrunnen at det i mandatet er tatt utgangspunkt i at det ikke bør åpnes opp
for privat trafikkregulering på områder hvor det tilbys vilkårsparkering til allmennheten.

24.3 Nærmere om regulering av kjørende trafikk
Med privat trafikkregulering menes i første rekke regulering av kjørende trafikk. Det kan som
nevnt for eksempel være fart, vikeplikt, fotgjengerarealer og gangfelt. Som det fremgår over
er dette regulert av generelle bestemmelser i vegtrafikkloven og trafikkreglene, og utfyllende
bestemmelser bør gis ved offentlige trafikkskilt som håndheves av det offentlige.
Et av formålene med det nye regelverket har vært å klargjøre de ulike rollene. Den sentrale
offentlige myndighetsutøvelsen innen parkering vil knyttes til de kommunale myndigheters
håndheving av de såkalte ”gebyrtilfellene”. Dette er håndheving på steder hvor man ikke i det
hele tatt vil at kjøretøy parkerer og stanser. Slik håndheving anses som myndighetsutøvelse,
og det er grunn til å vise varsomhet med å gi private oppgaver knyttet til slike
myndighetsoppgaver ved parkerings- og stanseforbud. Dette vil gjelde enda mindre for
forhold som ved offentlig regulering kun kan håndheves av politiet, som brudd på fartsgrenser
og vikepliktbestemmelser.
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Det er reist spørsmål om private bør kunne håndheve alt som kommunale trafikkbetjenter kan
håndheve, herunder de såkalte ”gebyrtilfellene” Med utgangspunkt i at dette anses som en
viktig offentlig myndighetsoppgave som det offentlige fortsatt bør ha enerett til å håndheve,
er det ikke ansett grunn til å gå videre med dette forslaget. Alternative som å pålegge
kommunene ansvar for parkeringsregulering og håndheving også på slike områder er vurdert,
men ikke funnet hensiktsmessig.

24.4 Nærmere om parkerings- og stanseforbud
24.4.1 Generelt
Det oppstår også spørsmål om håndheving av privat regulerte parkeringsforbud og
stanseforbud. Skiltede stanseforbud er knyttet til farepotensialet ved at det i det hele tatt
hensettes biler og er således nærmere knyttet til øvrig trafikkregulering enn til
parkeringsregulering. Videre er håndheving av stanseforbud vesentlig mer krevende enn
parkering. I prinsippet er det vurdering av en øyeblikkssituasjon, om det er eller ikke er en
trafikal stans. Også politiet opplever dette som krevende. Det er derfor betydelig skepsis
knyttet til å la private håndheve stanseforbud.
Parkeringsforbud har en del likhetstrekk med stanseforbud, ved at det er regulering av steder
hvor det ikke ønskes biler hensatt, men skiller seg ved at det primært er hensetting over lengre
tid man ikke ønsker. Imidlertid er all parkeringsregulering i større eller mindre grad også
begrensede parkeringsforbud og det er ikke er klare grenser mellom tilfellene. Et nærliggende
eksempel er vilkårsparkering med krav om at det parkeres innenfor oppmerket felt, som
praksis innebærer det samme som et parkeringsforbud utenfor oppmerket felt. Videre vil det, i
den grad det benyttes private skilt om parkering forbudt, være regulering knyttet til om et
hensatt kjøretøy står lovlig eller ikke, og ikke om regulering av trafikal adferd som nevnt
over.
Dette kan tilsi at det er større grunn til å akseptere slik privat parkeringsforbudsskilting i
kombinasjon med øvrig offentlig vilkårsparkeringsskilting. Samtidig er det uheldig (og i dag
ulovlig) med slike kombinerte reguleringer, blant annet av hensyn til skiltblanding og
håndhevingsmessige forhold, jf. over. Dette kan tilsi at det er grunn til å holde på skillet
mellom ”vilkårsparkering” og parkeringsforbud.
Det foreslås derfor at det kan innføres de parkeringsforbud som ønskes, så lenge de kan
uttrykkes ved vilkårsparkeringsskilt. Dette antas ikke å gi vesentlig redusert fleksibilitet for
tilbyderne.
24.4.2 Behovet for effektiv håndheving av parkerings- og stanseforbud
Krav om et skille mellom vilkårsparkeringsregulering og trafikal regulering og særskilte
parkerings- og stanseforbud, jf. punktene 24.3 og 24.4.1 vil innebære at dersom det ønskes
slik privat skiltet regulering, så kan det ikke på samme strekning forekomme offentlig regulert
vilkårsparkering. Dette vil gi noe redusert fleksibilitet i parkeringsreguleringen på en del
private områder, men som ut fra ovennevnte vurderinger likevel anses nødvendig.
Det er likevel slik at mange private parkerings- og stanseforbud er satt fordi det offentlige
ikke håndhever. Kommunene er ikke interessert i håndheving, de har ikke egen organisasjon
og ønsker ikke å opprette dette. Det er særlig et problem på flyplasser m.v. og hvor blant
annet Avinor har uttrykt bekymring for om nye regler gir tilstrekkelig rom for
hensiktsmessige løsninger. Gardermoen er trukket fram som et eksempel.
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Det er blitt hevdet at det på flyplasser og andre steder oftest er ”sikrest” å unngå sanksjon ved
feilparkering på offentlig skiltede gjennomfartsårer, enn på tilgrensende private
parkeringsområder. En del av utfordringen, særlig når det gjelder flyplasser, er at de er
lokalisert i kommuner som ikke håndhever parkering Håndheving av offentlige skilt foretas
dermed av politi/lensmann, som ofte må prioritere andre oppgaver.
Det er uttrykt bekymring for hvordan situasjonen vil bli uten privat håndheving av parkeringsog stanseforbud på slike områder. Dette fungerer godt i dag og det offentlige gjør ikke jobben.
Til dette kan det pekes på at det er et uutnyttet potensial med henhold til å utforme områdene
på en måte som reduserer reguleringsbehovet. Det er samtidig slik at en del utformingstiltak
er kostbare, og det er derfor nødvendig med en balanse mellom regulering og fysisk
utforming.
Det er derfor viktig å sikre virkemidler som gir mulighet til å løse parkeringsproblemer. Det
er også viktig at kommunikasjonen til publikum blir enkel, tydelig og forståelig, se nærmere i
punkt 24.8 nedenfor.

24.5 Særlig om politiets og kommunenes oppgaver på private områder
Uavhengig av om det er benyttet privat regulering, vil kommunen og politiet kunne håndheve
de alminnelige trafikkreglene om parkering på fortau, nærme kryss etc. på slike områder.
Erfaringsmessig gjøres dette i svært liten utstrekning og kun i helt spesielle tilfeller71. Det
antas ikke trolig at dette vil endre seg særlig med ny regulering.
Politiet opplyser at de fjerner biler som står til hinder og skaper trafikale problemer også på
private områder, for eksempel Ullevål sykehus. Den øvrige håndhevingen overlates imidlertid
i stor grad til private aktører. Private grunneiere og operatører er derfor i dag i stor grad
prisgitt privat håndheving på slike områder.
Selv om politiet i liten grad håndhever på private områder, synes det ikke å være behov for å
frata politiet myndighet til å håndheve parkeringsovertredelser. Myndigheten har stor
betydning på vegnettet for øvrig. Politiet anser at de har tilstrekkelige hjemler i dag til å
håndtere de parkeringssituasjoner hvor politiet har behov for å gripe inn.

24.6 Løsningene
Bruk av soneskilt antas å kunne løse en vesentlig del av utfordringene man har på steder som
nevnt under punkt 24.4. Dette sikrer enhetlig regulering innenfor et område, og
håndhevingsmulighet for eksempel for parkering utenfor oppmerket felt. Det er behov for
tydelig avgrensning av sonen, men det er ikke nødvendig å kreve bruk av bom.
Både bransje og myndigheter ser positivt på bruk av soneregulering. Det er imidlertid grunn
til å være klar over at soneregulering – særlig med store soner – kan være vanskelig for
brukerne å oppfatte. Reguleringen kan være ”glemt” fordi det går for lang tid fra sonen
begynner til man vurderer parkeringsbehov. I dag er det eksempler på dette i byer hvor store
deler av bykjernen er en parkeringssone, for eksempel Fredrikstad og Tromsø.
Det understrekes at det også utover dette vil være behov for å finne praktiske løsninger på
områder hvor det oppleves problemer. Det anses imidlertid at dette i stor grad kan løses
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Det vil for eksempel kunne være at trafikkforholdene gjør det strengt nødvendig – eks sperrer veg for
ambulanse etc
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innenfor de rammene som foreslås for nytt felles regelverk. På steder hvor offentlige
veger/skilting er nært knyttet til private veger/skilting72 er det viktig å sikre en tydelig
avgrensning av de ulike arealene. Sammen med hensiktsmessig utforming av arealene og bruk
av vilkårsparkeringsregulering som nye regler legger opp til, anses dette å gi tilstrekkelig
mulighet til hensiktsmessig regulering de aller fleste steder.
Nytt regelverk regulerer privates mulighet til håndheving av vilkårsparkering. I den grad
parkering på ”private” gangfelt, fotgjengerarealer eller lignende er brudd på vilkårsparkering73
vil dette kunne håndheves. Det vil imidlertid ikke kunne håndheves av private som brudd på
trafikkreglenes bestemmelser om dette, jf. omtalen over.
Norpark ønsker at det blir anledning til å benytte underskilt som angir at kun av- og
påstigning eller av- og pålessing er tillatt. Stans forbudt soner bør også kunne reguleres ved
bruk av vegmerking eller anvisningsskilt.

24.7 Mulighet for større kommunalt engasjement
I nytt regelverk legges det opp til vesentlig forenklede muligheter for kommuner til å
samarbeide, jf. omtale i punkt 5.6. Dette vil gjøre det enklere for kommunene i disse tilfellene
å sikre effektiv håndheving, selv om de selv ikke ønsker å ha en parkeringsetat eller lignende.
Nye regler vil gi kommunene større fleksibilitet ved å gi mulighet til å samarbeide med andre
kommuner om gebyrhåndheving.

24.8 Enhetlig begrepsbruk
Det finnes eksempler på parkeringsregulering som avviker fra alminnelige
parkeringsdefinisjoner, for eksempel reguleringer av typen ”maks 10 min for (synlig) av- og
pålessing”. Det er også slik at gjeldende standardvilkår bruker uttrykket ”stilt på plass” og at
dette er bevisst valgt for å gi en utvidet ramme for håndheving, ved at det kan håndheves selv
om kjøretøyet ikke etter alminnelig forståelse kan sies å være ”parkert”.
I privat avtaleverk vil man ha mulighet til å benytte definisjoner som avviker fra de
alminnelige. I et offentlig regelverk er man i større grad forpliktet til å følge den alminnelige
forståelsen av begrepene, som også er basert på internasjonalt regelverk. Den avvikende
forståelsen i dagens standardvilkår antas heller ikke å ha hatt nevneverdig betydning i praksis.
Det foreslås derfor at man i forslagene følger den alminnelige forståelsen av for eksempel
begrepene ”parkering” og ”stans”, slik de fremkommer i offentlig regelverk.

24.9 Særlig om veiledende anvisninger
Selv om det generelt ikke ønskes å legge til rette for privat trafikkregulering kombinert med
vilkårsparkering til allmennheten, vil det likevel være en del tilfelle hvor det bør være
anledning til å gi anvisninger om ønsket adferd utover vegtrafikklovens og trafikkreglenes
bestemmelser. Dette for å sikre fremkommelighet og trygg trafikkavvikling på
parkeringsområdet. Det kan for eksempel være p-hus eller større parkeringsplasser, hvor det
kan være behov for å gi kjøreretningsanvisninger for hvordan man mest hensiktsmessig finner
frem. Det kan også være gode grunner for å synliggjøre anbefalte ”ruter” for gående. Slike
anvisninger vil imidlertid kun ha veiledende karakter og vil ikke kunne sanksjoneres. Dette
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For eksempel Oslo Lufthavn Gardermoen med offentlig skiltet veg som går gjennom, og øvrig privat
trafikk/parkeringsareal
73
For eksempel soneregulering med parkeringsforbud utenfor oppmerket felt
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må også som nevnt avgrenses mot reguleringer som følger av trafikkreglene og
vegtrafikkloven, så som fartsgrenser, vikeplikt og gangfelt.
Det er ønskelig at slike anvisninger av hensyn til ensartet kommunikasjonen til publikum i
størst mulig grad standardiseres.
Arbeidsgruppen har ikke utarbeidet konkret liste med forslag til standardiserte private
veiledende anvisninger, men anser det hensiktsmessig at dette gjøres i den videre
oppfølgingen.

24.10 Oppsummering
Basert på ovennevnte foreslås følgende:

o Det tillates ikke private trafikale reguleringer sammen med vilkårsparkering
o Det tillates private parkeringsforbud som kan uttrykkes gjennom
vilkårsparkeringsskilt
o Det tillates ikke private stanseforbud sammen med vilkårsparkering
o Det tillates private (standardiserte) veiledende anvisninger

25. Særlig om provisjonslønn (utkastet § 14)
25.1 Bakgrunn
Spørsmålet om regulering av provisjonslønn er ikke særskilt omtalt verken i rapporten,
høringen eller mandatet.
Med provisjonslønn menes i denne sammenheng lønns-, bonus eller andre ytelser som
kontrolløren eller andre i virksomheten får avhengig av antall ilagte kontrollsanskjoner.

25.2 Kort om dagens situasjon
Det er ingen særlige bestemmelser i reglene for parkering som forbyr bruk av
provisjonslønnssystemer i det offentlige. Alminnelige krav blant annet til god
forvaltningsskikk og habilitet gjør det imidlertid problematisk å gi saksbehandlere økonomisk
interesse i utfallet av et forvaltningsvedtak.
Videre opplyser Norpark at de har bransjeetiske regler som forbyr provisjonslønnssystemer
for kontrollpersonalet, men mer generelle bonuser er akseptert.
Arbeidsgruppen kjenner ikke til eksempler fra kommunene, der kontrollører har fått
provisjonslønn.
Det er ingen særlige bestemmelser som regulerer dette for privat parkering. Det har vært noen
eksempler hvor det har vært praktisert provisjonslønn blant private aktører. Etter
standardvilkårene for privat parkeringsregulering (langversjonen) punkt 2.5 skal
parkeringsselskap og fjerningsselskap ikke avlønne kontrollører provisjonsbasert eller
gjennom tilsvarende bonusordninger.

25.3 Utgangspunktet – tilbakeholdenhet med særskilt regulering
En viktig del av jobben til parkeringskontrollører er å sørge for at det ilegges sanksjoner når
det parkeres i strid med reglene. Ilagte sanksjoner kan således være en indikator på hvorvidt
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man gjør en god jobb. At lønnsordninger bidrar til håndheving er derfor i utgangspunktet ikke
problematisk, så lenge slik håndheving skjer innenfor reglene.
Videre er lønn knyttet til prestasjoner ikke uvanlig i mange næringer og det vil være spesielt
om statlige myndigheter skulle regulere dette for denne næringen. Dette også fordi
lønnsspørsmål i utgangspunktet er et forhold mellom parkeringsselskapet som arbeidsgiver og
den enkelte parkeringskontrollør som arbeidstaker og dermed i utgangspunktet
uvedkommende både for den enkelte parkerende og statlige myndigheter.
Det vil også være betydelige håndhevingsmessige utfordringer knyttet til å håndtere et
eventuelt forbud mot visse lønnssystemer. En effektiv håndheving forutsetter at Statens
vegvesen som tilsynsmyndighet må kontrollere lønnsavtaler, lønnsutbetalinger og lignende.
Dette er noe vegvesenet i liten grad har erfaring med eller besitter særskilt kompetanse til. Det
er også vurderinger som er fremmede i en ordning som skal håndtere parkeringsvirksomhet.
Slik detaljkontroll av den enkelte vil også ha personvernmessige utfordringer. Det er også et
spørsmål om det er hensiktsmessig at Statens vegvesen bygger opp kompetanse til å håndtere
dette.
Det er heller ikke slik at alt som er avtalt gjennom frivillige avtaler bør gjøres til offentlig
regelverk. Det bør være en høyere terskel for hva myndighetene krever enn hva bransjeaktører
frivillig avtaler.
Ut fra disse hensynene bør det derfor i utgangspunktet vises varsomhet med å regulere
provisjonslønn særskilt for parkeringsvirksomhet.

25.4 Tiltak mot urettmessige ileggelser
Provisjonsbaserte lønnssystemer kan være problematiske ved at de kan gjøre det attraktivt å
ilegge urettmessige sanksjoner. Det har derfor i arbeidet vært et særlig fokus på muligheter til
å håndtere urettmessig ilagte sanksjoner. Blant viktige tiltak kan nevnes:
o Vesentlig forenklede klagemuligheter, slik at de som mener seg ilagt urettmessige
sanksjoner av en eller annen grunn enkelt vil kunne få sanksjonen overprøvd av en
overordnet nemnd.
o Sikre informasjonsflyt fra nemnda til tilsynsmyndigheten i den grad det avdekkes
gjentatte uriktige ileggelser fra for eksempel samme personer eller samme selskap.
Tilsynsmyndigheten vil da kunne ta tak i saken overfor selskapet som i ytterste fall
vil kunne medføre at området avskiltes. Dette vil gjelde uavhengig av hva som er
årsaken til feilen.
o Lavere terskel for inngripen der det kan dokumenteres bevisste uregelmessigheter.
Dette kan for eksempel gjelde ved manipulering av bevis eller lignende.

25.5 Likevel grunnlag for regulering
Selv om man i størst mulig grad har objektive regler for når en overtredelse er begått og det
sikres gode tiltak mot urettmessige ileggelser, vil det fortsatt måtte utøves skjønn ved
håndhevingen. Det bør sikres at dette skjønnet i størst mulig grad baseres på saklige kriterier.
Provisjonsbetaling og tilsvarende ordninger vil gi kontrollørene en økonomisk motivasjon til
å ilegge sanksjoner, som igjen vil kunne svekke kontrollørenes evne til å håndheve reglene på
en saklig måte. Økonomiske fordeler i form av provisjon vil kunne være et sterkt virkemiddel
for å påvirke ansatte til å ilegge flere sanksjoner. Det er derfor risiko for at
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provisjonsavlønning vil kunne føre til at kontrollører ikke utøver det nødvendige saklige
skjønn i sin virksomhet, at tvilstilfeller blir avgjort i de parkerendes disfavør og at det i en del
tilfeller vil kunne ilegges sanksjoner som det ikke er grunnlag for.
Samtidig er det et ønske å heve kvaliteten på håndhevingen av parkeringsovertredelser. Både
innen den private og offentlig delen av næringen er det enighet om at provisjonslønn er
problematisk, særlig ved at det skaper usikkerhet om ileggelsen er motivert av saklige grunner
eller av egen økonomisk interesse. Selv om sanksjonen som ilegges er rettmessige og vurdert
etter saklige kriterier, er en slik usikkerhet ikke bra for tilliten og omdømmet til næringen.
Næringen ønsker derfor rammebetingelser som gir grunnlag for å forbedre omdømmet til
næringen.
Det er svært få områder hvor private aktører gis offentlig regulert anledning til å ilegge
sanksjoner, slik man vil ha i disse tilfellene. Dette taler for at det bør stilles krav til at også
private kontrollører, som forvaltere av det nye regelverket, må utvise et godt og saklig skjønn
ved ileggelse av sanksjoner.
Provisjonsavlønning av parkeringskontrollører kan også i mange tilfelle stride mot mange
brukeres rettsfølelse, jf. blant annet sterke reaksjoner i media på at enkelte aktører har valgt å
lønne sine ansatte på denne måten.
Av de ovennevnte hensyn, særlig tilliten til næringen og behov for vern brukere har
arbeidsgruppen til tross for innvendingene overfor kommet til at det er behov for å gi et
tydelig signal til næringen om at reglene skal håndheves på en saklig måte. Det bør derfor
være forbud mot provisjonsavlønning.

25.6 Valg av reguleringsmåte
Provisjonsavlønning vil knytte seg til generelle krav til driften av virksomheten. Det har
derfor vært vurdert om det er tilstrekkelig at et slikt krav tolkes inn i et generelt krav til
forsvarlig drift, som igjen blant annet vil ta utgangspunkt i en bransje/næringsetisk standard
hvor et slikt forbud lett vil kunne stilles opp. En slik indirekte regulering vil imidlertid kunne
skape usikkerhet om forbudet gjelder og særlig om dets rekkevidde. Det vil heller ikke gi det
ønskede signalet til næringen.
I tillegg til kravet om forsvarlig drift i utkastet § 6, foreslås det en uttrykkelig bestemmelse i
utkastet § 8 som forbyr at ansatte som fører kontroll med vilkårsparkeringen gis lønn, bonus
eller andre ytelser som er avhengig av antall ilagte reaksjoner etter utkastet § 36 eller § 38.

25.7 Oppfølging av overtredelser
Vilkåret foreslås tatt inn som en del av ”egenerklæringen” og at virksomheten dermed må
bekrefte dette for å få konsesjon. Dette for å bevisstgjøre virksomheten på dens ansvar.
Dersom det avdekkes brudd på vilkåret vil det kunne følges opp av Statens vegvesen som
tilsynsmyndighet med de alminnelige tiltak som foreslås for dette.
Som nevnt over vil det å foreta inngående kontroll for å avdekke overtredelser innebære
betydelige utfordringer for vegvesenet. Selv om Statens vegvesens alminnelige
tilsynsmyndighet også vil gjelde for slike situasjoner, forutsettes det ikke at Statens vegvesen
på egen hånd går særlig langt i sitt tilsyn for å avdekke overtredelser. Statens vegvesen
forutsettes dermed primært å reagere der det fremlegges dokumentasjon på at det foreligger
overtredelser, eller det på annen måte foreligger tydelige indikasjoner på at bestemmelsene
174

brytes, for eksempel der ansatte legger frem arbeidsavtaler eller lignende som innebærer
provisjonslønn.
Regelen vil dermed primært ha signaleffekt og betydning der det uten inngående kontroll fra
tilsynsmyndigheten på ulike måter avdekkes overtredelser.
Forbrukerombudet opplyser også at brudd på dette kravet vil være brudd på lovgivning som er
ment å beskytte forbrukerinteresser, og at det dermed vil kunne anses som en urimelig
handelspraksis i strid med lovstridsprinsippet i markedsføringsloven.

26. Regulering av typetilfeller
26.1 Bakgrunn
Det er i rapporten fra 2006 punkt 8.6.2.2.2 redegjort for en del situasjoner som går igjen i
håndhevingen, og hvor praksis ikke er ensartet og som det derfor er behov for å klargjøre i
nytt regelverk. Spørsmålet er ikke særlig berørt i høringen fra 2006 eller i mandatet for
arbeidsgruppen.
Det er ønskelig å ha mest mulig klare og forutsigbare rammebetingelser for hva som er lovlig
og ikke lovlig for dermed å minimere de konfliktsituasjoner som kan oppstå. Dette må
balanseres mot at det er en del skjønnsmessige avveininger som det er mest hensiktsmessig at
gjøres av klagenemnda. Klar regulering kan også i noen tilfelle gjøre at håndhevingen
oppleves som mer ”firkantet” enn nødvendig. Det er også slik at detaljnivået i reguleringen
tilsier at det ikke er naturlig å forskriftsregulere, samtidig som forskrift er det som vil gi det
klareste svaret på hva løsningen bør være.
Samlet sett anses det hensiktsmessig at det gis klare rammer for hvordan en del typiske
konfliktsituasjoner bør løses.
Det antas at det er tilstrekkelig at løsningene som skisseres under gis i retningslinjer eller
lignende og legges til grunn for håndhevingen. De nærmere rammene må utvikles gjennom
praksis i den nye parkeringsklagenemnda. For en del av løsningene er det imidlertid ansett
hensiktsmessig med uttrykkelig forskriftsregulering, se nærmere omtale under de enkelte
punkter nedenfor.
Det bes særlig om høringsinstansenes synspunkter på dette.

26.2 Aktuelle typetilfelle som er vurdert
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Billetten ligger godt synlig, men er snudd
Billetten ligger ikke synlig ved kontroll, men forevises i ettertid
Områdingstid og utløpt billett
Plikter ved automat i ustand
Parkering utenfor oppmerket felt, uklar oppmerking og skilting
Betaling til feil automat
Parkering av MC
Plassbehov for store biler eller biler med tilhenger
For mange og kompliserte vilkår på parkeringsautomatene
Dokumentasjon
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26.3 Billetten ligger godt synlig, men er snudd
I dagens offentlige regelverk er det bilistens ansvar å sørge for at billetten ligger godt synlig
bak frontruten. Der billetten er snudd kan det ilegges tilleggsavgift, jf. parkeringsforskriften §
10 annet ledd og § 13 første ledd. Det er særlig hensynet til enkel kontroll som er bakgrunnen
for denne bestemmelsen. Praksis er likevel ikke helt entydig, i det enkelte kommuner i enkelte
tilfeller frafaller tilleggsavgiften der billett fremvises i ettertid.
For private virksomheter er det i standardvilkårene punkt 4.2 krav om at kontrolløren dersom
kvittering på betalt avgift ligger synlig, men er snudd, skal notere nummer på billetten. Etter
standardvilkårene punkt 10.3 skal kontrollavgiften frafalles dersom fører/eier i ettertid kan
dokumentere med gyldig billett at det faktisk var betalt for gjeldende periode på det aktuelle
parkeringsområdet, dersom billettnummeret er identisk med det billettnummer kontrolløren
har notert på kontrollavgiftsblanketten. Dette gjelder likevel ikke i tilfeller hvor føreren
gjentatte ganger har blitt ilagt kontrollavgift av parkeringsselskapet på grunn av manglende
dokumentasjon.
Hensynene bak denne reguleringen i standardvilkårene er knyttet til at selskapet ikke har lidt
noe økonomisk tap på grunn av manglende betaling når det er betalt billett. Samtidig gjør
nummeret på parkeringsbillettens bakside det mulig for forbruker å dokumentere at det er
betalt for parkeringstid, samtidig som dette enkelt kan dokumenteres fra selskapenes side.
Hensynene for å ilegge en kontrollsanksjon vil derfor ikke på samme måte være til stede som
ved manglende betaling. Ileggelse av kontrollsanksjon fra domstolenes side har vært
begrunnet ut fra et behov for den næringsdrivende til å få de parkerende til å følge de
vilkårene som gjelder for parkering på et område. En snudd billett indikerer at parkeringen er
betalt, men at forbruker har gjort en feil ved plasseringen av billetten. Lojalitetsplikten i
kontraktsforhold har tilsagt at den næringsdrivende har en oppfordring til å notere nummeret
på billetten som gjør det mulig for kunder å bevise at avgiften faktisk var betalt, og
kontrollsanksjon skal derfor i slike tilfelle ettergis etter dagens standardvilkår.
Hensynene som ligger bak denne reguleringen i standardvilkårene gjør seg i stor grad
gjeldende også for regulering i ny ordning.
Samtidig opplyses det fra næringen at det i noen grad spekuleres fra bilistene i at snudd billett
ikke blir håndhevet, og at billetten derfor bevisst legges snudd. Dette særlig fordi håndheving
av snudd billett med kontrollnummer vil gi et merarbeid for selskapet, og at kontrolløren
derfor i mindre grad velger å håndheve slike situasjoner. Dette kan det imidlertid hevdes er
noe selskapene selv primært må ta ansvar for. Samtidig er det også en risiko for at man betaler
for en begrenset tid, og spekulerer i at det ikke vil bli håndhevet før tiden er utløpt. Potensialet
for slikt misbruk må likevel antas å være begrenset all den tid det vil være merarbeid også for
kunden å dokumentere dette i ettertid.
En adgang til frafallelse vil medføre merarbeid både for kontrolløren og for virksomhetene i
oppfølging av slike saker. Det er samtidig slik at det ikke kan karakteriseres som veldig
byrdefullt å kreve at bilisten sjekker at billetten ligger godt synlig etter at døren er lukket og
låst. Det er videre slik at snudd billett oftest skyldes uoppmerksomhet fra bilistens side. Det
skal ganske mye til før en billett snur seg av seg selv. Erfaringene i det private i dag, er at det
er svært få gjengangere som havner i slike situasjoner. Har man fått den frafalt en gang, har
man i stor grad lært og kommer ikke tilbake med ny sak om snudd billett. Det er imidlertid
ganske mange som havner i denne situasjonen hvert år. Europark opplyser at de behandler
flere tusen slike saker i året.
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Det er samtidig grunn til å peke på at ikke alle operatører har kontrollsiffer bak på billetten.
Det vurderes ikke som aktuelt å kreve at det skal være kontrollsiffer på baksiden, bare at de
som faktisk har det noterer det der billetten er snudd. Blant større aktører kan nevnes at
Europark har kontrollsiffer på baksiden, mens for eksempel Oslo kommune har det ikke. En
slik regel vil derfor bare tilgodese en del uoppmerksomme bilister, og det kan hevdes at disse
får en tilfeldig fordel.
Det kan også hevdes at siden dette primært skyldes uoppmerksomhet, og at de aller fleste
lærer etter første overtredelse, kunne det for å opplære publikum til å opptre mer aktsomt når
de plasserer billetten første gang, istedenfor å etablere en ordning som medfører merarbeid for
selskapene.
Med særlige vekt på den generelle målsettingen om å øke brukervennligheten, og med
håndterbare håndhevingsmessige utfordringer foreslås det at dette håndteres i tråd med
standardvilkårene, men det er ikke ansett hensiktsmessig med uttrykkelig forskriftsregulering,
jf. omtale i punkt 26.1.

26.4 Billetten ligger ikke synlig ved kontroll, men forevises i ettertid
I dagens offentlige regelverk skal billetten ligge godt synlig for kontroll og det kan ilegges
tilleggsavgift der billetten ikke ligger synlig, jf. parkeringsforskriften § 10 annet ledd og § 13
første ledd. I utgangspunktet er det derfor heller ikke frafallsgrunn at det kan vises billett i
etterkant. Praksis i kommunene er imidlertid heller ikke her entydig, i det enkelte kommuner
ettergir tilleggsavgift i enkelte situasjoner der billetten kun vises i ettertid.
Etter standardvilkårenes punkt 10.3 skal kontrollavgift som er ilagt fører som har
forskuddsbetalt fast leie av parkeringsplass/kontraktsparkering, frafalles dersom fører i
ettertid kan dokumentere at rettmessig betaling for parkeringen faktisk var foretatt. I andre
situasjoner forutsettes det at nummeret på billetten er notert, jf. ”snudd billett”-situasjonene
ovenfor. Heller ikke denne bestemmelsen gjelder hvor føreren gjentatte ganger har blitt ilagt
kontrollavgift av parkeringsselskapet på grunn av manglende dokumentasjon. Den
alminnelige bilist som betaler og får billett, men som ikke legger den godt synlig er derfor
heller ikke beskyttet etter dagens standardvilkår.
Det må i denne sammenheng skilles tydelig mellom situasjoner der det beviselig er betalt,
men det er høyst usikkert hvem som har betalt, og situasjoner der det ikke er tvilsomt hvem
som har betalt. I den første gruppen faller situasjoner der sjåføren i ettertid viser en billett som
gjaldt på det aktuelle tidspunkt og typisk er betalt kontant, men at det er høyst usikkert om
denne billetten for eksempel er ”lånt” av andre som parkerte på samme parkeringsplass på
samme tidspunkt. Slike situasjoner vil være kontrollteknisk svært vanskelig å håndtere, og vil
gi rom misbruk. Det foreslås derfor ikke et påbud om å ettergi kontrollsanksjon i slike
tilfeller.
I den andre gruppen faller tilfeller der det for eksempel er benyttet kredittkort, mobiltelefon
eller lignende som gjør at det kan fremlegges kvittering eller annen dokumentasjon som viser
at fører/eier har betalt parkering på det aktuelle sted den aktuelle tid. I slike situasjoner
foreligger det svært lite potensial for misbruk og de er kontrollteknisk vesentlig enklere å
håndtere. Sanksjonering i slike tilfeller oppfattes av forbrukerne som svært urimelig, og det
vil være grunn til å vurdere å frafalle sanksjonen. De samme hensynene for å kunne ilegge
kontrollsanksjon vil ikke gjøre seg gjeldende i tilfeller der forbrukerne rent faktisk har betalt
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for parkeringen. Det vil lett kunne være urimelig å opprettholde en kontrollsanksjon i et slikt
tilfelle. Enkelte selskap opprettholder likevel slike kontrollavgifter med begrunnelse i
hensynet til effektiv kontroll. Dette særlig fordi det vil representere et merarbeid å måtte
håndtere og ettergi sanksjoner i slike tilfeller. Det er i den sammenheng også grunn til å peke
på at det vil representere et merarbeid for forbrukeren å måtte dokumentere at man har betalt,
slik at det er mindre grunn til å anta at dette vil bli et stort problem.
Samtidig vil det være usikkerhet rundt hvilke krav som skal stilles til når et slikt krav anses
dokumentert. Reguleringen i disse situasjonene vil også i stor grad innebære en avveining av
hensynet til effektiv kontroll og hensynet til en praksis som oppfattes som rimelig av
forbrukeren.
Med utgangspunkt i at man i disse tilfellene har betalt og forbrukeren kan dokumentere at
man selv har betalt på det aktuelle sted den aktuelle tid, gir dette ikke større utfordringer for
bransjen enn at det foreslås at der billetten ikke ligger synlig ved kontroll, men at det i ettertid
kan dokumentere at eier/fører har betalt for parkeringen, så bør sanksjonen frafalles. Dette
foreslås imidlertid ikke uttrykkelig forskriftsregulert, jf. omtale i punkt 26.1.

26.5 Om områdingstid før betaling og håndheving av utløpt billett (utkastet § 36
fjerde ledd)
I dagens offentlige regelverk skal det betales ”umiddelbart etter at kjøretøyet er stilt på plass”
jf. parkeringsforskriften § 10 første ledd. Det er altså ingen tid til veksling eller andre
aktiviteter før betalingsforpliktelsen inntrer. Så snart kjøretøyet er parkert skal det betales, og
det kan håndheves straks parkeringstiden er utløpt.
Standardvilkårenes pkt 4.4 har følgende ordlyd:
”fører av motorvogn skal være gitt en rimelig frist for å sette seg inn i
parkeringsvilkårene og foreta nødvendig betaling/registrering før kontrollavgift kan
ilegges. Kontrollavgift kan uansett ikke ilegges før tidligst tre minutter etter at kontroll
på parkeringsområdet er påbegynt.”
Standardvilkårene gir altså en begrensning i når det kan håndheves for manglende
betaling/billett. Det er imidlertid i dagens standardvilkår ingen særskilt bestemmelse som
begrenser adgangen til å sanksjonere ved utløpt billett.
Det er to situasjoner som omtales, både situasjonen knyttet til parkering og billetthenting og
situasjonen ved utløpt billett. Hensynene i de to situasjonene er noe forskjellig, og de omtales
derfor hver for seg i det følgende.
26.5.1 Områdingstid/angrefrist
Vilkårsparkering er en tjeneste som blant annet tilbys forbrukere. Det er derfor lagt opp til at
forbrukeren gis en rimelig tid til å områ og til å sette seg inn i vilkårene, pris, etc. som gjelder
på området. Både næringen og forbrukersiden har pekt på at problemer i forhold til usikkerhet
i tidskontrollen ofte oppstår. Det er hensiktsmessig å videreføre utgangspunktet om at
forbrukeren skal gis en rimelig frist til å sette seg inn i vilkårene da det kan variere mye fra
område til område hvor lang tid dette vil ta. For å gi en forutsigbar ramme er det vurdert som
hensiktsmessig å fastsette en minimumsfrist for når kontrollsanksjon tidligst kan ilegges etter
at bilen er parkert. Denne fristen bør gjelde for alle som benytter seg av vilkårsparkering, ikke
bare forbrukerne.
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Det har vært vurdert hvor lang en slik periode bør være. Tre og fem minutter har vært trukket
frem. Etter en totalvurdering synes fem minutter å gi en rimelig tid for den parkerende og
samtidig gi en forutsigbar og rimelig ramme for parkeringsselskapenes håndheving. Regelen
foreslås uttrykkelig forskriftsregulert, jf. utkastet § 36 fjerde ledd.
26.5.2 Utløpt billett
Både næringen og forbrukersiden har pekt på hvordan små tidsoverskridelser vil kunne
ramme urimelig hardt i en del tilfeller. Dette vil spesielt gjelde for brukere som har betalt for
parkeringen, men som blir ilagt kontrollsanksjon for å ha overskredet parkeringstiden
marginalt. Det er også i enkelte tilfelle erfart aggressiv praksis ved skriving av
kontrollsanksjoner. Det har også blitt pekt på problemer med riktig tidskontroll og store
ulikheter i praktiseringen av frimarginer mellom ulike aktører. For å sikre riktig tidskontroll
bør kontrolløren derfor uansett når en billett er utløpt påse at tidsangivelse på billett/automat
er overensstemmende med normaltid (GMT). Om automat viser feil tid skal kontrolløren
justere ileggelse i tråd med dette.
Det er også enighet om at det i nytt regelverk bør tilstrebes større likhet og forutberegnelighet
for de parkerende på dette området. Det foreslås derfor regulerte frimarginer som vil være en
stor fordel i forhold til å avhjelpe flere forbrukerproblemer man har sett ved utøvelse av
kontroll.
Det har blitt diskutert hvor lang en slik frimargin bør være. Både tre og fem minutter har vært
trukket frem. Med tanke på feilmargin på klokker og i forhold til rimeligheten ved ileggelse
av en kontrollsanksjon for en oversittelse er man etter en totalvurdering kommet til at fem
minutter synes som en hensiktsmessig frist. Det er også ønskelig å samordne fristen med
”områdings/angrefristen”, se punkt 26.5.1. Regelen foreslås uttrykkelig forskriftsregulert, jf.
utkastet § 36 fjerde ledd.
26.5.3 Generelt for begge tilfeller – diskusjon om grensetilfeller
Innføring av faste tidsmarginer for når det kan ilegges kontrollsanksjon vil gjøre at man
risikerer å havne i situasjoner hvor det er spørsmål om fem minutters fristen er overtrådt eller
ikke. Det vil imidlertid i en slik situasjon være en annen vurdering av hvorvidt en ilagt
kontrollsanksjon oppleves som rimelig når den ilegges flere minutter etter at parkeringen er
gjort eller billetten er utløpt, enn hvor sanksjoneringen skjer umiddelbart etter at parkeringen
er foretatt/billett utløpt. Utgangspunktet er fortsatt at du har betalingsplikt fra du er parkert og
så lenge billetten gjelder. Du vil ha overtrådt reglene ved å oversitte en slik frist. Poenget med
en slik bestemmelse er at det tar noen minutter før overtredelsen blir så alvorlig at den gir
grunnlag for ileggelse av kontrollsanksjon.
Bestemmelsen tar sikte på å tilgodese de som lojalt forholder seg til reglene, men som likevel
marginalt overtrer pliktene sine. Den er ikke ment å tilgodese de som spekulerer i at
håndhevingen først kan skje etter fem minutter.

26.6 Plikter ved automat i ustand
I dagens offentlige regelverk er det ingen særskilt regulering av situasjoner der automaten er i
ustand. Det er imidlertid klart at det er kommunenes ansvar å tilby betalingsløsninger som
brukeren kan benytte. Er det ikke betalingsmulighet, foreligger ingen betalingsplikt. I mange
tilfeller blir man hørt i klageomgangen dersom man viser til at det ikke lot seg gjøre å betale
på automaten.
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Det har for privat parkering vist seg å være et behov for særlige klarlegging av den
parkerendes plikter ved automatfeil. Forholdet er regulert i standardvilkårene for privat
parkering i dag, og bestemmelsen gir en løsning på et praktisk problem for den parkerende.
Standardvilkårenes pkt 10.2 b) lyder som følger:
”Feil på betalingsautomat
Parkeringsselskapet har risikoen for at betalingsautomater fungerer. Dersom
betalingsautomaten ikke fungerer, skal føreren undersøke om det finnes alternativ
betalingsautomat i umiddelbar nærhet som fungerer. Fører skal i så fall betale ved
denne automaten. Dersom det ikke finnes alternativ betalingsautomat i umiddelbar
nærhet, plikter ikke fører å betale for parkeringen, men han/hun skal opplyse om feilen
ved å legge beskjed om hvorfor ikke betaling er foretatt lett synlig innenfor
motorvognens frontrute. Dersom kunden har meddelt feilen til parkeringsselskapet,
bør eventuelt oppgitt referansenummer for feilmeldingen noteres på beskjeden.
Det er enkelte saker om dette tema i parkeringsklagenemnda. Disse går i hovedsak på at det
har vært forsøkt å gi beskjed på telefon, men at man ikke kommer frem. Det er likevel grunn
til å merke seg at det ikke i dagens standardvilkår er noe krav om å ringe selskapet. Det synes
heller ikke å være grunn til å kreve dette i ny felles regulering. På den annen side vil det alltid
være et bevisspørsmål hvorvidt automaten faktisk ikke fungerte og den parkerende vil da stå
sterkere om man har meddelt dette til selskapet og for eksempel fått et referansenummer, som
man kan opplyse i ruten.
Med den foreslåtte plikt til å tilby betalingsløsning som ikke forutsetter bruk av automat, jf.
omtale i punkt 15.5 og 17.4, er det et spørsmål om det i disse tilfellene bør kreves bruk av
alternativ betalingsløsning. Så lenge det tilbys automatløsning og dette er nødvendig for å
oppfylle plikten til å tilby kontantbetaling, jf. omtale i punkt 17.7, synes det imidlertid ikke
urimelig å kreve at den automat som er på stedet faktisk skal virke, selv om det finnes andre
betalingsmuligheter.
Det er enighet om at det er behov for klar regulering av denne situasjonen og
standardvilkårenes regulering av dette har fungert greit. Det foreslås derfor at dette reguleres
på samme måte som i standardvilkårene. Anbefalingen om notering av referansenummer i
siste punktum er imidlertid ingen pliktregel, og foreslås ikke regulert. Som nevnt vil det
likevel uansett av bevishensyn være lurt av bilisten å notere dette. Det anses tilstrekkelig at
dette fremgår i retningslinjer, jf. omtale i punkt 26.1

26.7 Parkering utenfor oppmerket felt, uklar oppmerking og skilting
Etter parkeringsforskriften § 9 skal kjøretøyet plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking,
og innenfor oppmerket felt, jf. imidlertid omtale i punkt 11.3. Plassene skal skiltes og
oppmerkes i samsvar med gjeldende skilt- og oppmerkingsnormaler.
Etter standardvilkårenes kortversjon § 2 skal motorvognen plasseres som anvist ved skilt eller
oppmerking og innenfor det oppmerkede felt. Etter standardvilkårene punkt 3.1 skal skilting
og oppmerking utføres slik at en normalt oppmerksom fører vil forstå sine rettigheter og
plikter for parkering på gjeldende område. Parkeringsvilkårene skal presenteres for fører før
han/hun kan bli bundet av disse parkeringsvilkårene.
Her synes det i stor grad å være samsvar mellom dagens offentlige regelverk og
standardvilkårene. Ved at det skal benyttes offentlige skilt i ny felles ordning, vil også
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skiltnormalenes bestemmelser gjelde. Skiltnormalene bestemmelser vil på et mer detaljert
nivå gi uttrykk for det som fremgår av standardvilkårenes punkt 3.1. Viktig
forbrukerinformasjon som vilkår for gratisparkering, entydig, klar og enkelt tilgjengelig
prisinformasjon med videre vil følge av skiltnormalens bestemmelser.
Det anses derfor ikke behov for særskilt regulering av dette.

26.8 Betaling til feil automat
Fra Parkeringsklagenemnda er det pekt på at de har en del saker der det ved reserverte
områder nærme allment tilgjengelige områder betales til feil automat. Forklaringene varierer.
Noen ganger er det uoppmerksomhet andre ganger bevisste overtredelser. Oftest er skiltingen
god, men feil skilting forekommer og noen ganger dekkes skiltene til.
Alminnelige krav til god skilting vil minimere dette problemet. Der en alminnelig aktsom
bilist betaler til feil automat vil ikke skiltingen ha vært god nok og det kan ikke ilegges
sanksjon. Det har vært vurdert om det bør være særlig høy terskel for å kunne ilegge sanksjon
i disse tilfellene – for eksempel som incentiv for virksomhetene til å minimere risikoen for at
en alminnelig aktsom bilist betaler til feil automat. Det har i den forbindelse vært vurdert om
overtredelser i slike tilfelle i alminnelighet kun bør kunne sanksjoneres med den laveste sats.
Da dette bare vil gjelde der skiltingen har vært tilstrekkelig tydelig, har det ikke vært funnet
grunn til dette.
Det bes om høringsinstansenes innspill vedrørende dette.

26.9 Parkering med motorsykkel (utkastet § 24)
For parkering med motorsykkel og andre tohjulinger er det i dag utfordringer særlig når det
gjelder plassering av billett i åpne anlegg.
Bruk av mobiltelefon eller annen billettløs betaling vil være en god og brukervennlig
betalingsløsning for parkering med motorsykkel og som vil fjerne problemet med plassering
av billett, jf. nærmere omtale under punkt 15.5 og 17.4
Norpark har opplyst at de har fått tilgang til billettholdere fra Sverige som er utviklet for
motorsykkel. Utfordringene så langt har både vært å få motorsyklister til å bruke slike
innretninger og å få innretninger som fungerer etter intensjonene. Billettløs betaling, som vil
bli et krav i ny ordning, vil gjøre at motorsyklistervil ha et godt betalingsalternativ, dersom de
ikke ønsker å benytte en slik billettholder.
Det anses derfor ikke behov for særskilt regulering av betalingsplikt for MC.
Det er pekt på at motorsyklister bør ha fleksibilitet til å utnytte tilgjengelig parkeringsareal,
ved å få parkere flere motorsykler i samme felt. Dagens offentlige regelverk tillater i
utgangspunktet kun én motorvogn i hvert felt. Det er derfor enighet om at det bør sikres
tydelig regulering som gir mulighet for å parkere flere motorsykler i samme felt, jf. utkastet §
24 første ledd. Det vil kun være plikt til at én motorsyklist til enhver tid har betalt for
parkeringen. Den som velger å parkere i samme felt som andre, uten å betale,må selv ha
risikoen for at betaling faktisk har skjedd.

26.10 Plassbehov for store biler eller biler med tilhenger
Praksis både innen privat og offentlig del av næringen varierer en del i slike tilfeller. Det
synes behov for å sikre klar og entydig regulering.
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Biler skal i utgangspunktet plasseres innenfor oppmerket felt. Tanken er at man leier et felt til
parkering. Bruker man flere ved at bilen går utover feltet, er dette i utgangspunktet ulovlig,
med mindre man betaler for flere felt.
Etter en helhetsvurdering synes følgende som en rimelig balansering av hensynene ved bruk
av store biler og eller biler med tilhenger. Er det betalingsparkering må man betale for det
antall plasser man benytter, forutsatt at arealet er avsatt til parkering. Er det gratisparkering, er
det tilstrekkelig å ha én billett, i det formålet er kun av kontrollteknisk art. Det foreslås ikke
uttrykkelig forskriftsregulering av dette.

26.11 For mange og kompliserte vilkår på parkeringsautomatene.
Gjennom forskriftsregulering, skiltregler, skilt- og oppmerkingsnormaler vil det kun være de
sentrale vilkårene om tidsbegrensning, pris m.v. som gjelder på det aktuelle
parkeringsområdet som vil måtte fremgå. Dette er informasjon som er nødvendig å ha, fordi
det vil kunne variere fra parkeringsområde til parkeringsområde.
Dette antas således ikke å bli et særskilt problem, og det anses ikke behov for særskilt
regulering av dette.

26.12 Dokumentasjon for rettmessig ilagt kontrollsanksjon (utkastet § 43)
Fra Standardvilkårenes pkt 4.3:
”Dersom parkeringsselskapet ilegger en fører av en motorvogn kontrollavgift, skal
parkeringsselskapet sikre nødvendig dokumentasjon for sitt krav. Tilsvarende gjelder
ved fjerning av motorvogn”.
Det alminnelige utgangspunktet er at det er den som hevder å ha et krav som må kunne
sannsynliggjøre at man faktisk har et krav. Dagens teknologi tilsier at det ikke burde by på
noen store problemer å kunne sørge for at man har fotobevis i de aller fleste saker. Dette vil
forenkle bevisspørsmålene betydelig, og kunne bidra til en rekke saker løses på et tidlig
stadium. Forbrukersiden har pekt på at mange av de som henvender seg til Forbrukerrådet og
Forbrukerombudet etterlyser fotodokumentasjon i sine konkrete saker. Et krav om fotobevis
vil trolig også bidra til å forhindre at flere saker enn nødvendig blir klaget inn for
parkeringsklagenemnda.
Standardvilkårenes pkt 9.6
Dersom parkeringsselskapet/fjerningsselskapet støtter sitt krav på dokumentasjon,
for eksempel fotobevis, skal dette fremlegges klageren dersom han/hun krever dette.
Gode grunner taler for å videreføre bestemmelsen om at parkeringsselskapet må kunne
fremlegge dokumentasjon dersom klageren krever dette. Dette vil kunne gi klager bedre
anledning til å vurdere sin egen sak. Dette vil også kunne føre til færre klager til nemnda.
Klager vil ved nemndas behandling av saken uansett gis anledning til å kommentere
selskapets dokumentasjon for kravet. Hensynet til sakens opplysning og til kontradiksjon
tilsier at forbrukeren også burde kunne kreve dette fremlagt på et tidligere stadium.
Det foreslås på denne bakgrunn en generell regulering av krav til dokumentasjon, jf. utkastet
til § 43.
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26.13 Forslag til løsning
Til 26.3 (regulert i retningslinjer)
Dersom kvittering for betaling ligger synlig, men er snudd, skal kontrolløren ved ileggelse av
kontrollsanksjon notere nummeret på kvitteringen, der slik finnes. Dersom fører eller eier i
ettertid fremviser kvittering med det aktuelle nummeret som dokumenterer at det var betalt for
den aktuelle perioden på det aktuelle parkeringsområdet, skal kontrollsanskjonen ettergis.
Dette gjelder likevel ikke i tilfeller hvor føreren gjentatte ganger har blitt ilagt
kontrollsanksjon på grunn av manglende dokumentasjon.
Til 26.4 (regulert i retningslinjer)
Kontrollavgift som er ilagt for manglende billett, skal ettergis dersom føreren eller eieren i
ettertid kan dokumentere at føreren eller eieren har betalt parkering på det aktuelle sted på den
aktuelle tid.
Til 26.5 (sutkastet § 36 fjerde ledd)
Det kan ilegges kontrollsanksjon tidligst fem minutter etter at kjøretøyet er stilt på plass.
Det kan ilegges kontrollsanksjon tidligst fem minutter etter at parkeringstiden er utløpt.
Til 26.6 (regulert i retningslinjer)
Dersom betalingsautomaten ikke fungerer og det ikke i umiddelbar nærhet finnes alternativ
fungerende betalingsautomat, plikter ikke fører eller eier å betale for parkeringen. Føreren
skal istedenfor legge beskjed om hvorfor betaling ikke er foretatt lett synlig innenfor
motorvognens frontrute.
Til 26.9 (utkastet § 24 første ledd)
Flere motorsykler eller mopeder kan parkere i samme parkeringsfelt.
Til 26.10 (regulert i retningslinjer)
Ved parkering av bil med tilhenger som opptar flere felt skal det betales for det antall felt som
benyttes. Ved gratisparkering mot billett er det tilstrekkelig at det fremlegges billett i bilen.
Til 26.12 (Se utkastet § 43)
Ved ileggelse av kontrollsanksjon og fjerning skal virksomheten sikre nødvendig
dokumentasjon for sitt krav.
Dersom virksomheten støtter sitt krav på dokumentasjon, for eksempel fotografi, skal dette på
forespørsel fremlegges klageren.

27. Om ikrafttreden og overgangsbestemmelser (utkastet kapittel 11)
27.1 Generelt
Med mål om at nye regler skal gi forbedringer både for publikum og næring er det ønskelig at
de trer i kraft så snart som mulig etter at lov- og forskriftsendringene er fastsatt. Samtidig vil
full gjennomføring innebære betydelige endringer i næringen. Det er derfor behov for å gi tid
til å foreta nødvendige administrative endringer og tilpasninger. Videre bør bestemmelser som
er viktige for publikum tre i kraft raskere enn bestemmelser av mer administrativ karakter.
Det legges derfor opp til en gradvis innfasing av nye regler, der enkelte bestemmelser kan
gjelde fra en rimelig tid etter fastsettelsen. For andre bestemmelser legges det opp til en lengre
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overgangsperiode. Det foreslås en ”femtrinnsrakett”, der noen bestemmelser foreslås å gjelde
fra ikrafttreden, noen etter tre måneder, noen etter seks måneder, noen etter ett år og en
bestemmelse etter to år.
De enkelte bestemmelsene omtales under.

27.2 Krav til virksomheter
For nye virksomheter vil parkeringsregelverket gjelde fra forskriften trer i kraft.
For virksomheter som var etablert før forskriften trer i kraft er det behov for
overgangsbestemmelser. Kravet i utkastet § 4 om meldeplikt er i utgangspunktet ikke
vanskelig å oppfylle og det foreslås derfor at etablerte virksomheter skal oppfylle
meldeplikten innen en måned etter ikrafttredelsen. På den annen side kan utkastet § 5 krav til
organisasjonsform mv. kreve behov for tilpassinger. Det foreslås derfor at det for etablerte
virksomheter gis ett års overgangstid fra forskriftens ikrafttreden før utkastet § 5 skal gjelde.
Dette innebærer at etablerte virksomheter må melde sin virksomhet, på linje med nye
virksomheter, og melde eventuell endring i henhold til § 5 femte ledd innen ett år etter
forskriftens ikrafttredelse.

27.3 Krav til kontrollører
Krav til opplæring etter utkastet § 9 forutsetter et opplæringstilbud. Norpark har utarbeidet en
læreplan og det vil bare være behov for å sikre tid til godkjenning fra Vegdirektoratet før
kravene kan gjelde fullt ut for personer som påbegynner utdanning. Også andre aktører vil
kunne utarbeide og få godkjent sin læreplan. Det foreslås derfor at disse kravene gjelder fra
tre måneder etter ikrafttreden. Det foreslås at de generelle kravene til ansatte etter utkastet § 8
trer i kraft samtidig.
For kontrollører som ved ikrafttreden av forskriften har gjennomført utdanning, er i tjeneste
og har erfaring anses det ikke grunn til å stille krav til utdanning. Her anses det tilstrekkelig at
de fases inn gjennom regodkjenningskravet, jf utkastet § 9 første ledd c). Unntaket vil særlig
gjelde for de som har gjennomført Norparks kursopplegg eller annen tilsvarende opplæring.
Det kan imidlertid også tenkes å finnes parkeringsvakter med lang erfaring, men uten formell
kursing. To år er vurdert som hensiktsmessig krav til erfaring for å kunne unntas fra kravet til
formell opplæring. Også de som har påbegynt opplæring ved forskriftens ikrafttreden bør
unntas. I slike tilfeller bør det stilles krav til når denne opplæringen bør være fullført. Tre
måneder foreslås som frist for å gjennomføre opplæringen.
Det er samtidig grunn til raskt å hindre bruk av ufaglært personell med begrenset erfaring,
herunder deltids- og ferietilsatte. De foreslåtte begrensningene i unntakene antas å innebære at
de fleste i slike stillinger vil måtte gjennomføre opplæring etter de nye kravene.
For alle som omfattes av unntaket fra opplæringskravene foreslås at regodkjenningsprøve må
bestås innen to år etter forskriftens ikrafttreden. Dette er kortere enn den ordinære
fireårsfristen, og foreslås særlig for å ta hensyn til at en del av disse vil ha større behov for
oppdateringer til nye regler. Samtidig er det behov for å ta hensyn til administrative
utfordringer både hos virksomhetene og opplæringsinstitusjonen til å kunne håndtere dette på
en hensiktsmessig måte. Det pekes imidlertid at det uansett forutsettes at de som håndhever
har tilstrekkelig kjenneskap til de regler de skal håndheve. Det stilles i utgangspunktet samme
krav til regodkjenningsprøven her, som det gjøres i sin alminnelighet. Det vil imidlertid være
mulig å tilpasse denne til de ulike målgruppenes behov, men prøven må godkjennes på samme
måte som for andre prøver.
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Det forutsettes i utgangspunktet at virksomhetene og de ansatte sammen legger opp et løp i
sin virksomhet, slik at gjennomføringen fordeles i toårsperioden. Det er likevel en risiko for at
det vil bli en opphopning av personer som skal gjennomføre regodkjenningsprøve når fristen
nærmer seg. Dette kan skape utfordringer for å få gjennomført slik prøve.
Kravene til uniformering etter utkastet § 11 vil i stor grad være videreføring av dagens
praksis. Kravet foreslås derfor å gjelde fra forskriftens ikrafttreden.
Kravene til legitimasjonskort etter utkastet §§ 12 og 13 forutsetter visse administrative
tilpasninger hos virksomhetene. Det foreslås derfor at det gis en overgangstid på tre måneder
fra forskriftens ikrafttreden.

27.4 Krav til det enkelte parkeringsområde
Skiltplan for området er viktig for at publikum skal kunne ivareta sine rettigheter. Samtidig vil
det være behov for tilpasninger, særlig for etablerte områder. Kravet til skiltplan er nært
knyttet til bruken av offentlig skilt.
For parkeringsområder som etableres etter forskriftens ikrafttreden må forskriftens regler
gjelde. Tilsvarende gjelder i utgangspunktet også for etablerte områder, der endringer skjer
etter ikrafttreden.
For områder som allerede er etablert ved forskriftens ikrafttreden, og hvor det ikke senere
gjøres endringer, er det behov for tilpasninger. Det vises her til at det er tale om et betydelig
antall områder og det vil nødvendigvis måtte ta noe tid å få dette inn i nytt system. Samtidig
er det grunn til å peke på at for alle kommunale skilt i dag skal det foreligge skiltplan. Det
foreslås derfor at § 16 om skiltplan gjelder fra ett år etter ikrafttreden.
For å gi et incitament til raskere innfasing i nytt regime er det sett grunn til å knytte en del av
fordelene for næringen ved nye regler om bruken av offentlige skilt etter ny ordning. Det
foreslås derfor at solidaransvaret etter utkastet § 37 kun gjelder der det settes opp offentlige
skilt etter utkastet § 22.
Utkastet § 17 om register foreslås å gjelde fra ett år etter ikrafttreden for å sikre at
Vegdirektoratet får tid til å utvikle og etablere et slikt register.
Utkastet § 18 om opplysnings- og rapporteringsplikter og utkastet § 19 om tilsyn og
sanksjoner ved overtredelser foreslås å tre i kraft ved ikrafttreden av forskriften. Dette for å gi
tilsynsmyndigheten det rettslige grunnlaget for å kunne reagere mot overtredelser. Det legges
imidlertid til grunn at det vil ta noe tid for regionvegkontoret å bygge opp sitt tilsynsapparat.

27.5 Skilting
Utkastet § 22 om skilting foreslås å gjelde fra forskriftens ikrafttreden for nye områder, eller
der det gjøres endringer på etablerte områder. For etablerte områder foreslås det en
overgangstid på ett år i samsvar med det som foreslås for utkastet § 16.
Tilsvarende anses det behov for å gi nødvendig tid til tilpasning for bruk av enhetlig skilting.
Utkastet § 23 om privat skilting på vilkårsparkeringsområder gjelder fra ett år for etablerte
områder, men umiddelbart for nye områder, og der det gjøres endringer i reguleringen.
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Utkastet § 24 om plassering av motorvogn og bruk av parkeringsskive og utkastet § 25 om
undersøkelsesplikt gjelder allerede innen det offentlige i dag. Bestemmelsene foreslås å gjelde
fra forskriftens ikrafttreden.
Kravene til annen privat skilting etter utkastet § 26 er i stor grad videreføring av etablerte krav
og er viktige for de parkerende. Bestemmelsen foreslås derfor å gjelde fra forskriftens
ikrafttreden.
Utkastet §§ 27 til 30 om reservert parkering, unntak fra maksimaltid, boligsoneparkering og
utstedelse av særskilt parkeringstillatelse, er videreføring av eksisterende bestemmelser og vil
som nevnt primært ha betydning på det såkalte ”enerettsområdet”. Bestemmelsene foreslås
derfor å gjelde fra forskriftens ikrafttreden.

27.6 Om betaling
Utkastet § 31 om betaling inneholder selv bestemmelser om utsatt ikrafttreden for
bestemmelser om krav til universelt utformede betalingsløsninger. Det foreslås seks måneders
frist for åpne anlegg og 12 måneders frist for lukkede anlegg for å tilby universelt utformede
betalingsløsninger. Videre foreslås det 12 måneders overgangstid for å tilby for- og
etterskuddsbetalingsløsning.
Utkastet § 32 om universelt utformede betalingsløsninger inneholder også selv bestemmelser
om ikrafttreden. Det foreslås at krav til universelt utformede automater gjelder fra forskriftens
ikrafttreden for nye automater og fra 2021 for eksisterende automater. Disse bestemmelsene
må sees nært sammen med regulering etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf.
nærmere omtale i punkt 17.
Utkastet § 35 om lademulighet vil forutsette installering av ladepunkter. Dette vil
nødvendigvis ta noe tid på enkelte områder. Samlet sett foreslås det derfor en overgangstid på
seks måneder.

27.7 Om sanksjonering
Sanksjonsnivået i utkastet § 36 vil med enkelte unntak være betydelig høyere enn det som i
dag gjelder for offentlig parkering. For å balansere håndhevings- og brukerinteressene
foreslås det at adgangen til å benytte sanksjonsnivåene forutsetter klagemulighet til uavhengig
nemnd. Det vil i første rekke ha betydning for offentlige aktører og vil gi et incitament for
raskere innfasing.
For private aktører vil sanksjonsnivået i mindre grad være et incitament for raskere innfasing,
fordi de fleste ilegger høyere kontrollavgift. For disse vil solidaransvaret kunne være
incitament til raskere sanksjonering. Det foreslås derfor at det bare er sanksjoner ilagt etter de
nye reglene som eier og fører hefter solidarisk for etter utkastet § 37.
Forslaget i foregående avsnitt anses imidlertid ikke tilstrekkelig. Private selskaper, både de
som i dag ikke er tilknyttet nemnda og de som er det, ilegger høyere kontrollavgift enn det
som vil være tillatt etter den nye forskriften. Siden en viktig hensikt med de nye reglene er å
hindre at enkelte parkeringsselskap ilegger urimelig høye kontrollavgifter foreslås det at de
satsene uansett blir det høyeste nivå fra forskriftens ikrafttreden.
I tillegg til dette bør det fastsettes en seneste frist for når det kun vil være anledning til å
ilegge sanksjoner etter de nye reglene. Dette vil blant annet ha betydning for de differensierte
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satsene som foreslås. Denne fristen settes særlig av hensyn til behov for tid til å få den nye
parkeringsklagenemnda operativ og foreslås satt til seks måneder etter ikrafttreden.
Utkastet § 37 regulerer kontrollsanksjonen nærmere. Bestemmelsen foreslås å ha samme
ikrafttreden som utkastet § 36, jf. imidlertid særlig forslag om solidarisk ansvar.
Utkastet § 38 om fjerning innebærer ikke vesentlige endringer i forhold til dagens praksis og
forutsetter heller ikke tid til administrativ tilpasning. Det foreslås derfor ingen særlig
overgangstid for denne bestemmelsen.
Utkastet §§ 39, 40 og 41 er knyttet til § 38. Tilbakeleveringsplikten vil ha betydning for
dagens offentlige aktører og for de private utenfor standardvilkårene. Reglene anses viktige
for de parkerendes rettigheter rettigheter. Det anses ikke særlig behov for tid til administrativ
tilpasning. Det foreslås derfor heller ikke overgangstid for disse bestemmelsene, jf. omtale
ovenfor til utkastet § 38.
Utkastet § 42 vil innebære ny offentlig regulering av fjerning fra annet enn vilkårsparkering.
Det forventes å ta noe tid for virksomhetene å gjøre nødvendige administrative tilpasninger
her. Det foreslås derfor tre måneders overgangstid fra ikrafttreden for denne bestemmelsen.

27.8 Om klageordning
Utkastet § 44 om klage til virksomheten innebærer ikke vesentlige endringer for offentlige
eller private aktører. Det foreslås derfor ikke behov for overgangstid for denne bestemmelsen.
Utkastet §§ 45-60 gjelder parkeringsklagenemndas virksomhet. En slik klagerett vil være ny
for offentlige aktører og for private aktører, som ikke er tilknyttet dagens
parkeringsklagenemnd. For private som i dag er tilknyttet parkeringsklagenemnda, vil det i
stor grad innebære en videreføring, med noen justeringer i den administrative plattformen.
Det vil nødvendigvis måtte ta noe tid å få en slik klagenemnd operativ og behov for en del
administrative tilpasninger. Samtidig er dette bestemmelser som er svært viktig for de
parkerendes rettigheter. Det foreslås derfor seks måneders overgangstid før en slik nemnd må
være operativ.

27.9 Tilrettelegging for forflytningshemmede med parkeringstillatelse
Det er i dag et betydelig antall plasser som er tilrettelagt for forflytningshemmede. Det antas
derfor ikke at utkastet § 61 vil medføre vesentlige endringer eller konsekvenser. Det ligger
også i hele ordningens dynamiske natur at det vil kunne gjøres endringer underveis og at disse
endringene vil kunne ta noe tid å gjennomføre. Det kan imidlertid være behov for å gjøre
endringer også med tanke på størrelse, utforming og plassering, jf. utkastet § 63.
Kravene om tilrettelegging har sammenheng med de øvrige krav til parkeringsområdene.
Kravene bør derfor i sin helhet gjelde for plasser som etableres eller endres etter forskriftens
ikrafttreden. For etablerte plasser synes en overgangstid på 3 måneder tilstrekkelig for
kravene i utkastet §§ 61 og 63. Hva gjelder kommunens ansvar til å gi rådgivende uttalelse
etter § 62 foreslås det en tre måneders overgangstid.
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28. Det strafferettslige vernet for parkeringskontrollører
28.1 Bakgrunn
Vold og trusler mot en annen person er straffbart. Det finnes mange bestemmelser, både i
straffeloven og i spesiallovgivingen, som sanksjonerer voldshandlinger og trusselsituasjoner. I
straffelovens §§ 127 og 128 er offentlige tjenestehandlinger også gitt et ekstra vern.
Kommunale trafikkbetjenter anses som "offentlig tjenestemann”. Disse har derfor dette
forsterkede strafferettslige vernet. Det skilles i dag ikke mellom oppgavene knyttet til
håndheving av vilkårsparkering og annen parkeringshåndheving (de såkalte ”gebyrtilfellene”).
De trafikkbetjenter som håndhever på private områder har ikke dette vernet.
I den nye straffeloven av 2005, som ikke har trådt i kraft, vil bestemmelsene i §§ 127 og 128
bli samlet i ny § 155. Den vernede personkretsen blir imidlertid noe innskrenket § 155. I
tillegg er det fastsatt en ny § 265. Denne bestemmelsen verner en del særlig utsatte grupper
som faller utenfor § 155.
Problemstillingen i forhold til parkeringskontrollører er aktualisert av disse endringene og av
at det i ”ny felles parkeringsregulering” legges opp til et regulatorisk skille mellom
håndheving av vilkårsparkering og annen parkeringshåndheving (de såkalte ”gebyrtilfellene”).
KS har i brev 5. mai 2010 bedt Lovavdelingen i Justisdepartementet om en uttalelse i forhold
til eksisterende regelverk. Lovavdelingen har i brev 29. juni 2010 ikke uttalt seg om sakens
realiteter, men vist til at de tar med seg innspillet i arbeidet med ikraftsettingsproposisjonen
for straffeloven 2005 (som også vil inneholde eventuelle justeringer i de enkelte
straffebestemmelser). Henvendelsen fra KS relaterer seg imidlertid til gjeldende regelverk og
det fokuseres her på betydningen av ny felles parkeringsregulering. Dette tas nærmere opp
nedenfor.

28.2 Nærmere om straffeloven 2005 § 155
Om bakgrunnen for endringer i det strafferettslige vern for offentlige tjenestehandlinger
fremkommer blant annet følgende i Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 211:
”Deler av den offentlige sektor har blitt privatisert. Det vil være uheldig dersom personer som
innehar samme kompetanse, og utøver de samme funksjoner, har et ulikt strafferettslig vern
avhengig av om de er ansatt i en offentlig eller privat virksomhet. Dette taler for å ta i bruk en
snevrere definisjon enn i dag. Departementet er videre enig med riksadvokaten under
høringen av delutredning V i at behovet for vern neppe generelt er større for offentlig ansatte
enn for andre yrkesutøvere, med mindre det utøves offentlig myndighet. Formålet med
bestemmelsen er å ivareta offentlige interesser, ikke å verne enkeltindivider. Krenkelser av
individet er vernet av andre bestemmelser.”
I samme proposisjon fremkommer følgende om den vernede personkretsen etter § 155:
”Definisjonen av offentlige tjenestemenn omfatter enhver som har kompetanse til å treffe
vedtak eller utferdige forskrift … Den videre avgrensningen må i noen grad bli skjønnsmessig
og overlates til domstolene, men kjernen i begrepet er ansatte i offentlig virksomhet som
krever hjemmel i lov, og som regelmessig treffer avgjørelser som oppleves som inngripende
og begrenser borgernes handlingsfrihet. Yrkesgrupper som vernes av § 155 er for eksempel
saksbehandlere i statlig og kommunal sektor, politi, ansatte i fengselsvesenet, dommere, og
188

oppsynspersonell. Offentlig ansatte i forretningsvirksomhet og annen virksomhet som rettslig
sett like gjerne kan utføres som ledd i privat virksomhet, faller utenfor virkeområdet til § 155.
På dette punktet innsnevres rekkevidden av bestemmelsen i forhold til gjeldende rett. Blant
dem som faller utenfor § 155 er ansatte i offentlig eid eller styrt persontransport, slik som
bussjåfører ansatt i stat eller kommune og t-banekontrollører. Det samme gjelder leger,
sykepleiere og andre ansatte i offentlige helseforetak med unntak for avgjørelser om tvungen
behandling, lærere og trafikkbetjenter.”
Uttalelsene over trekker klart i retning av at ”trafikkbetjenter” ikke vil være vernet etter
straffeloven § 155. Det fremgår ikke av forarbeidene hva som nærmere menes med
”trafikkbetjent” i ovennevnte uttalelse. Uttalelsen er imidlertid nært knyttet til uttalelsene om
”virksomhet som rettslig sett like gjerne kan utføres som ledd i privat virksomhet”.
Med utgangspunkt i forslag til felles regler for offentlig og privat vilkårsparkering, herunder
felles regler for håndhevingen synes det imidlertid klart at vilkårsparkering etter nytt felles
regelverk er ”virksomhet som rettslig sett like gjerne kan utføres som ledd i privat
virksomhet” og dermed faller utenfor virkeområdet til § 155. Dette vil sterkest gjøre seg
gjeldende utenfor det såkalte ”enerettsområdet” (typisk parkering på parkeringsplasser og i phus), men vil også gjelde på det såkalte ”enerettsområdet” (typisk langs offentlig veg) da det
vil være anledning til å overlate håndhevingen her til private. Det må videre antas at dette vil
gjelde uavhengig av hvordan den kommunale virksomheten faktisk er organisert (for
eksempel etat, KF, AS).
Det er derfor grunn til å anta at personer som bare håndhever vilkårsparkering ikke vil være
vernet etter straffeloven § 155.
Gebyrhåndheving omfattes ikke av nytt felles regelverk for parkering og håndheving av slike
tilfelles skal fortsatt forbeholdes kommunen. Slike oppgaver anses dermed som offentlig
myndighetsutøvelse og de ovennevnte uttalelsene treffer derfor ikke like godt. Oppgaven kan
ikke utøves av private og har mer har karakter av delegert politimyndighet, jf. vegtrafikkloven
§§ 4 og 9 og parkeringsforskriften § 17, jf. § 14. Det er derfor mer nærliggende å anse at
kontrollørene har kompetanse til ordinære forvaltningsvedtak og at de er ”ansatte i offentlig
virksomhet som krever hjemmel i lov, og som regelmessig treffer avgjørelser som oppleves
som inngripende og begrenser borgernes handlingsfrihet” og dermed er vernet etter § 155.
Det kan imidlertid også reises spørsmål om det er så stor forskjell i straffverdigheten på vold
og trusler knyttet til gebyrhåndheving og annen parkeringshåndheving at det bør føre til
strafferettslig ulik bedømmelse, selv om dette er ulikt regulert etter vegtrafikkloven.
Det vil videre være veldig aktuelt og praktisk at samme personer forestår håndheving av
gebyr og vilkårsparkering. Dersom gebyrhåndheving omfattes av § 155 er det spørsmål om
personen også er vernet ved utførelsen av andre oppgaver, jf. blant annet omtale på side 211 i
Ot.prp. nr. 8 (2007-2008):
”Departementet er videre enig med kommisjonen i at det ikke er noe krav at
vedkommende utøver slik myndighet når hendelsen finner sted, dersom vedkommende i
kraft av sin stilling har slik kompetanse, jf. delutredning VII side 290.”
Det vil også være aktuelt at person som håndhever gebyrordningen er ansatt i et kommunalt
AS. Et aktuelt spørsmål er om dette kan få betydning for det strafferettslige vernet etter § 155.
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Som det fremgår peker Justisdepartementet på at den nærmere avgrensningen av
bestemmelsen må bli skjønnsmessig og overlates til domstolene. Av hensyn til forutsigbarhet
for hele parkeringsnæringen, og i sær de ansatte, er det likevel ønskelig med en avklaring av
disse spørsmålene. Det bes særlig om Justisdepartementets synspunkter på disse spørsmålene.

28.3 Vernet for de som faller utenfor straffeloven 2005 § 155
Om de gruppene som vil falle utenfor straffeloven 2005 § 155 fremgår følgende i ovenfor
nevnte Ot. prp. nr. 8 side 211:
”Departementet vil derfor foreslå at de yrkesgruppene som i dag er vernet av straffeloven
1902 §§ 127 og 128, men som faller utenom lovforslaget til § 155, gis et bedre vern enn det
som vil følge av de fremtidige alminnelige bestemmelsene om trusler og legemskrenkelser.
For det første kan det tas hensyn til det særskilte behovet for et strafferettslig vern i
straffutmålingen innenfor de strafferammene som er satt i de alminnelige bestemmelsene. Det
følger av departementets forslag til § 77 h at vold eller trusler mot personer som er særlig
utsatt for dette skal vektlegges i skjerpende retning i straffutmålingen. Strafferammene i de
aktuelle straffebudene er så vide at de gir gode muligheter til fortsatt å idømme tilstrekkelig
strenge straffer for handlinger som retter seg mot personer som etter forslaget ikke lenger
skal anses som offentlige tjenestemenn etter straffelovens definisjon, men som har et særskilt
behov for et strafferettslig vern.”
Etter straffeloven 2005 § 77 h skal det ved straffutmåling i skjerpende retning især tas i
betraktning at lovbruddet har rammet person som er særlig utsatt for lovbrudd. Om begrepet
”særlig utsatt” går det frem følgende i Ot.prp. nr. 8 side 271:
”Alternativet « særlig utsatt » tar spesielt sikte på personer som har et yrke eller en
beskjeftigelse som kan gjøre dem særlig utsatt for lovbrudd, og hvor det er grunn til å gi dem
en særlig strafferettslig beskyttelse. Ansatte i fengslene eller ved institusjoner som behandler
personer med psykiske avvik, lærere ved visse skoler, ansatte ved offentlig tilgjengelig
persontransport som for eksempel konduktører i NSB, drosjesjåfører, vektere og vakter er alle
eksempler på dette.”
Det er grunn til å anta at begrepet ”vektere og vakter” også inkluderer personer som
håndhever vilkårsparkering og at de derfor er omfattet av denne bestemmelsen.
Videre har Høyesterett (Rt 1993 s. 1163) uttalt seg om betydningen av å falle innenfor eller
utenfor det særlige vernet for offentlige tjenestehandlinger knyttet til parkeringskontroll.
Høyesterett slo fast at kommunale parkeringsvakter er offentlige tjenestemenn. Videre
påpekes det at det ikke ville ha hatt avgjørende betydning for straffutmålingen om volden
hadde vært rettet mot en parkeringsvakt i et privat selskap som kommunen hadde overlatt
gebyrhåndhevingen til. Uttalelsene gjaldt straffeloven § 127, men siden § 155 i stor grad
viderefører gjeldende bestemmelser, vil uttalelsene fortsatt ha relevans
Det kan altså tas hensyn til parkeringskontrollørenes stilling innenfor de alminnelige
strafferammene og etter straffeloven § 77 h. Også uttalelsene fra Høyesterett understøtter at
forskjellen i formelt lovvern ikke nødvendigvis gir store ulikheter i den faktiske
straffutmålingen.
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28.4 Er det behov for ytterligere vern?
28.4.1 Utgangspunktet
Det ovennevnte vernet, som de alminnelige strafferammene og straffeloven § 77 h gir, er ikke
ansett som tilstrekkelig vern for enkelte spesielt utsatte yrkesgrupper som faller utenfor § 155.
Dette er særlig begrunnet med at voldsbegrepet er noe videre i lovforslaget § 155 enn i de
alminnelige bestemmelsene om legemskrenkelser samt at det er ulikheter i strafferammene, jf.
Ot.prp. nr 8 (2007-2008) side 211. Den nye straffeloven har derfor i § 265 en egen
bestemmelse om et ekstra strafferettslig vern for tre uttrykkelig nevnte spesielt utsatte
yrkesgrupper. Dette gjelder helsepersonell, personer som forestår allment tilgjengelig
persontransport og personer som har ansvar for opplæring i grunnskole eller videregående
skole. Parkeringsbetjenter omfattes ikke av denne bestemmelsen.
Om hvilke grupper som bør vernes fremgår følgende i Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s 146:
”Etter departementets syn må det ved utvelgelsen av hvilke grupper som skal vernes, legges
avgjørende vekt på om yrkesgruppen utfører viktige samfunnsoppgaver som medfører en bred
kontaktflate mot en ubestemt krets av personer. Hvorvidt yrkesgruppen består av offentlig
eller privat ansatte, vil dermed ikke være et relevant kriterium. Det sentrale er om gruppen,
under sin utføring av arbeid som samfunnet har et påtrengende behov for, ikke kan reservere
seg mot kontakt med enkeltpersoner. Slike grupper kan vanskelig verge seg mot at det vil
kunne oppstå ubehagelige situasjoner under utføringen av arbeidsoppgavene, samtidig som
samfunnet har en klar interesse i å sørge for at det gripes inn mot hindringer av disse.”
Behov for strafferettslige vernet for vektere er vurdert i Justis- og politidepartementets rapport
fra juni 2008 om ”Gjennomgang av regelverket om vaktvirksomhet – forslag om endringer”,
jf. rapporten pkt 5.1274.
I rapporten fremgår det at arbeidsgruppen ikke ser behov for å foreslå endringer i gjeldende
rett. Det vises til at særlig strafferettslig vern vil kunne medføre uklarhet om vekternes status
og myndighet og dessuten bare skape større uklarhet om hvorvidt vekternes oppgaver er å
anse som offentlig eller privat virksomhet. Det pekes også på det vil kunne være et
straffeskjerpende moment at volden er utført mot en uniformert vekter under utførelsen av sin
tjeneste. Det vises også til Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) om at vold mot vektere i tjeneste vil
kunne være straffeskjerpende.
28.4.2 Særlig om kontroll av vilkårsparkering
Generelt anses kontroll av vilkårsparkering som en spesiell vakttjeneste og de regler som
gjelder for vektere vil ha betydning ved vurderingen av hvordan parkeringsvakter bør
behandles, jf. vurderingene over. Det pekes imidlertid på at vurderingen i forhold til
vaktvirksomhet generelt er farget av rolleavklaring mot politiets oppgaver. Dette gjør seg ikke
like sterkt gjeldende for parkeringskontrollører.
Parkeringsbransjen har ikke statistikk som sier noe om omfanget av voldsutøvelse mot
parkeringskontrollører og forholdet mellom vold knyttet til håndheving av vilkårsparkering og
annen parkeringshåndheving. Fra Oslo kommune rapporteres det imidlertid at antallet
anmeldelser varierer litt fra år til år, men er i hovedsak mellom 25 og 35 hvert år, med en
økende tendens de siste årene. Anmeldelsene omfatter stort sett straffeloven §§ 127, 128, 227,
228, 229 og 326. Dette fordeler seg på gebyr og tilleggsavgift. Når det gjelder pådømte saker,
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så spenner reaksjonene fra påtaleunnlatelse, bøter, betinget fengsel til ubetinget fengsel og
tilkjent erstatning.
Parkeringskontrollørene har en bred kontaktflate mot en ubestemt krets av personer og
arbeidet går i stor grad ut på å ilegge økonomiske sanksjoner på gata i direkte kontakt med de
parkerende. Forskriften legger også opp til høflig, hensynsfull og synlig kontroll som
innebærer mye kontakt med de parkerende. At kontrollørene er uniformerte og oppholder seg
på parkeringsplassene gjør dem særlig utsatt for vold på grunn av det umiddelbare sinnet
mange bilister viser når de blir kontrollert. For de kommunale kontrollørene kan en økning i
sanksjonsnivået kunne gi et økt konfliktnivå. Bransjen mener derfor at parkeringsvakter, både
i offentlig og privat sektor, er en yrkesgruppe som er vel så utsatt for vold som ansatte i
kollektivtrafikk, som er vernet etter § 265.
Som det fremgår er det lagt vekt på to kriterier ved avgrensning av gruppene som omfattes av
straffeloven § 265. Det er at gruppen har ”bred kontaktflate mot en ubestemt krets av
personer” og utfører ”viktige samfunnsoppgaver”. Parkeringskontrollører har som nevnt
utvilsomt en bred kontaktflate mot en ubestemt krets av personer som de ikke kan reservere
seg mot. Parkeringskontrollørenes oppgave er videre å sikre fremkommelighet og
tilgjengelighet til parkeringstilbudet. Det kan stilles spørsmål ved om dette er så vidt viktige
funksjoner for samfunnet at utøvelsen bør gis et særlig strafferettslig vern.
Det bes på denne bakgrunn om høringsinstansenes, og særlig om Justisdepartementets
synspunkter på å inkludere denne yrkesgruppen i det spesielle vern som straffeloven 2005 §
265 gir.

29.

Nærmere om tjenesteloven

29.1 Innledning
Direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) ble gjennomført i norsk rett i lov 19. juni 2009 nr.
103 om tjenestevirksomhet (tjenesteloven). Loven trådte i kraft 28. desember 2009.
Tjenesteloven omfatter i utgangspunktet alle kommersielle tjenester åpne for konkurranse,
med mindre tjenestene er positivt unntatt i loven. Det er derfor behov for å omtale denne
loven nærmere og vurdere forslag til ny parkeringsregulering opp mot tjenesteloven.
Tjenesteloven skiller mellom midlertidig tjenesteyting (tjenesteyting i annen stat enn
etableringsstaten) og etablering av økonomisk aktivitet, jf. henholdsvis EØS-avtalen artikkel
36 og 37 om fri flyt av tjenester og artikkel 31 om retten til etablering.
Etablering er definert i tjenesteloven § 5 bokstav e):
”etablering: utøvelse av økonomisk virksomhet av en tjenesteyter for et ubestemt
tidsrom, ved bruk av en fast infrastruktur som tjenesten ytes fra, jf. EØS-avtalen
artikkel 31”
Det som ikke omfattes av definisjonen ”etablering” vil være midlertidige tjenesteytelser.
Grensen er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 70 (2008-2009) side 75.
Selv om de fleste typer av tjenester i prinsippet kan ytes av besøkende tjenesteytere (som
midlertidige tjenester) vil det for mange tjenester være lite praktisk at de ytes på denne måten.
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29.2 Tjenestelovens krav knyttet til midlertidig tjenesteyting
29.2.1 Krav til etablering
I tjenesteloven § 16 annet ledd, jf. tjenestedirektivets artikkel 16 nr. 1, går det frem at overfor
midlertidig tjenesteyter må regler:
a) Verken direkte eller indirekte innebære forskjellsbehandling på grunnlag av
statsborgerskap, bosted eller etableringsstat
b) Være begrunnet i offentlig orden, offentlig sikkerhet, folkehelsen eller miljøvern
c) Være egnet og nødvendig for å oppnå formålet med kravet
Tjenestedirektivet artikkel 16 nr. 2 lister i tillegg opp en del krav som det er sterk presumsjon
for ikke vil tilfredsstille kravene i artikkel 16 nr. 1. Disse er ikke gjengitt i tjenesteloven, men
tjener likevel som eksempler på hva som presumptivt ikke vil tilfredsstille kravene i § 16
annet ledd.
Krav til registrering i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret kan omfattes av forbudet i
artikkel 16 nr. 2 og dermed anses som en restriksjon etter EØS-avtalen. Tilsvarende krav om
et fast forretningssted, da dette i realiteten kan anses som et forbud mot midlertidig
tjenesteyting. Dette samsvarer med vurderinger tidligere gjort i forhold til utenrettslig
inkasso75.
Et sentralt vilkår for slike restriksjoner, som nevnt ovenfor, er at de må begrunnes ut fra
hensynet til offentlig orden og sikkerhet. Hensynet til forbrukervern faller utenfor ”offentlig
orden”. Restriksjoner begrunnet med forbrukervern kan ikke gjøres gjeldende for midlertidige
/ besøkende tjenesteytere. Av den grunn foreslås det et generelt unntak fra følgende krav for
midlertidige / besøkende tjenesteytere etablert i annen EØS-stat:
-

Krav til registrering i Foretaksregisteret og krav til forretningssted i riket
Krav til registrering i Enhetsregisteret

Kravet om meldeplikt er vurdert. Meldeplikten anses som vesentlig mindre byrdefullt enn
kravet til registrering. Et krav til meldeplikt også for midlertidige / besøkende tjenesteytere
anses ikke for å være en restriksjon som overstiger minimumsterskelen for hva som kan bli
rammet av tjenestedirektivet. Samferdselsdepartementet mener derfor at dette kravet også må
gjelde for midlertidige / besøkende tjenesteytere.
29.2.2 Krav til det enkelte parkeringsområdet
I ny parkeringsregulering er det foreslått krav til skiltplan, skilting, universell utforming,
tilrettelegging for forflytningshemmede og elbilbrukere. Disse kravene omfattes ikke av listen
i direktivet artikkel 16 nr. 2 over krav som presumptivt er i strid med artikkel 16 nr. 1. Det må
derfor vurderes om disse utgjør en ”restriksjon” basert på EF-domstolens alminnelige praksis.
At en regel medfører ulemper, for eksempel at tjenesteyteren må tilpasse seg særlige norske
krav, er ikke tilstrekkelig for å konstatere at det foreligger en ”restriksjon”. Ikke enhver
begrensning av næringsfriheten er forbudt etter EØS-avtalen, så lenge midlertidige /
besøkende tjenesteytere kan utøve sin virksomhet på samme vilkår som tjenesteytere etablert i
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Norge. Videre er det slik at midlertidige / besøkende tjenesteytere, som opptrer på det norske
markedet, må finne seg i å være underlagt norske, ikke-diskriminerende regler.
Det må skilles mellom ordninger som virker negativt inn på muligheten for tjenesteytere fra
andre EU/EØS-land i det hele tatt å komme inn på markedet og reguleringen av hvordan
omsetning og ytelse av slike tjenester skal skje når tjenesten først har sluppet til på markedet.
Enkelte regler må dermed karakteriseres som ”kvasi-interne”, ved at det ikke er noen
sammenheng mellom det grenseoverskridende element og regelens virkning.
EF-domstolen har i flere avgjørelser anvendt dette prinsippet for å avgrense mot nasjonale
ikke-diskriminerende regler, som ikke utgjør restriksjoner. Det følger av adekvansprinsippet
at nasjonale regler som har en for usikker og indirekte virkning på den frie bevegelighet ikke
utgjør restriksjoner. Adekvansprinsippet er av EF-domstolen anvendt i forhold til reglene om
varer, arbeidskraft og etableringsrett. Prinsippet må antakelig også legges til grunn på
tjenesteområdet.
Det at tjenesteyteren må undersøke vertsstatens rettsystem for å finne ut om det er nødvendig
med endringer i markedsføringsopplegget, tjenestens innhold eller avtaleforholdet for øvrig,
vil etter dette ikke være tilstrekklig for å konstatere at det foreligger en restriksjon.
Tjenesteytere som benytter seg av sin rett til fri bevegelighet over landegrensene innenfor
EØS-området, må være forberedt på at en rekke av vertsstatens regulering av
næringsvirksomhet faktisk vil være lovlige etter EØS-avtalen.76
Det kan stilles spørsmål ved om de krav som foreslås til det enkelte parkeringsområde er en
restriksjon etter EØS-avtalen eller om de er å betrakte som ikke-diskriminerende regler for
utøvelsen av næringsvirksomhet som er forenlig med EØS-avtalen. Departementet er av
sistnevnte oppfatning, fordi kravene ikke har et grenseoverskridende element i seg (krav til
det enkelte parkeringsområde). Kravene omfattes dermed ikke av restriksjonsforbudet i
tjenesteloven.
29.2.3 Særlig om krav knyttet til sanksjonering – kontrollavgiftens størrelse, fjerning,
klagebehandling og deltakelse i parkeringsklagenemnd
Krav til sanksjonering er, på samme måte som for krav til det enkelte parkeringsområde,
fysisk knyttet til Norge, jf. forslag om at sanksjonen skal festes på kjøretøyet. Departementet
mener også her at sanksjonen ikke har noe grenseoverskridende element i seg og at kravene
dermed ikke omfattes av restriksjonsforbudet i tjenestedirektivet.
Klagebehandlingen i selskapet er ikke på samme måte knyttet til Norge og den vil kunne
foregå annetsteds. Det foreslås imidlertid ikke krav til hvor klagebehandlingen skal foregå,
heller ikke at klagen må behandles av det ileggende selskapet. Det foreslås imidlertid krav til
at den må foregå i det ileggende selskapets navn. Departementet anser heller ikke her at
klagebehandlingen har noe grenseoverskridende element i seg og dermed blir omfattet av
restriksjonsforbudet i tjenestedirektivet.
Deltakelse i klagenemnda forutsetter ingen aktiv tilslutning fra tilbyderen, men er en
konsekvens av at det ilegges sanksjoner. Ordningen kan derfor i seg selv hevdes å ha en for
vag og usikker virkning på midlertidige / besøkende tjenesteytere til å utgjøre en restriksjon.
For øvrig anses heller ikke ordningen å ha et grenseoverskridende element i seg.
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Parkeringsklagenemnda forutsettes finansiert av virksomhetene. Det legges til grunn at det må
fastsettes egne satser for virksomheter som bare delvis faller inn under forskriften, jf. punkt
23.23 med henvisning til punkt 4.12 og 4.13. Typisk at det i slike tilfelle betales for
behandling av den enkelte sak. Det kan være nærliggende med en tilsvarende løsning for
midlertidige / besøkende tjenesteytere. Medvirkningen vil i så tilfelle begrense seg til å betale
fakturaen som de får fra nemnda. Finansieringen av nemnda oppfattes derfor ikke å ha et
grenseoverskridende element i seg (så lenge denne gebyrsatsen er rimelig).

29.3 Tjenestelovens krav til etablert tjenesteyting
Tjenestedirektivet artikkel 15 nr. 6, jf. nr. 2 og 3 sier at visse krav til utøvelse av
tjenestevirksomhet kun er gyldige dersom kravene likebehandler, er begrunnet i tvingende
allmenne hensyn og er forholdsmessige. Slike krav må meldes til EFTAs overvåkningsorgan
(ESA) i henhold til tjenestedirektivet artikkel 15 nr. 7. Noen elementer i forslagene kan være
relevante i forhold til artikkel 15 nr. 2. Det gjøres nedenfor rede for departementets
vurderinger her.
29.3.1 Organisasjonskrav
Direktivet artikkel 15 nr. 2 bokstav b gjelder plikt for etablerte tjenesteytere til å ha en
bestemt juridisk form. I utkastet foreslås det blant annet at parkeringsvirksomheten må være
foretak, enkeltpersonforetak eller forvaltningsorgan. Disse kravene innebærer etter
departementets syn ikke krav om til bestemt juridisk form. Et slikt krav anses dermed å falle
utenfor tjenestedirektivet artikkel 15 nr. 2 b).
29.3.2 Reservasjon til bestemte tjenesteytere på grunn av virksomhetens særlige art
Direktivet artikkel 15 nr. 2 bokstav d) omfatter ”krav … som forbeholder bestemte
tjenesteytere adgangen til vedkommende tjenestevirksomhet på grunn av virksomhetens
særlige art”. Det kan stilles spørsmål ved om de krav til uniform og legitimasjon som er
foreslått vil omfattes av dette. Departementet mener artikkel 15 nr. 2 bokstav d) retter seg mot
tjenesteytende virksomheter som sådan og ikke ansatte i den enkelte tjenesteytende
virksomhet.
29.3.3 Krav til makspriser
Direktivet artikkel 15 nr. 2 bokstav g) gjelder ”faste minstepriser eller høyeste priser som
tjenesteyteren må overholde”. Det kan stilles spørsmål ved om krav til harmonisering av
kontrollsanksjonene omfattes av denne bestemmelsen. Departementet mener det er lite
naturlig å anse en sanksjon som pris på en tjeneste. Departementet mener derfor at dette
kravet ikke omfattes av artikkel 15 nr. 2 bokstav g).
29.3.4 Plikt til å yte andre bestemte tjenester
Direktivet artikkel 15 nr. 2 h) gjelder ”plikt for tjenesteyteren til å yte andre bestemte tjenester
sammen med sine egne tjenester”. Det kan stilles spørsmål ved om krav til å tilby parkering til
forflytningshemmede, ladepunkter mv. omfattes av dette kravet. Departementet mener dette
må anses som samme tjeneste og dermed ikke omfattes av artikkel 15 nr. 2 h).

29.4 Administrative plikter
Nytt parkeringsregelverk vil ha administrative konsekvenser knyttet til tjenesteloven. I denne
sammenheng vises det til krav om kontaktpunkt og meldeplikt etter EØS-høringsloven.
Tjenesteloven § 6, jf. tjenestedirektivet artiklene 6 til 8, stiller krav om kontaktpunkt, som
skal legge til rette for en forenkling av prosedyrene for å drive tjenesteyting i Norge. Dette
innebærer et ansvar for at kontaktpunktet besitter tilstrekkelig, korrekt og oppdatert
informasjon, særlig om hvilke krav som gjelder for tjenesteytere knyttet til fremgangsmåter
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og formaliteter for parkeringsvirksomhet i Norge samt annen informasjon som nevnt i
tjenesteloven § 7.
Det er opprettet et nasjonalt kontaktpunkt, som også nytt parkeringsregime må tilknyttes.
Vegdirektoratet forvalter i dag dette kontaktpunktet for en del ordninger innenfor
tjenesteloven på vegtrafikkområdet. Siden nytt parkeringsregime også hjemles i
vegtrafikkloven, fremstår det naturlig at Vegdirektoratet forstår denne oppgaven. Det kan
forventes enkelte kostnader med dette, men siden dette vil være en av flere ordninger som
Vegdirektoratet forvalter, antas de administrative eller økonomiske merkostnadene for å være
beskjedne.
EØS-høringsloven § 4 oppstiller en plikt for medlemslandene til å melde fra til EFTAs
overvåkningsorgan (ESA) om forslag til tekniske regler. Forslaget til nytt parkeringsregelverk
inneholder regler om utformingen av universelt utformede betalingsløsninger. Departementet
vil i tråd med omtale i punkt 15.4 vurdere behov for høring.
Meldeplikten gjelder også for visse typer krav som stilles for å starte og utøve
tjenestevirksomhet i landet, jf. loven §§ 17 og 18. Departementets vurdering er imidlertid at
de reviderte kravene som stilles i forslaget ikke er meldepliktige.

30. Gjennomgang
av
forflytningshemmede

forskrift

om

parkeringstillatelse

for

30.1 Bakgrunn
I rapporten fra 2006 fremkommer følgende i punkt 8.5:
”Gruppen mener det er behov for en gjennomgang av både tildelingskriterier og
klageordning for parkeringskort for forflytningshemmede og kommunenes praktisering
av forskriften.
Aktuelle temaer i en slik gjennomgang vil blant annet være gyldighetstid,
personvernhensyn, hvorvidt fritak for betaling av piggdekkavgift og i bomring skal
være rettigheter knyttet til parkeringskortet, utforming av kortet og tiltak for å hindre
misbruk. Det bør videre vurderes opprettet et sentralt register over utstedte tillatelser.
Det bør også vurderes om tildelingen skal være kommunal eller regional og om denne
oppgaven skal knyttes til eksempelvis det foreslåtte parkeringsrådet. Videre bør det
gjøres en vurdering av behandlingen av legeattester. Gruppen tilrår at det settes ned
en egen gruppe for å gjøre en slik gjennomgang.”
I høringen av rapporten var kommunene og representantene for de forflytningshemmede
positive til en slik gjennomgang. Det ble pekt på behov for endringer i utforming av kort og
av tildelingskriterier og sterkere tiltak for å hindre misbruk.
I arbeidsgruppens mandat fremkommer følgende:
”Gjennomgang av forskrift om parkering for forflytningshemmede. Økte rettigheter vil
gi økt press, og det er derfor behov for vurdering blant annet av tildelingskriterier,
klageordning og tiltak for å hindre misbruk. Dette kan forslagsvis vurderes av egen
gruppe.”
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30.2 Problemer som de forflytningshemmede opplever med reglene for
parkeringstillatelse for forflytningshemmede
De forflytningshemmedes representanter har pekt en del problemer som de har fått
tilbakemelding om i praktiseringen av dette regelverket:
- Generelt oppleves krav til dokumentasjon av behov som inngripende. Forskriftens
krav til dokumentasjon av ”særlige behov” innebærer at det stilles andre og langt
strengere krav til funksjonshemmede enn til andre parkerende. At det kun skal
vurderes ”faktiske, og ikke rent tenkte behov” oppleves av mange som inngripende og
i strid med ordningens intensjon.
- Det er stor ulikhet i praktisering av forskriften. For eksempel stiller noen kommuner
urimelige krav til dokumentasjon av behandling (sted, hyppighet, art) som angriper
personvernet.
- Legeerklæringer blir i mange tilfeller ikke hensyntatt – en kommunes saksbehandler
uttaler at de ikke kan stole på legenes uttalelse, og derfor ikke kan hensynta
erklæringenes innhold
- Enkelte kommuner innvilger parkeringstillatelse kun for ett år, selv om søkeren
åpenbart har varige forflytningsvansker, og burde få innvilget tillatelse for lengst
mulig tid. Dette skaper unødig byråkrati for kommunen og unødig papirarbeid for
søkeren.
- Enkelte kommuner argumenterer med at ektefelle kan utføre oppgavene og at behov
for tillatelse dermed bortfaller. Kommunene griper med dette inn i den
enkeltes/familiens rett til å utføre/fordele oppgaver.
- Enkelte kommuner argumenterer for at søkeren kan velge en annen butikk eller at
vedkommende kan vente til været eller formen er bedre. Kommunen blander seg med
andre ord inn i den enkeltes rett til å velge hvilke forretninger som skal benyttes.
- Det gis ofte avslag på søknad når søker ikke er i jobb, selv om forskriften likestiller
bosted og/eller annen aktivitet med arbeid. Som oftest er det ikke selvvalgt at man ikke
er i arbeid. Det oppleves som uheldig at ønsket om å opprettholde aktivitet utenom
arbeid på denne måten vanskeliggjøres.
Erfaringene fra Norparks medlemmer til disse problemstilingene er at enkelte legers uttalelser
er av en slik karakter at de må overprøves. I de fleste tilfeller foregår dette ved at sakene
legges fram for kommunelegen, jf. nærmere omtale nedenfor. Videre gir forskriften ikke
adgang til å utstede tillatelser kortere enn i 2 år annet enn ved helt sporadiske behov.
Norpark viser også til at det i retningslinjene til gjeldende forskrift påpekes at et moment i
vurderingen av om tillatelse skal gis vil være om søkerens problem kan løses på en annen
måte enn ved tildeling av parkeringstillatelse. Kommunene er pålagt å følge disse
retningslinjer og kan ikke kritiseres for å utrede alternative løsninger. I retningslinjene er det
konkret nevnt at alternative butikker i samme kjede er et tema som er relevant.
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Norpark viser også til at selv om forskriften nevner arbeid og annen aktivitet /bosted, skal det
foretas en vurdering av om det foreligger et særlig behov. Denne vurderingen kan være
forskjellig om man er i en arbeidssituasjon eller ikke.
Når det særlig gjelder personvernmessige utfordringer ved detaljerte opplysningskrav,
opplyser Oslo kommune at dette noe kommunen håndterer i mange sammenhenger, og de
ansatte er bundet av taushetsplikt og ellers alminnelige regler for håndtering av slik
informasjon.
For øvrig opplyser Oslo kommune at de har streng praksis i forhold til formålet tildeling av
kort. Avslag henger ofte sammen med at søker ikke har satt seg inn i vilkårene. Mange søkere
kan synes å ha økonomisk siktemål. I enkelte tilfeller kan ønske om å få rettigheter som man
ser andre har være motiverende. En del søker selv om de bare kjører bil av og til.

30.3 Forholdet til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven m.v.
Spørsmål om rutiner ved tildeling av parkeringskort har vært brakt inn for likestillings- og
diskrimineringsombudet, særlig på grunn av at mange opplever saksbehandlingen
inngripende.
I brev av 29. september 2010 uttaler ombudet om dette:
”Ombudet vurderer det slik at det er nødvendig med kriterier for tildeling av
parkeringstillatelser for å kunne administrere ordningen i tråd med forskriften for å sikre en
mest mulig rettferdig fordeling, målt opp mot den enkeltes behov, og for å sikre en mest mulig
lik behandling av like tilfeller. Ombudet mener derfor at saksbehandlingen i kommunen ikke
rammes av diskrimineringsbestemmelsene i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, selv om
det kan oppleves som ubehagelig for den enkelte.”
Også Sivilombudsmannen har behandlet sak der det var reist spørsmål blant annet om
kommunenes krav til dokumentasjon av parkeringsbehov. Sivilombudsmannen fant i brev av
14. desember 2007 at:
”Kommunen synes å ha tatt utgangspunkt i en riktig forståelse av regelverket. Den nærmere
avveiningen av Deres behov for parkeringstillatelse i forhold til de ordinære
parkeringsmulighetene, beror på en vurdering som blant annet krever kjennskap til de lokale
parkeringsforholdene. Dette er en vurdering som ombudsmannen vanskelig kan overprøve.
Gjennomgangen av saken gir ikke holdepunkter for at ytterligere undersøkelser herfra vil føre
til rettslige innvendinger til kommunens vedtak.”

30.4 Litt statistikk vedrørende tildeling av tillatelser
Norpark innhentet i forbindelse med arbeidsgruppens forslag i 2011 informasjon om
behandlingen i enkelte kommuner. Dette er både kommuner med og uten offentlig
avgiftsparkering med kommunal håndheving.
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Antall tillatelser
Antall passasjerer
Antall innbyggere i kommunen

Fredrikstad
1000
100
74000
Sjåfører med
leddgikt, Polio, MS

Harstad
220
15
24000
Rullestolbrukere

Kols- FEV stadium 50
%, hjertepasienter
eldre folk, ingen
daglige aktiviteter

Kristiansand
667
300
80000
I arbeid, unge, slite
med sykdom lenge,
polio, alvorlig
leddgikt, lang
fremkommende
kreft
ME, kols, eldre-ser
på gangevne-mange i
denne gruppen får
ikke

Spesialinnredet bil,
dødssyke, ellers må
det være aktivitet

Alle vurderes i
forhold til
aktivitetskrav

ca 25% av
legeerklæringene er
dårlige, mange skulle
ikke hatt tillatelse
men får pga dårlige
attester, har sendt
tilbake
legeeklæringer,
avslår pga dårlige
erklæringer,
25 % skulle aldri hatt
kort, mye misbruk
ved at andre bruker
kortet

Skrevet brev til alle
leger i Kr.sand,
snakket med legen
om hva legen skal
vektlegge, sender
noen søknader i
retur til søker.
Legene kjenner ikke
til forskriften

Ser mest på det
medisinske, søkere
veldig dårlig til å
oppgi aktivitetskrav
Kommunelegen
vurderer, på
søknadsskjema
fremgår det klart at
gangdistanse skal
oppgis klart

Enkle tildelingsgrupper

Vanskelige tildelingsgrupper

Fordeling i forhold til aktivitetskrav

Dårlige legeerklæringer

Misbrukstendens

Har siden 2006 hatt
utvalg med
kommunelegen og
parkeringsutvalg

Div

Stort fokus på
misbruk- tar noen i
misbruk-spesielt i
forhold til
passasjerer som har
fått. Ingen kopiering
av kort
Nemnd - medisinsk
rådgiver uten egne
pasienter, leder av
traffikk-politiet, repr.
For forflytningshemmede. På
sørlandet er det
møte mellom
nærkommunene.
Diskutert om
Kristiansand bør
behandle for
tilliggende
kommuner.
Vanskelig ift at klage
behandles i
bostedskommunen

Førde
106
30
12000
Sjåfører med fysisk
funksjonshemming

Eldre som skal ha
Passasjerer
kort, uten noe
særlig aktivitetskrav

Greie
legeerklæringer,
egne skjema,
personer som de
ofte kjenner til som
søker

Foreldre til barn
Har ikke opplevd
bruker tidvis
misbruk av
kortene, vanskelig å parkeringstillatelser
ta. Har til-skrevet
enkelte men de
påstår at barnet er
med.
Eget utvalg med
kommunelegen

30.5 Formålet med ordningen (utkast til ny § 1)
I en del sammenhenger er det nødvendig med en viss forskjellsbehandling for å oppnå likhet,
også kalt positiv særbehandling. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven åpner for slik
positiv diskriminering, jf. § 5. Generelt er slike ordninger aktuelle når de kompenserer for et
dårligere utgangspunkt, fremmer faktisk likestilling og er forholdsmessig77.
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Ordningen med parkeringstillatelse er en slik særbehandling for å skape likhet. Den skal lette
tilgjengeligheten for personer med forflytningshemming på steder det er vanskelige
parkeringsforhold. Selv om samfunnet på mange områder blir mer og mer universelt utformet,
særlig i forhold til kollektivtrafikk, er det langt igjen til universell utforming på mange
sentrale områder er oppnådd. Det erkjennes derfor at det vil være behov for denne type
særordning i en god stund ennå.
Forflytningshemmede gis særlige parkeringsrettigheter for å kompensere for begrensninger i
parkeringstilbudet som gjør at det ikke er tilgjengelig for alle. Formålet med ordningen
fremkommer imidlertid ikke i gjeldende forskrift, og er heller ikke ellers umiddelbart
tilgjengelig. Man må lese relativt nøye i retningslinjene utgitt av Samferdselsdepartementet og
Vegdirektoratet på side 4 og 10 for å se at formålet er å gi forflytningshemmede et likeverdig
parkeringstilbud, og da med utgangspunkt i at forflytningshemmede har særlige problemer
med parkering.
Ordningen har også sammenheng med ønske om å prioritere forflytningshemmede med et
reelt behov for parkeringslette og manglende betalingsmulighet. Det er likevel grunn til å
understreke at ordningen ikke har noe økonomisk formål og det er således ingen målsetting å
gi økonomisk lette for disse brukerne.
Tillatelsen gir tilrettelegging på to områder. Den gir for det første tilrettelegging gjennom
tilgang til større plass enn det en alminnelig plass kan tilby. Dette er viktig særlig for
rullestolbrukere, men kan også være viktig for andre. Tilretteleggingen tar også hensyn til
redusert gangevne gjennom best mulig plassering av parkeringsplasser i forhold til tilbudet
som skal betjenes og mer tid enn alminnelige tidsbegrensninger tilsier.
Det er enighet om at det er behov for å klargjøre formålet med en egen formålsparagraf.
På denne bakgrunn foreslås å ha en egen formålsbestemmelse som understreker at formålet er
å gi forflytningshemmede med reelt behov for parkeringslette et tilgjengelig parkeringstilbud,
jf. utkastet § 1 i punkt 35.

30.6 Hensiktsmessig med flere typer tillatelser?
Etter dagens regelverk er det kun tale om en type tillatelse. Denne tillatelsen gir alle
rettighetene. Som det fremgår over er imidlertid innehaverne en uensartet gruppe. Mange
brukere har bare behov for stor plass, mens andre kun har behov for nærhet til det tilknyttede
tilbudet. Andre igjen har behov for begge deler.
En begrenset andel av de som har parkeringstillatelse har behov for stor plass. Slike plasser
opptar om lag 50 % mer plass enn en alminnelig plass og begrenser dermed det øvrige
parkeringstilbudet. For å sikre et tilgjengelig tilbud for den gruppen som trenger det, men som
ikke er mer byrdefullt enn nødvendig for parkeringstilbyderne, har det vært reist spørsmål om
det bør være en egen tillatelse som gir rett til de store plassene.
Til dette er det pekt på at det i mange tilfelle vil være vanskelig å avgrense hvem som har
behov for stor plass eller ikke. I tillegg til rullestolbrukere vil det blant annet være brukere
som har særlig behov for å ha døren helt åpen og hvor behovet vil kunne variere sterkt
mellom en ”god” og ”dårlig” dag. Innføring av en særskilt tillatelse for de med behov for stor
plass vil også kunne bidra til å ”presse” personer over i rullestol, for å sikre seg
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parkeringsrettigheter. Det er også slik at det ikke nødvendigvis er rullestolbrukerne som har
de største behovene.
Det er derfor ikke vært vurdert som hensiktsmessig å innføre flere typer tillatelser.

30.7 Tildelingskriterier
30.7.1 Vurdering av kravet til aktivitet
Gjeldende krav om å redegjøre i relativt detalj for parkeringsbehov på konkrete steder
oppleves som inngripende i private forhold av dem som søker tillatelse. Det har derfor vært
vurdert om dette kravet kan fjernes. Kommunene, og bransjen for øvrig, har vært skeptiske til
det, særlig fordi det antas å føre til svært mange flere tillatelser (siden mange søknader i dag
avslås fordi aktivitetskravet ikke er oppfylt). Dette illustreres av tall Norpark har innhentet, i
forbindelse med arbeidsgruppens forslag fra Oslo, Bergen og Trondheim om tildeling av
parkeringstillatelser.
Sted

Antall tildelte kort 2009

Avslag

Oslo
Bergen
Trondheim

1235 stk
763 stk
516 stk

1100 stk
124 stk
203 stk

Avslag pga medisinske krav
ikke oppfylt
25-30 % av avslagene
37 % (46 stk)
15 %

Ved å fjerne aktivitetskravet ville det heller ikke være et kort som sier noe om
parkeringsbehovet, men et kort som utelukkende dokumenterer forflytningshemming.
Det er også pekt på at det er utfordringer med å håndheve aktivitetskravet. Det er i liten grad
aktuelt, og ikke ønskelig, med en svært detaljert kontroll av at de opplysningene som gis er
riktige. Kriteriet har således preg av å være et minimumsnivå for å sikre at det er de som kan
oppgi reelt parkeringsbehov som får tillatelse. Det er også pekt på at Sverige ikke har et slikt
krav, der er det forflytningsevnen som er avgjørende for om man kan få tillatelse 78. Det er
heller ikke alltid like forutsigbart hvilke konkrete behov som kan oppstå og dermed hva man
skal beskrive, herunder fritidsaktiviteter, engasjement i frivillig arbeid, vennebesøk med
videre.
Det er samtidig pekt på at om mennesker som svært sjelden har behov for parkeringslettelse
skal få kort kan det øke potensialet for misbruk ved at kortet også anvendes av andre. De som
har mer sjelden behov vil også i større grad kunne kompensere gjennom for eksempel å bruke
mer tid på å bevege seg den nødvendige avstanden de få gangene de har behov eller benytte
andre alternativer.
Det er også pekt på at dersom man skal gjøre en rent medisinsk vurdering, kan det innebære at
man blir strengere. Dette særlig ved at forflytningsevnen generelt ikke oppfattes som dårlig
nok, men at den reelt sett kan være dårlig i forhold til et konkret parkeringsbehov.
Det er også pekt på at flere eldre i årene som kommer kan gi nye utfordringer, men uten at
arbeidsgruppen besitter særlig kunnskap om utfordringene for denne gruppen. Det kan
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imidlertid antas at det vil innebære forsterket behov for transport med ledsager og behov for
parkeringstillatelse spesielt til de som er rullestolbrukere og de som trenger tilsyn79.
Fra de forflytningshemmedes organisasjoner er det pekt på at de ikke ser behov for å fjerne
aktivitetskravet. Det er grunn til å holde på kortet som et kort knyttet til parkeringsbehov og
ikke som et generelt kort som dokumenterer forflytningshemming. De er imidlertid behov for
å se på hvordan dette praktiseres, slik at det ikke oppleves som unødvendig inngripende.
30.7.2 Andre kriterier for hvem som skal få parkeringstillatelse?
Med utvidede rettigheter og for å sikre at kortet gir reell forbedret tilgjengelighet er det behov
for en avgrensning av hvem som skal få tillatelse. Spørsmålet er om dagens kriterium er
hensiktsmessig, eller om andre kriterier som er mindre inngripende, men som ivaretar
formålet kan vurderes. Problemstillingen har også sammenheng med diskusjonene rundt andre
rettigheter som tilknyttes kortet.
Brukernes hovederfaringer er at det ikke er grupper som burde hatt tillatelse, men som ikke
får det. Det er således enighet om at det ikke er behov for at flere grupper får tillatelser.
Spørsmålet blir da om det er de ”riktige” forflytningshemmede som har kort i dag eller om det
er behov for dreining i fokus. En mulighet kan være å innskjerpe kravet til
forflytningshemming dersom aktivitetskravet reduseres. Det kan bety at en del av dagens
innehavere ”mister” kortet sitt til fordel for andre med større forflytningsvansker, men med
dårligere dokumentert parkeringsbehov. Dette fremstår ikke som en hensiktsmessig løsning.
En annen mulighet til å sikre at man best mulig treffer de som har reelt behov er å innføre
betaling for kort. I Danmark koster førstegangsutstedelse DKK 425, erstatningskort/fornyelse
koster DKK 250. I Sverige tas det ikke betalt, men kostnaden ved produksjon ligger på 40-60
kroner per kort. Særlig på grunn av generelle mål om brukervennlighet, og antatt en begrenset
silingseffekt er det ikke ansett aktuelt å benytte betaling som terskel for å få kort.
Det er enighet i arbeidsgruppen om at det ikke er grunn til å dreie fokus og at det i all
hovedsak er de forflytningshemmede med et reelt behov som i dag får tillatelse.
30.7.3 Oppsummering - Kravet til aktivitet foreslås opprettholdt
Det foreslås at det for å få tillatelse også fremover stilles krav både til forflytningsproblem og
et særlig behov for parkeringslette. Det er viktig at kravet til å dokumentere parkeringsbehov
ikke settes for strengt og tar tilstrekkelig hensyn til den forflytningshemmedes rett til et
privatliv.

30.8 Nærmere om hvem som bør ha tillatelse
Parkeringstillatelse gis, som nevnt over, til person som har et særlig behov for
parkeringslettelse. Det er ikke knyttet til bevegelseshemning direkte og siden man var
bekymret for en for snever praktisering av forskriften ble ”bevegelseshemmet” erstattet
med”forflytningshemmet” i 1994.
En parkeringstillatelse skal være forbeholdt personer som har vanskelig for å bevege seg over
en viss distanse eller som av andre årsaker har behov for å parkere i nærheten av der de skal.
79

Dette er blant annet nærmere behandlet i TØI-rapporten ”transportløsninger for eldre i distriktene”
(2009:1043).

202

Det er med andre ord ikke et ”rullestolkort”, men en tillatelse mange grupper av
funksjonshemmede og mennesker med kronisk sykdom kan ha behov for. Likevel kommer
det en del tilbakemeldinger på at reglene blir tolket for snevert i enkelte kommuner og at det
er problematisk å få tillatelse hvis man ikke anvender rullestol.
En mulighet for å sikre større grad av likebehandling mellom kommuner kan være å
tydeliggjøre hvilke diagnoser som omfattes. Dette er imidlertid ikke funnet hensiktsmessig.
Behovet innenfor hver gruppe kan variere ut fra graden av funksjonshemningen eller
sykdommens alvorlighet. Noen diagnoser er mer utsatte enn andre, men innenfor enkelte
diagnoser er det kanskje bare noen få, kanskje så lavt som 1-3 %, som har et faktisk behov for
særskilt parkeringstillatelse.
Det kan også tenkes personer med særlige parkeringsbehov og med diagnoser man vanligvis
ikke forbinder med behov for parkeringstillatelse80. Det fremstår derfor mer hensiktsmessig
at det skjer en helhetlig medisinsk vurdering av forholdene i hvert enkelt tilfelle og at dette er
utgangspunktet for tildeling av parkeringstillatelse. Det bør derfor komme tydelig fram i
bestillingen til legen at det skal begrunnes at personen skal ha særlige problemer med å
forflytte seg og ha et særlig behov for parkeringslettelse.
Det bør derfor ikke være diagnosen som utløser tildelingen og man bør i hvert enkelt tilfelle
vurdere det faktiske behovet. Det er likevel vurdert behov for forsterket veiledning rundt
hvem som bør få tillatelse, jf. også omtalen overfor.
Dette kan blant annet innebære å tydeliggjøre at et forflytningsproblem kan skyldes ulike
faktorer, i tillegg til en klar bevegelsesproblematikk, som nedsatt hjerte- og lungefunksjon
(herunder sterk astma), revmatisme (kan variere for eksempel mellom vinter og sommer, vått
og tørt vær), utviklingshemning (stikker av, skjønner ikke farer), mentale forhold, ulike
muskelsykdommer og nevrologiske sykdommer (uten at man bruker rullestol),
utmattelsessyndrom (ME) og i enkelte tilfeller epilepsi.
Det bør derfor tydeliggjøres overfor legene at enkelte kan ha problemer med parkering knyttet
til årstid, vær, svingninger i den medisinske tilstanden og lignende. At man er tilsynelatende
”frisk” ved legebesøket kan ikke alene være avgjørende for legens vurdering.
Også ellers er det vurdert behov for forsterket veiledning. FFO grupperer mennesker med
kronisk sykdom i tre grupper (bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede)
pluss mentale lidelser. Med dette utgangspunkt er det nedenfor inntatt omtale som bør komme
tydelig frem i veiledningsmateriale:
Bevegelseshemmede: rullestolbrukere, hjerte- og lungesyke, revmatikere, personer med sterk
astma, rullatorbrukere, personer med kronisk utmattelsessyndrom.
Vurdering: Det er to hovedgrupper bevegelseshemmede: De som anvender rullestol, og de
som ikke gjør det. For rullestolbrukere kan behovet for å parkere i nærheten variere ut fra
hvordan det fysiske miljøet er utformet – i et universelt utformet miljø kan en person i
elektrisk rullestol komme seg greit over større avstander. Personen vil likevel ha behov for en
parkeringsplass som er større enn en vanlig parkeringsplass. For en person i en manuell
rullestol vil det være muskelstyrken som avgjør behovet, men for mange vil behovet for å
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parkere i nærheten være til stede. For en person som er hjerte- eller lungesyk vil behovet for å
parkere nært i enkelte tilfeller være stort, mens for andre er bevegelse viktig for ikke å bli
verre. Enkelte personer innenfor gruppen ME (kronisk utmattelsessyndrom) kan ha behov for
tillatelse, men kortet kan vurderes gitt for en kortere periode (et år), siden tilstanden kan
variere eller gå over. Det er legene som må vurdere det medisinske behovet, mens de som skal
gi tillatelsen må vurdere kvaliteten på utformingen av det fysiske miljøet lokalt.
Orienteringshemmede: Blinde og svaksynte, hørselshemmede og døve, personer med
forståelsesvansker, utviklingshemmede, personer med kognitive skader.
Vurdering: Blinde og svaksynte bør ha tilleggsdiagnoser som bevegelseshemning eller
mentale lidelser for at tillatelse skal gis. En blind eller sterkt synshemmet vil alltid ha en
ledsager med seg i parkeringssituasjonen, som kan hjelpe vedkommende av og på, og hjelpe
dem videre. Hørselshemmede vil ikke ha spesielt behov for parkeringstillatelse.
Utviklingshemmede vil stort sett ha tillatelse som passasjer i bil, og da mest knyttet til
uforutsigbar adferd, at de stikker av og lignende. Gruppen med kognitive skader kan ha
problemer med å orientere seg, eller ha tilsvarende problematikk som utviklingshemmede
(uforutsigbar adferd). Her bør legen vurdere behovet i hvert enkelt tilfelle.
Miljøhemmede: Astmatikere og personer som av andre årsaker har problemer med å bevege
seg over en viss avstand.
Vurdering: Denne gruppen har tilsvarende behov som gruppen lungesyke. Det er personer
med sterk grad av astma kan ha behov for parkeringstilllatelse. Dette må legen vurdere i hvert
enkelt tilfelle.
Mentale lidelser: Enkelte med mental lidelse har angst for å bevege seg utenfor huset sitt, for
uforutsigbare situasjoner eller for folkemengder. Noen av disse vil ha behov for særskilt
parkeringstillatelse for å mestre angsten sin og unngå isolasjon i hjemmet sitt. Legen må
vurdere behovet i hvert enkelt tilfelle.

30.9 Bedre veiledning gir likere behandling
Det oppleves som et problem at reglene praktiseres ulikt mellom kommunene. Ulike
praktisering kan være at noen kommuner tildeler for mange tillatelser (for eksempel 10 % av
kommunens innbyggere) eller ved at:
-

Det stilles svært detaljerte krav til dokumentasjon
Det ikke tas hensyn til søkers legeerklæring
Kommunene er restriktive med henhold til varighet og
Det argumenteres med at gift/samboende søker kan få partner til å utføre
nødvendige tjenester
Det vises til at søker med variable form (gode og dårlige dager) og at søker kan kjøre
på gode dager og
Man får oftere avslag når søker ikke er i jobb

Det er et inntrykk at aktivitetskravet i noen kommuner praktiseres for strengt. Det er lite
informasjon om dette i veiledningsmateriellet og det synes å være behov for bedre veiledning
og tydeliggjøring i forskriften for å sikre større grad av likebehandling i kommunene. Det er
også potensial for ytterligere å bevisstgjøre legene gjennom klarere forventninger særlig i
veiledningsmateriell, jf. særlig omtale av legeerklæringer.
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Det er derfor i arbeidsgruppen enighet om at det er behov for bedre veiledning om
aktivitetskravet, herunder formål, vurderingstema med mer for å sikre større grad av
likebehandling. Det foreslås derfor å revidere og forbedre veiledningsmateriell, slik at dette
kan foreligge i før de nye regler trer i kraft.

30.10 Særlig om utforming av legeerklæringsskjema
For å sikre at legeerklæringen gir et mest mulig objektivt og korrekt bilde av det medisinske
grunnlaget og at de utformes mest mulig basert på like forutsetninger, er det vurdert behov for
å tydeliggjøre forventningene til legens rolle.
Dette innebærer i første rekke justeringer i det legeerklæringsskjemaet som benyttes. I dag er
det utarbeidet et skjema som benyttes av noen, men som enkelte kommuner har laget sine
egne versjoner av. Skjemaet bør være mest mulig standardisert, men samtidig ta høyde for
lokale behov.
Det er ikke uvesentlig hvordan skjemaet utformes, særlig når det gjelder informasjon om
aktivitet. En ”rundere” og mer generell beskrivelse vil innebære at søkeren finner den som
mindre inngripende. Samtidig kan dette innebære at beskrivelsen blir så rund at søkeren ikke
gir den informasjonen som er nødvendig for å behandle søknaden. Erfaringer fra kommunene
er at det er behov for å være tydelig og mest mulig konkret når det gjelder hva som forventes
av informasjon fra søkeren.
I Danmark opplyses det på skjemaet om straffansvar for feilaktige opplysninger. Dette kan
vurderes også i Norge, særlig om dette er vanlig også på andre skjemaer. Det bør i tillegg
utarbeides et kortfattet informasjonsskriv på maksimalt en side, som gir informasjon og
veiledning til legen om hva som er viktig ved utfylling av skjemaet.
Arbeidsgruppen har ikke utarbeidet konkret utkast til legeerklæring eller veiledningsmateriell.
Det legges imidlertid til grunn at dette utarbeides i den videre prosessen og foreligger før nye
regler trer i kraft.
Det er også vurdert om det bør gjøres endringer i reglene for hvem kan utstede legeerklæring,
jf. nærmere omtale nedenfor.

30.11 Tillatelsens gyldighetstid
Tillatelsen gis i dag i hovedsak for minimum 2 og for maksimum 5 år. I Sverige gis tillatelsen
for ”en viss tid”, men maksimum 3 år. I Danmark gis den i utgangspunktet en varighet på 10
år.
Erfaringene fra bransjen og brukerorganisasjonene er at gjeldende bestemmelser gir
tilstrekkelig fleksibilitet til å tilpasse lengden. Oslo kommune opplyser at de i hovedsak gir
tillatelser med 3-5 års varighet. De gir lengst varighet for personer som åpenbart ikke vil bli
bedre. Der det er uklarheter gis det kortere varighet. Saksbehandlere er ofte i kontakt med lege
etter samtykke fra pasienten.
Der er derfor ikke vurdert behov for å endre reglene. Det er imidlertid grunn til å sikre at
reglene benyttes i samsvar med intensjonene. Det kan derfor være behov særlig i
veiledningsmateriell for å presisere utgangspunktene og unntakene.
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30.12 Tilknyttede rettigheter
Innehavere av parkeringstillatelse gis i dag en del rettigheter som ikke har sammenheng med
behov for parkeringslette. Det gis blant annet fritak fra betaling i bomringer og for betaling av
piggdekkgebyr. Begrunnelsen varierer noe mellom de ulike rettigheter. Fritaket fra
piggdekkgebyr har særlig sammenheng med at disse brukerne i mindre grad har mulighet til å
legge på kjetting ved behov. Fritaket for betaling i bomringer har sammenheng med at de ikke
har mulighet til å benytte kollektivtrafikk som er unntatt fra bompenger.
Det at det gis rettigheter som ikke har sammenheng med det grunnlaget kortet er gitt på, eller
skal gis på, er en utfordring for kommunene. I kommuner der det er innført bomringer er det
erfart en vesentlig økning i antallet søknader. Dette øker de administrative kostnadene for å
håndtere ordningen.
Det er videre slik at en del søkere ikke har et særlig behov for parkeringslette, slik forskriften
krever, men kanskje andre mer eller mindre gode grunner for fritak fra tilknyttede ordninger
(transportbehov eller lignende). Dette innebærer at mange kan ha behov for tillatelse til å
benytte slike tilknyttede rettigheter, men har ikke krav på dette siden man ikke har et særlig
parkeringsproblem. Dette vil kunne føre til urettferdighet knyttet til slike ordninger og sette de
kommunale saksbehandlere i en vanskelig situasjon ved at slike forhold ikke er relevante å ta
hensyn til ved tildeling av parkeringstillatelse. Dette synliggjør også at det ikke nødvendigvis
er de som har rett til parkeringstillatelse som er de som har størst behov for fritak fra
piggdekkgebyr eller fritak fra betaling i bomringer.
Det har på denne bakgrunn fra enkelte vært uttrykt ønske om ikke å knytte annet enn
parkeringsrettigheter til kortet. For håndteringen av parkeringstillatelser ville det være en klar
fordel. Det er samtidig slik at de tilknyttede rettighetene ikke er hjemlet i
parkeringsforskriften, men til annet regelverk. Det ligger derfor i utgangspunktet utenfor
arbeidsgruppens mandat å gå langt i å foreslå endringer her. Det er også grunn til å ta hensyn
til at noe av bakgrunnen for at parkeringstillatelsen benyttes for å gi rettigheter på andre
områder er at man treffer målgruppen ”sånn noenlunde” og at det totalt sett innebærer en
vesentlig administrativ forenkling, i det alternativet fort kunne blitt å ha en egen administrativ
ordning for hver rettighet.
Norpark har pekt på at erfaringen viser at saksbehandlingen i kommuner øker betydelig når
det innføres bomringer i kommunen. Norpark kan ikke se at det innebærer en vesentlig
administrativ forenkling å la saksbehandlingen foregå i kommunen, snarere tvert i mot.
Norpark ønsker derfor at bomselskapene eller Statens vegvesen tar seg av disse oppgavene,
slik at ikke kommunene belastes med unødig saksbehandling.
Samlet sett peker arbeidsgruppen på at slike tilknyttede rettigheter medfører utfordringer for
kommunenes håndtering. Arbeidsgruppens flertall, unntatt Norpark, ser imidlertid ikke gode
alternativer som kan ivareta behovet for å tilgodese de brukerne man ønsker å gi særlige
fordeler innenfor de tilknyttede rettigheter.

30.13 Misbruk
Erfaringene fra kommunene tilsier at det er en del misbruk av ordningen. Dette gjelder både
urettmessig bruk av gyldige tillatelser og at det er en del forfalskede tillatelser i omløp. Også
omsetning av tillatelser er trukket frem i enkelte sammenhenger, uten slike tilfeller er
dokumentert. Det foreligger derfor ikke konkrete tall på hvor stort omfang dette har.
Kommunene opplever at mange forfalskninger er dyktig utført og dermed vanskelige å
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avsløre. Kommunene har gitt tilbakemelding om en del typetilfeller om misbruk, for
eksempel:
-

At tillatelsen benyttes av andre enn den person som har fått tillatelsen
At det benyttes kort tilhørende avdøde personer
At personer, som vil ha tilfredsstille vilkårene, har glemt å fornye kortet og
Forfalskede kort

Fra Oslo kommune påpekes det at kommunen i mange tilfeller anmelder misbruk av
tillatelser. Man opplevde tidligere at sakene ikke ble fulgt opp av politiet, men etter at
problemstillingen ble tatt opp med påtalemyndigheten så har man opplevd at anmeldelser av
falske kort blir fulgt opp med forelegg på 5 000 til 8 000 kr. Om lag halvparten av sakene som
anmeldes ender med forelegg.
Arbeidegruppen mener særlig to tiltak vil være viktige for å redusere misbruk. Det ene er
strengere krav til utformingen av kortet, og eventuelt sentral utstedelse av kort. Det andre er
etablering av et sentralt register over tillatelser, jf. nedenfor.
Når det særlig gjelder misbruk av nærstående, er det vurdert særlige tiltak for å
hindre/redusere dette. En del av utfordringen i dag er at inndragning går ut over en uskyldig
tredjepart. En del kommuner derfor viser tilbakeholdenhet med å inndra tillatelsen. Det har
derfor vært stilt spørsmål om det kan være grunnlag for å vurdere sanksjoner som treffer
overtrederen bedre, uten å gå utover den ofte uskyldige innehaveren. Arbeidsgruppen har
imidlertid ikke kommet med et forslag som kan løse dette på en hensiktsmessig måte.

30.14 Særlig om tillatelse til passasjer (utkastet til ny § 3 b)
Vilkårene fremstår i dag som like for fører og passasjer. Dette selv om det i realiteten skal
mye til før det gis tillatelse til en passasjer. Det har sin bakgrunn i at passasjerens behov i stor
grad kan ivaretas gjennom av- og påstigning på særskilt plass, eventuelt andre steder i
nærheten av tilbudet, og at fører så parkerer bilen på ordinær plass81.
Det er vurdert om forflytningshemmede barn eller andre passasjer i det hele tatt bør tildeles
kort. Da det er en del personer i denne gruppen som har tilstrekkelig tungtveiende grunner for
tillatelse, blant annet passasjerer med særlig omsorgsbehov, og fordi en slik mulighet
foreligger i Sverige og Danmark, har det vært vurdert som hensiktsmessig å beholde den.
Det er imidlertid grunn til å tydeliggjøre at det er strengere vilkår for passasjerer. Det foreslås
derfor at dette tas inn i forskriften, jf. konkrete forslag nedenfor. Det er i utformingen hentet
betydelig inspirasjon fra de svenske regler som benytter begrepet ”rörelsehindrade som
regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet”.

Tilbakemeldingene fra kommunene er videre at dette er saker som oppleves som vanskelig å
behandle, jf. blan annet omtale i statistikken ovenfor. Det foreslås derfor en mer utfyllende
omtale av dette i veiledningsmateriell for å bistå kommunene i behandlingen av slike saker.

30.15 Utforming av kortet (utkastet til ny § 4)
Bruk av forfalskede kort innebærer at parkeringsfordelene ikke blir gitt til den gruppen som
skal tilgodeses. Dette, sammen med de forslag til forbedret tilrettelegging jf. omtale i punkt 17
81

Se nærmere omtale i ”retningslinjer til forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede” revidert
utgave per 1999 s 6-7 http://www.vegvesen.no/_attachment/60503/binary/12223
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og 20, gjør at det er enighet om at det er behov for å vanskeliggjøre forfalskninger ved å
innføre sikkerhetselementer på kortet.
Til spørsmålet om hvilke sikkerhetselementer det kan være aktuelt å innføre, mener
arbeidsgruppen det er betydelig inspirasjon å hente fra Sverige. De har innført strengere krav
med flere sikkerhetselementer på kortet enn i Norge. Reglene ble også skjerpet inn fra 2009.
Etter å ha vurdert Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade82, foreslås det at følgende elementer inntas også i de norske tillatelsene:
Detaljer av ikke-sikkerhetskarakter:
-

I serienummeret bokstaven F (for fører) eller bokstaven P (for passasjer) etter
koden for kjønn (M/K). Mellomrom mellom koden for kjønn og F/P.

Detaljer av sikkerhetskarakter:
-

Parkeringstillatelsen skal bestå av vannmerket ikke-fluoriserende papir.
På framsiden av parkeringstillatelsen skal plasten ha et tydelig relieffmønster som
dekker minst halve framsiden.
På framsiden av parkeringstillatelsens skal det være et hologram med minst to
vekslende tydelig atskilte bilder.
På baksiden av parkeringstillatelsen skal det være et for øyet usynlig trykk som
fluoriserer ved belysning.

Når det særlig gjelder sikkerhetselementer er det primære for kontroll elementer som er
synbar foran på kortet (relieffmønster og hologram), herunder at disse kan kontrolleres uten å
ta tak i kortet som typisk vil befinne seg innenfor frontruten. Det fluoriserende elementet på
baksiden vil dermed være et tilleggselement som vil være aktuelt i de tilfelle der det er vurdert
grunn til nærmere undersøkelse av selve tillatelsen.
Det har vært vurdert om parkeringstillatelsen i tillegg skal eller kan ha strekkode eller annet
for maskinell kontroll. Det er ikke kommet tilbakemeldinger så langt som tyder på at det per i
dag er slikt behov. Det bør derfor ikke stilles krav om slike elementer. Samtidig er det grunn
til å ta høyde for at dette vil kunne endre seg, særlig med den teknologiske utviklingen på
kontrollområdet. Det bør derfor være mulighet å ha dette på kortet, men uten at det stilles som
krav.
Det har vært vurdert å stille særlige krav til holdbarhet på kortet. I utgangspunktet forutsettes
det at kortet utformes på en slik måte at det ved normal bruk er holdbart i gyldighetstiden.
Samtidig antas forsterkede krav til sikkerhetselementer å forutsette en generell utforming som
sikrer tilstrekkelig holdbarhet. Det anses derfor ikke å være behov for særskilt regulering av
dette.
De foreslåtte strengere krav til utforming anses å ligge innenfor rådsrekommandasjon
98/376/EF.
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TSFS 2009:73 besluttet 24. juni 2009, se
http://www.transportstyrelsen.se/Global/Regler/TSFS_svenska/TSFS_2009-73.pdf )
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30.16 Utstedelse av kort
Innføring av sikkerhetselementer gjør det aktuelt å vurdere en sentral utstedelse. Dette særlig
fordi det administrativt og kostnadsmessig vil være mindre aktuelt at den enkelte kommune
gjør dette selv. Samtidig vil sentral utstedelse sikre en enhetlig utforming av kortene.
I Sverige er det mulighet for begge deler. Seriline tilbyr en løsning, der den enkelte kommune
kan bestille kort fra produsenten eller kjøpe utstyr som gjør de i stand til å produsere selv83.
Departementet kjenner ikke til om det er flere tilbydere i det svenske markedet eller om
kommunene benytter seg av dette tilbudet.
Et alternativ som har vært vurdert er om en sentral myndighet (for eksempel Statens
vegvesen) inngår en rammeavtale om produksjon i henhold til kravene og at den enkelte
kommune bestiller og betaler innenfor denne avtalen.
En annen mulighet er at dette ansvaret overlates til kommunene og markedet. De kommuner
som ønsker det kan i så tilfelle, eventuelt i samråd med Norpark, KS eller andre
sammenslutninger ha fellesordninger for dette, inngå rammeavtaler om dette. Alternativt kan
leverandører tilby dette direkte til den enkelte kommune, slik som i Sverige. Norpark har i
forbindelse med arbeidsgruppens forslag gitt uttrykk for at man ikke ser det som naturlig at
foreningen påtar seg et ansvar for dette, da Norpark kun representerer et syttitalls kommuner.
Norpark viser her til at ordningen vil være aktuell for alle kommuner i Norge.
Arbeidsgruppen mener på denne bakgrunn det ikke er tilstrekkelig grunn for å stille krav til
sentral utstedelse av kort, men antar at dette i likhet med Sverige vil løse seg gjennom
kommersielle tilbud, eventuelt at kommunene går sammen om å finne hensiktsmessige
løsninger. Det bes særskilt om høringsinstansenes innspill om dette.
Uavhengig av løsning bør utgangspunktet være at kommunen bærer kostnaden ved
produksjon av kort. Dette fordi kommunen vil ha fordelen av at den kommunale kontrollen
forenkles. Brukerbetaling vil heller ikke være i tråd med generelle målsettinger om
brukervennlighet, jf. også omtale over.

30.17 Særlig om kostnader til produksjon av kort
Det er ikke gjort egne anslag over kostnader ved produksjon av kort. I Sverige er det lagt til
grunn at utstedelse av kort koster i størrelsesorden 40-60 SEK per kort 84. Med innføring av
tilvarende sikkerhetselementer er det grunn til å tro at kostnadsbildet kan bli noenlunde
tilsvarende i Norge.
Med anslag om ca 40 000 kort i omløp med en gjennomsnittlig gyldighet på tre år kan dette
anslagsvis gi totale årlige kostnader for kommunene på 500-800 000 kr.
Arbeidsgruppen har ikke hatt grunnlag for å beregne effektivitetsgevinsten slike kort gir for
håndhevingen, men det er grunn til å anta at dette totalt sett vil være positivt for kommunene.

83
84

Se http://www.seriline.se/pkort/pr-kort_info.htm
Svenska kommunförbundet sin håndbok "Parkeringstillstånd för rörelsehindrade" (2000) s 34
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30.18 Opprettelse av sentralt register (utkastet § 6)
30.18.1 Generelt om behovet
Det er i dag den enkelte kommune som har ansvar for den enkelte tillatelse, herunder oversikt
over utstedte tillatelser. Det varierer veldig om, og i hvilken grad, kommunene har slik
oversikt. Erfaringer viser at enkelte kommuner har god oversikt, mens andre kommuner har
svært mangelfull oversikt. Som tidligere nevnt er det derfor svært vanskelig å ha oversikt over
antall gyldige tillatelser.
Manglende oversikt skaper utfordringer knyttet til det å forhindre misbruk, blant annet for å få
verifisert om et kort er gyldig. Det gjør det også vanskelig å håndtere stjålne og mistede kort.
En sentral registrering vil gjøre det vesentlig enklere å avdekke kort som er sperret og
redusere risikonen for at flere tillatelser utstedes til en og samme person. Manglende oversikt
gjør det også vanskelig å få grunnlagsmateriale (statistikk med videre) for å vurdere om og
hvilke tiltak det kan være behov for å sette inn. Et sentralt register vil også gjøre det enklere å
yte bedre service mot innehavere, blant annet mulighet til å sende ut påminnelser når kortet
nærmer seg utløpsdato.
Et sentralt register skal således ivareta informasjonsformål både knyttet til kontroll, til
saksbehandling og til statistikk.
Arbeidsgruppen er imidlertid klar over at Sverige har foretatt en gjennomgang av sine registre
på vegtrafikkområdet. SOU 2010:76 om Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet integritet och effektivitet ble utgitt 2. November 201085. ”Registrering av uppgifter om
parkeringstillstånd för rörelsehindrade i vägtrafikregistret” er særlig omtalt i punkt 14.3 (side
637 - 649). I rapporten konkluderes med følgende:
”Vår bedömning: Vi anser inte att en central registrering av uppgifter om
parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska införas. Vi har inte funnit att vinsterna av
en central registrering är så stora att det motiverar detta. Härtill kommer att
uppgifterna är integritetskänsliga, vilket talar mot en central registrering.”
I den svenske utredningen legges det vekt på at det ikke er særlig materiale som dokumenterer
størrelsen på problemet. Det pekes også på at kommunene kan oppnå økt brukervennlighet på
annen måte, økt administrativ byrde for myndighetene, at dette er integritetsfølsomme
opplysninger som krever særskilt begrunnelse for registrering. Det pekes også på at verken
kommunen eller brukerne er villige til å betale for registeret.
En del av forholdene gjør seg tilsvarende gjeldende i Norge, blant annet det som gjelder
dokumentasjon av størrelsen på utfordringene. Det som imidlertid skiller situasjonen i Norge
og i Sverige, er at Sverige ikke har felles rettigheter og færre rettigheter tilknyttet kortet (ikke
betalingsfritak og tilknyttede rettigheter). Som det fremgår nedenfor er det også et viktig
utgangspunkt for vurderingen i Norge at det legges til grunn at kommunene skal dekke de
vesentligste kostnader ved opprettelse og bruk av et slikt register.
Det har derfor i arbeidsgruppen vært enighet om at det er grunn til å opprette et slikt register i
Norge.

85

http://www.regeringen.se/sb/d/12565/a/154859.
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30.18.2 Registerets innhold
Fra kommunene er det pekt på at det viktigste formålet med registeret vil være kontroll av
gyldig kort. Det er ønskelig å oppdage forfalskede kort. Kontroll opp mot et register og
sikkerhetselementer på kortet vil sammen bidra til dette. Det er derfor ønskelig å kunne koble
kortnummeret til personen, uten å måtte snu kortet.
Det er, som tidligere nevnt, også utfordringer knyttet til at kortet anvendes av andre etter
innehaverens død. Et sentralt register som ”vaskes mot” Folkeregisteret vil kunne sikre at det
kun er reelle brukere som har gyldige kort. For å kunne gjøre dette på en hensiktsmessig måte,
bør derfor registeret inneholde personnummeret.
Det er grunn til å understreke at det ikke er behov for, eller ønskelig, at registeret inneholder
all informasjon knyttet til behandling av søknad om parkeringstillatelse. Dette vil i mange
sammenhenger være til dels svært personlig helseinformasjon og informasjon av personlig
karakter for øvrig som det er viktig å være spesielt varsom med. Slik informasjon fremstår
heller ikke som viktig i en kontrollsammenheng. Det vil således bare være identiteten,
eventuelt med bilde, som bør være tilgjengelig.
Enkelte kommuner har tatt i bruk et enkelt register, som er utviklet i samarbeid med Cowi.
Det er opplyst at man i denne løsningen kun kan sjekke om kortnummeret er gyldig eller ikke.
Registeret inneholder ikke personopplysninger, og er derfor enklere å forvalte i forhold til
personvernlovgivningen. Registeret vil imidlertid ikke fange opp tilfeller, der et gyldig
kortnummer misbrukes, for eksempel forfalsket kort. Det vil heller ikke gi mulighet til å
sjekke kortnummeret mot identitet. Disse kontrollmulighetene anser kommunene som så vidt
viktige at det ikke har vært vurdert tilfredsstillende å bygge videre på en slik løsning.
Fra kommunene har det kommet innspill om at det er ønskelig å bruke registeret
administrativt, særlig til statistiske formål. Med kommunekode vil man kunne få oversikt over
antall utstedte kort i kommunen. Man vil således på en enkel måte få oversikt over tildelte
tillatelser i forhold til folketallet i kommunen og fordeling mellom fører og passasjer.
For å unngå misbruk er det viktig at når det utstedes duplikatkort (hvor originalkortet er tapt
eller stjålet), så bør det nye kortet utstyres med nytt nummer. Det vil innebære at orginalkortet
blir trukket tilbake og registrert som ugyldig i basen.
Basert på overfor nevnte foreslås det at registeret inneholder følgende informasjon:
-

Personnummer
Navn
Foto
Tillatelsens nummer, med kommunekode, løpenummer, fødselsår og kjønn
Tillatelsens gyldighetstid
Om tillatelsen er stjålet eller mistet og
Eventuelt om tillatelsen er gitt til fører eller passasjer.

Det har vært vurdert om det er behov for å synliggjøre ulike grupper forflytningshemming, for
eksempel om det er behov for stor plass eller spesialtilpasset bil. Det er i utgangspunktet ikke
ansett behov for dette og er noe som eventuelt kan vurderes senere.
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30.18.3 Kostnader til opprettelse og drift
Det er ikke foretatt vurderinger av hvilke kostnader opprettelse og drift av et slikt register vil
ha.
Norpark innhentet i forbindelse med arbeidsgruppens forslag informasjon fra Cowi om det
registeret som enkelte kommuner anvender i dag, jf. ovenfor. Det er der gjort et estimat som
tilsier etableringskostnader i størrelsesorden 265 000 kr (eks mva) for et sentralt register.
Driftskostnader er estimert til 6 500 pr. mnd (eks mva).
I den ovennevnte svenske utredningen er det lagt til grunn at kostnaden ved å opprette et
register vil være i størrelsesorden 1- 1,5 mill SEK og med årlige vedlikeholdsutgifter i
størrelsesorden 1 million SEK. Det legges opp til noenlunde tilsvarende funksjonalitet og
registrering i Norge. Det er derfor grunn til å tro at beløpet vil kunne være noenlunde
tilsvarende. Noe reduserte kostnader kan antas å ligge i at et norsk register vil inneholde
vesentlig færre tillatelser. I SOUen er det lagt til grunn at det i Sverige er ca 90 000 tillatelser,
mens det i 2006-rapporten ble det gjort et anslag på 40 000 tillatelser i Norge, jf. side 20). Det
vesentligste av utgiftene antas likevel å ligge i selve registeret.
Som en illustrasjon av kostnadsfordelig kan nevnes at dersom det svenske anslaget legges til
grunn, og det antas at hver tillatelse har varighet på ca 3,5 år (et tenkt snitt mellom 2 til 5 år)
vil dette gi driftskostnader på i størrelsesorden 90 kr per tillatelse, eller rundt 25 kr per
tillatelse per år.
30.18.4 Ansvar for registeret
Dette forutsettes å være et nasjonalt register, og det er derfor naturlig at ansvaret legges til en
sentral myndighet. Det anses derfor ikke naturlig at Norpark har dette ansvaret, siden
ordningen vil omfatte alle kommuner, mens Norpark kun representerer ca 70 kommuner.
Siden registeret primært vil være et verktøy for kommunene har det vært vurdert om
kommunene selv, evt. gjennom KS eller andre sammenslutninger bør kunne forvalte et slikt
ansvar. Det har imidlertid ikke vært vurdert som hensiktsmessig, blant annet fordi også
private parkeringsvirksomheter vil være brukere av dette registeret.
Statens vegvesen vil ha en sentral rolle i mange deler av ny felles parkeringsregulering.
Samlet sett synes det derfor mest hensiktsmessig at Statens vegvesen har ansvaret for dette.
Statens vegvesen kan eventuelt overlate utvikling og driften av registeret til andre.
Det legges imidlertid til grunn at vegvesenets ansvar bør være av overordnet karakter, og ikke
gå lenger enn til å stille systemet til disposisjon for kommunene. Kommunene bør selv ha
ansvar for å legge inn og oppdatere informasjon i registeret, for eksempel gjennom en
webbasert løsning.
Med registeransvar følger også et overordnet ansvar for å sikre at registeret utformes slik at
personvernhensyn ivaretas tilstrekkelig og innenfor de rammer som regelverket på dette
området setter.
30.18.5 Finansiering
Som nevnt vil et slikt register primært være et verktøy for å effektivisere håndhevingen og gi
kommunene bedre oversikt over tillatelsene. Også private parkeringsselskaper vil kunne
effektivisere håndhevingen ved bruk av et slikt register.
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Det er derfor lagt til grunn at kommunene primært bør finansiere driften av et slikt register,
men private selskaper som bruker registeret bør også bidra til finansieringen.
Ulike finansieringsmodeller kan være aktuelle. En aktuell mulighet er at det finansieres av
brukerne gjennom betaling for oppslag i registeret (slik det gjøres i hvert fall delvis i dagens
autosys). Det vil dekke både offentlige og private brukere. Betaling per tillatelse som legges
inn kan også være aktuelt, men da må man også ha et element som inkluderer private brukere.
Den nærmere utformingen av finansieringen anses det mest hensiktsmessig at registereier
finner ut av i samråd med kommuner og private virksomheter, og kan ved behov reguleres
særskilt.

30.19 Myndighet til å behandle søknad om parkeringstillatelse
Etter gjeldende forskrift er det bostedskommunen som skal behandle søknad om
parkeringstillatelse86. Dette er særlig knyttet til at det skal foretas en vurdering av
parkeringsbehovet lokalt og at bostedskommunen er ansett å være nærmest å gjøre en slik
vurdering.
Det er likevel slik at en del bykommuner og tettsteder opplever utfordringer med
tildelingspraksis i randkommuner rundt. Randkommunene har i liten grad
parkeringsutfordringer, som gir grunn til å holde en restriktiv linje i tildeling. Samtidig
opplever bykommuner at innehavere av parkeringstillatelse fra randkommuner i stor grad
benytter parkeringstilbudet i bykommunen. For mange mindre kommuner vil man anta at
parkeringsforholdene i byene er vanskelige, og derfor tildeler kort uten å foreta en vurdering
av om det foreligger et særlig behov. Det gir bykommunen særlige utfordringer i å sikre
brukerne reell tilgjengelighet til parkeringstilbudet.
En del av disse utfordringene kan løses gjennom bedre lokalt samarbeid mellom by- og
randkommuner for å skape en felles forståelse for de utfordringer man har. Det er imidlertid
også vurdert grunn til å se på det juridiske rammeverket for behandlingen av slike saker, og
særlig om det er grunn til å endre reglene om tildelingsmyndighet.
Det er blant annet vurdert om tildelingen bør gjøres av en regional myndighet. Dette vil i
større grad kunne sikre at spørsmålet om antallet tillatelser i forhold til tilgjengelig
parkeringstilbud sees på tvers av kommunegrenser. Særlig fordi det forutsettes en lokal
vurdering av parkeringsbehovet er dette likevel ikke ansett hensiktsmessig. Det er heller ikke
noen regional myndighet hvor en slik oppgave naturlig hører hjemme.
Det er imidlertid sett behov for å involvere bykommuner i større grad i behandlingen av
tildeling av slike saker. Selv om dette ikke er en helt ensartet gruppe saker, kjennetegnes de
ofte av at det parkeringsbehovet som begrunner søknaden er utenfor bostedskommunen,
typisk i en nærliggende bykommune.
Det kan tenkes forskjellige varianter av en slik involvering. En mulighet er at det er
kommunen, der søkeren har parkeringsbehov, som skal behandle saken. Det vil i de fleste
tilfelle være en kommune som har fått tildelt myndighet til å drive parkeringshåndheving og
som dermed forutsettes å ha gode forutsetninger for å gjøre en helhetlig vurdering. Det vil
imidlertid skape usikkerhet om hvem som skal behandle saken, der det anføres et
parkeringsbehov i flere kommuner. Videre anses hensynet til å få vurdert situasjonen i
bykommunen tilstrekkelig ivaretatt ved at bostedskommunen i tilfelle der det anføres
86

jf. forskrift om parkering for forflytningshemmede § 2
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parkeringsbehov i andre kommuner som grunnlag for tillatelse må innhente uttalelse fra
kommunen der det er parkeringsbehov. Dette vil sike at kommunens vurderinger om
totalbelastning av parkeringstilbudet kan bli tatt hensyn til.
En slik prosess vil medføre at saksbehandlingen tar noe lenger tid, og med noe økte
administrative kostnader. Dette vil imidlertid kun gjelde et begrenset antall saker og anses
ikke å gå lenger enn det som er nødvendig for å sikre at det gjøres en helhetlig vurdering av
tilgjengeligheten til parkeringstilbudet.
For bedre å sikre en helhetlig vurdering av kapasiteten av det tilrettelagte parkeringstilbudet
foreslås på denne bakgrunn at der det i søknaden anføres parkeringsbehov i andre kommuner
enn bostedskommunen, skal bostedskommunen innhente uttalelse fra kommunen der det
anføres parkeringsbehov, jf. utkast til forskrift om parkeringstillatelse for
forflytningshemmede § 3 siste ledd.

30.20 Behandling av legeattester
Legeattestene er det sentrale dokumentet for å vurdere om det medisinske grunnlaget for å få
tillatelse er tilstede. Det er derfor ønskelig at denne erklæringen gir et mest mulig objektivt og
korrekt bilde av det medisinske grunnlaget.
Det er fra enkelte kommuner uttrykt bekymring over at det i en del tilfelle erfares at
legeattesten tilpasses til det som er nødvendig for å få tillatelse og det på en måte som gjør at
det kan stilles spørsmål om legen har den nødvendige profesjonelle avstand til pasienten, for
eksempel at gangevnen endres med svært korte mellomrom i en søknadsbehandling. Det har
derfor vært stilt spørsmål om det bør benyttes egne leger til behandlingen.
Det vises også til at spørsmålet om egne leger også har vært vurdert i forhold til legeattester
for oppfyllelse av helsekravene for å ha førerkort, jf. blant annet forslag i rapporten ”Førerett
og Helse” fra 2004 (Ersdal-rapporten). Samferdselsdepartementet og Helse- og
omsorgsdepartementet har ikke funnet grunn til å følge opp forslagene om dette i denne
rapporten. Det synes derfor ikke grunn til å foreslå dette for legeattester for
parkeringstillatelse.
I stedet for å frata fastlegen muligheten til å gi legeattest, er det derfor vurdert å tydeliggjøre
kommunens mulighet til å benytte supplerende medisinsk kompetanse. Enkelte kommuner
involverer i dag kommunelegen i noen saker. I Sverige benyttes såkalte ”förtroendeläkare” i
noen utstrekning i den kommunale søknadsbehandlingen. Det har også vært stilt spørsmål om
rådgivende NAV-leger kan benyttes.
Det er enighet om at en mulighet til en supplerende medisinsk vurdering er hensiktsmessig for
å hjelpe kommunen i saksbehandlingen. Dagens regelverk er ikke til hinder for dette. For å
bevisstgjøre kommunene og legene er det imidlertid vurdert behov for å tydeliggjøre denne
muligheten. Det foreslås derfor at denne tas uttrykkelig inn i forskriften, forskriftsutkastet § 3
annet ledd. Det bør være opp til kommunen selv å vurdere når det er behov for å benytte slike
leger.

30.21 Sanksjoner ved misbruk
Kortet kan i dag kalles tilbake både ved misbruk og ved endrede forhold som gjør at kravene
for å få tillatelse ikke lenger er oppfylt, jf. forskriften § 5.
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Det har i arbeidsgruppen ikke fremkommet synspunkter som tilsier at det er behov for å endre
disse reglene, men det bes særlig om høringsinstansenes synspunkter på dette.

30.22 Klageordning
Klager over parkeringstillatelse behandles i dag i kommunen. Det er i mange tilfeller
formannskapet som er klageorgan, men det i noen kommuner er en felles klagenemnd for
flere områder som behandler slike saker. I enkelte større kommuner er en egen klagenemnd
for parkeringssaker.
Det er kommet synspunkter om at det i noen tilfeller erfares at det særlig der politiske organ
forestår klagebehandlingen tas hensyn til forhold som ligger på siden av formålet med
ordningen. Det har derfor blitt reist spørsmål om klagebehandlingen bør løftes ut av
kommunen og for eksempel over i en regional klagenemnd.
Hensynet til kommunalt selvstyre tilsier generell tilbakeholdenhet med å regulere hvordan
kommunen forestår behandlingen i slike saker. Kommunen vil uansett være bundet av
forvaltningslovens alminnelige regler om hvordan saker skal behandles og hvilke hensyn som
er relevante å ta hensyn til. Det vil også være administrative utfordringer i hvordan en slik
regional klageording skal fungere.
Kommunen bør tilstrebe ryddighet i behandlingen av slike saker og det foreligger
forbedringspotensial i mange kommuner. Det bør derfor vurderes forbedret veiledning til
kommunene på dette området. Det foreslås imidlertid ikke endringer i reglene for
klagebehandling.

30.23 Tillatelse til institusjon (utkastet til ny § 5)
30.23.1 Generelt
Tidligere kunne institusjoner få utstedt parkeringstillatelse. I forbindelse med at det i 1999 ble
innført personlig parkeringstillatelse i samsvar med rådsrekommandasjon 98/376/EF ble det
ikke lenger gitt adgang til å utstede parkeringstillatelse til institusjon. Institusjoner og
lignende vil derfor i dag måtte benytte kort utstedt direkte på passasjer for å kunne nytte
fordelene parkeringskortet for forflytningshemmede gir.
Institusjoner vil også kunne benytte reserverte plasser og steder med parkering forbudt til
kortest mulig opphold for av- og påstigning. Dette omfatter også den tid som går med til å
hjelpe den forflytningshemmede inn til bestemmelsesstedet, så lenge slik hjelp er nødvendig
og motorvognen deretter flyttes snarest mulig. Det er derved adgang til for eksempel å følge
helt fram til venteværelset på legekontoret, men ikke adgang til å bli sittende der.
En del institusjoner opplever dette som uhensiktsmessig. De har med seg personer med
omsorgsbehov som gjør at de ikke kan etterlates mens bilen flyttes. Videre anses det
uhensiktsmessig å måtte sørge for at det benyttes en tillatelse til en beboer som skal være med
på den enkelte tur.
Mange beboere på institusjoner vil ikke ha behov for parkeringskort i andre sammenhenger
enn ved transport knyttet til institusjonen. Krav om personlig tillatelse vil derfor i mange
tilfelle innebære at det søkes om flere tillatelser enn om institusjonen selv kunne hatt tillatelse.
Ulempen med et eget kort er at det er et potensial for misbruk, der kortet benyttes uten at
personer tilknyttet institusjonen med særlige behov er med. Det er imidlertid grunn til å
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forvente en profesjonell ansvarlighet i bruken av slike tillatelser, slik at denne risikoen ikke
bør overvurderes.
Arbeidsgruppen mener at det er grunn til å gjeninnføre adgangen til å utstede
parkeringstillatelse til kjøretøy som tilhører intitusjoner.
30.23.2 Kriterier for å gi tillatelse til institusjon
Det vil primært være institusjoner som regelmessig har behov for å transportere
forflyningshemmede (som selv ville fått tillatelse) som bør tilgodeses, typisk alders-, pleie- og
behandlingsinstitusjoner. Det har imidlertid vært vurdert som utfordrende å avgrense denne
typen av instutusjoner på en hensiktsmessig måte.
Det som kjennetegner de kjøretøy som institusjoner benytter, vil oftest være at det benyttes en
bil som er spesialinnredet for transport av forflytningshemmede, typisk med rullestolplass.
Det har derfor vært vurdert som hensiktsmessig å benytte dette som avgrensningskriterium.
Det er imidlertid grunn til å være oppmerksom på at dette vil innebære at slik tillatelse ikke
vil kunne gis til ordinær personbil eller en minibuss, dersom denne ikke er spesialinnredet for
transport av forflytningshemmede.
Det har også vært vurdert behov for å avgrense hvilke rettigheter en slik tillatelse skal
innebære. Det synes i utgangspunktet kun å være grunn til å begrense rettighetene til å kunne
parkere på parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede. Det synes således uansett
ikke grunn til å gi øvrige rettigheter som personlige innehavere vil få.
Det er grunn til å understreke at dette vil være en nasjonal tillatelse, som kun vil gi tillatelse til
parkeringslette i Norge. Den kan således ikke kunne benyttes i andre EØS-land (slik som
personlige tillatelser kan).
Arbeidsgruppen peker på at det primære formål med en slik ordning vil være å gi en enklere
hverdag for institusjoner som selv disponerer slike kjøretøy, typisk at sjåføren også er med på
de aktivitetene vedkommende kjører den forflytningshemmede til. Situasjoner der
institusjonen ikke selv disponerer bil, men for eksempel bestiller transport med bil som har
løyve til transport av funksjonshemmede, synes det i utgangspunktet ikke å være grunn til å la
omfattes av en slik ordning.
Det bes særlig om høringsinstansenes innspill til de foreslåtte avgrensningskriteriene.

31.

Ny forskrift for gebyrhåndheving

31.1 Generelt
Håndheving av gebyrordningen har så langt vært holdt utenfor gjennomgangen av
parkeringsreglene. Det ble avgrenset mot dette i rapporten fra 2006 og det har også ligget
utenfor mandatet til arbeidsgruppen å gå gjennom denne ordningen.
Siden avgiftsparkering og gebyrhåndheving i dag er regulert i samme forskrift, er det likevel
nødvendig å gjøre endringer i forskriften i forbindelse med innføring av felles regler for
vilkårsparkering. Dette innebærer primært å ta ut det som omhandler
avgiftsparkeringsordningen og håndhevingen av denne. Det er også på enkelte punkter, hvor
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det er særlig nær sammenheng mellom gebyrordningen og vilkårsparkeringshåndheving,
foreslått endringer. Dette gjelder utvidet adgang til kommunalt samarbeid om
gebyrhåndheving og økning av gebyrsatsen til 900 kr. Det vises til nærmere omtale i punkt 5
og 12.15.
Arbeidsgruppen har likevel funnet grunn til å peke på at det også på andre områder er grunn
til å se på reglene for gebyrhåndheving i lys av de forslagene som nå fremmes for
vilkårsparkering. Selv om gebyrhåndheving opprettholdes som offentlig myndighetsutøvelse,
er den på mange måter knyttet til vilkårsparkering og mange av de brukerhensynene som
begrunner forslagene for vilkårsparkering gjør seg også gjeldende innenfor gebyrhåndheving.
Arbeidsgruppen mener derfor det bør gjøres en gjennomgang også av gebyrforskriften. Blant
særlig aktuelle områder som bør sees på er:
f) Klageordningen.
Det bør blant annet vurderes klagerett til uavhengig parkeringsklagenemnd også
for slike saker. En samlet forbrukerside og deler av næringen har i denne
sammenheng pekt på at et tvisteløsningssystem burde være mest mulig
altomfattende for å sikre at forbrukerne har adgang til en enkel og rask behandling
uansett hva slags parkeringsklage man har, og at det er uheldig at ”gebyrtilfellene”
fremdeles blir stående utenfor og at man fortsatt opererer med to ulike
klageordninger etter at dette arbeidet er ferdigstilt.
g) Krav til personell.
Det bør vurderes skjerpede formelle krav særlig i lys av at gebyrovertredelser
generelt anses mer alvorlige enn overtredelser av vilkårsparkering.
h) Reglene for inndriving.
Er det grunnlag for endringer i lys av endringer for vilkårsparkering.
i) Gebyrets størrelse.
Vurdere særlig behov for differensiering av størrelsen.
Det bes om høringsinstansenes synspunkter på dette.

31.2 Nærmere om endringene
I det følgende gis en nærmere omtale av de enkelte endringsforslagene med referanse til
gjeldende forskrift 1. oktober 1993 nr. 921 om offentlig parkeringsregulering og gebyr.
31.2.1 Tittelen og begrepet ”gebyr”
Forskriften vil nå bare omhandle gebyr. Tittelen bør derfor reflektere dette. Videre bør
”gebyr”-begrepet forbeholdes betalingsplikt der det tas betalt for tjenester, jf. innspill fra
Finansdepartementet i høringen fra 2006. Det pekes likevel på begrepet ”overtredelsesgebyr”
benyttes i mange sammenhenger i lovgivningen der det skal ilegges sanksjoner. Det bes
derfor om høringsinstansenes innspill på et alternativt begrep som kan benyttes
gjennomgående som navn på denne sanksjonen. ”Gebyr” er derfor gjennomgående satt i
[hakeparentes] nedenfor.
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31.2.2 Om § 1
Bestemmelsen beholdes, jf. utkastet § 1, men avgrenses i tillegg mot den nye
parkeringsforskriften, slik at gebyrområdet avgrenses negativt. Dette sammen med
oppregningen av når det kan ilegges gebyr, jf. utkastet § 2 som anses å gi tilstrekkelig klar
avgrensning av virkeområdet.
31.2.3 Om §§ 2 til 11, § 13 og § 20 a
Da vilkårsparkering foreslås regulert i egen forskrift foreslås gjeldende §§ 2, 3 og 4 tatt ut.
Det samme gjelder §§ 5 til 8 a, men disse bestemmelsene foreslås videreført i den nye
parkeringsforskriften. Videre foreslås §§ 9 til 11 og § 13 tatt ut.
31.2.4 Om § 12
§ 12 foreslås videreført (jf. utkastet § 4), da denne fortsatt vil kunne være aktuell for skiltede
parkeringsforbud.
31.2.5 Om § 14
§ 14 beholdes, jf. utkastet § 2, men det inntas referanse til den nye parkeringsforskriften som
innebærer at det kun ilegges gebyr der det ikke kan ilegges kontrollsanksjon etter den nye
parkeringsforskriften om vilkårsparkering. Det foreslås også en økning av gebyrsatsen til kr.
900. Dette for å opprettholde det forholdsmessige skillet mellom overtredelser av
vilkårparkering og parkerings- og stanseforbud etter forslagene for nye satser for overtredelser
av vilkårsparkering.
31.2.6 Om §§ 15 til 20
Disse bestemmelsene foreslås opprettholdt, men begrenses til å gjelde gebyr. I tillegg foreslås
gjeldende §§ 17 og 18 slått sammen. Det inntas videre en bestemmelse som åpner for større
fleksibilitet i adgang til kommunalt samarbeid og gebyrhåndheving, jf. nærmere omtale i
punkt 5. Gjeldende §§ 17 og 18 foreslås som ny § 3, gjeldende §§ 15 og 16 blir ny §§ 5 og 6,
gjeldende §§ 19 og 20 blir ny §§ 7 og 8.
31.2.7 Om § 22
Det er ikke tatt endelig stilling til om forskriften skal fastsettes ved kongelig resolusjon eller
av Samferdselsdepartementet. Dersom forskriften fastsettes ved kongelig resolusjon anses det
hensiktsmessig å gi endringskompetanse til Samferdselsdepartementet, i motsatt fall kan
bestemmelsen tas ut i sin helhet.
Siden det er en etablert ordning som i hovedsak videreføres anses det uansett ikke behov for å
gi Vegdirektoratet adgang til å gi bestemmelser til utfylling og gjennomføring.
Forslagene fremgår av utkastet § 10.
31.2.8 Om § 23
Bestemmelsen foreslås videreført, jf. utkastet § 11, men tilpasses de ordninger som er aktuelle
i dag. Forskriftens ikrafttreden må tilpasses ikrafttreden av den nye parkeringsforskriften. Ved
ikrafttreden oppheves gjeldende parkeringsforskrift. Det er behov for overgangsregler for
ileggelser før ikrafttreden. Videre bør tillatelser til håndheving gitt før ikrafttreden
videreføres. Samtidig bør det gis en viss overgangstid for administrativ tilpasning til nye
satser m.v.
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32. Særlig om adgangen til å fravike trafikkreglene
Når det er nødvendig eller til vesentlig lette i tjenesten, kan fører av kjøretøy i offentlig
parkeringskontrolltjeneste fravike enkelte trafikkbestemmelser i forbindelse med kontroll, jf.
trafikkreglene § 2 nr. 4 og vegtrafikkloven § 11. Det gjelder særlig fravikelse av
parkeringsbestemmelser for selv å kunne parkere. Bakgrunnen er at det i den kommunale
parkeringshåndhevingen har vist seg behov for å kunne fravike enkelte trafikkbestemmelser i
spesielle tilfeller87. Bestemmelsen gjelder i dag all offentlig parkeringshåndheving, både
håndheving av parkerings- og stanseforbud (”gebyrhåndheving”) og håndheving av
vilkårsparkering. Den omfatter vilkårsparkering som skjer på parkeringsplasser og
parkeringshus og den som skjer på områder som er ”integrert del av ferdselsåre langs offentlig
veg”. Bestemmelsen omfatter ingen del av privat parkeringshåndheving.
Med de forslagene som nå fremmes er det behov for å klargjøre hva slags type
parkeringshåndheving denne bestemmelsen bør inkludere.
Bestemmelsen har sin største berettigelse for den såkalte ”gebyrhåndheving”, altså der det
ikke er tilrettelagt for parkering. Da denne ordningen i denne runden heller ikke har vært
gjennomgått, foreslås denne videreført.
På parkeringsplasser og i parkeringshus har bestemmelsen minst berettigelse. Her vil det være
tilrettelagt for parkering, og parkeringshåndhevingen bør kunne skje på en hensiktsmessig
måte innenfor de alminnelige reglene både for offentlige og private aktører. Dette gjelder selv
om det i enkelte tilfelle der for eksempel plassen er full vil kunne være utfordringer med å
plassere bilen på en hensiktsmessig måte mens kontrollen pågår. Slike tilfeller bør løses uten
en særskilt adgang til å fravike bestemmelsene. Håndheving på slike plasser foreslås derfor
ikke inkludert i bestemmelsen.
I en ”mellomposisjon” kommer håndheving av vilkårsparkering langs veg (”integrert del av
ferdselsåre langs offentlig veg”). Det at det er vilkårsparkering tilsier at slik håndheving bør
kunne skje innenfor reglene. På slike steder vil det imidlertid oftere kunne være
uforholdsmessig vanskelig å finne et egnet alternativ til å hensette kjøretøyet innenfor reglene,
samtidig som slik håndheving er nært knyttet til den såkalte ”gebyrhåndheving”.
Det foreslås på denne bakgrunn at adgangen til å fravike trafikkreglene i forbindelse med
parkeringskontroll begrenses til håndheving av gebyrordningen og til vilkårparkering på en
”integrert del av ferdselsåre langs offentlig veg”. Det foreslås at dette tas inn gjennom
endringer i trafikkreglene § 2 nr. 4
Da det foreslås at kommunen gis fleksibilitet til å kunne overlate håndheving av
vilkårsparkering på ”ferdselsåre som er en på integrert del av ferdselsåre lags offentlig veg” til
private vil begrepet ”offentlig parkeringskontroll” bli for snevert. Dette foreslås derfor å
benytte begrepet ”parkeringskontrolltjeneste” i loven § 11, se lovendringsforslagene punkt 15.
Dette vil kunne omfatte alle deler av parkeringshåndhevingen.
Det bes særlig om høringsinstansenes innspill vedrørende dette.

87

Se omtale i Ot.prp nr. 66 (1986-1987) s 2
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33. Økonomiske og administrative konsekvenser
33.1 Generelt
Innføring av ny felles parkeringsregulering vil ha ikke ubetydelige økonomiske og
administrative konsekvenser, både for private og offentlige aktører, for myndighetene og for
de parkerende.
Innføring av ny felles parkeringsregulering vil innebære at all vilkårsparkering vil drives på
nærmest like vilkår.
Ensartede og brukervennlige krav til skilting, oppmerking, utdanning, sanksjonering og
klagebehandling vil generelt gi en betydelig forenkling samt bedre og mer harmoniserte
rettigheter for de parkerende.
For forflytningshemmede med parkeringstillatelse vil videreføring av betalingsfritaket, krav
til reservering av plasser og krav til universell utforming innebære en styrking av deres
rettigheter og muligheter.
Ny felles parkeringsregulering vil innebære at det ikke vil bli tillatt alternative måter å tilby
parkering til allmennheten på. For private grunneiere innebærer dette en begrensning i den
private eiendomsretten. Begrensningene begrunnes med hensynet til brukervennlighet og
tilgjengelighet. Begrensningene anses ikke å gå lenger enn nødvendig.

33.2 Konsekvenser av krav til virksomheter og til personell
Kravene som foreslås for virksomheter og personell i punkt 7 til 9 vil kunne innebære
kostnader til blant annet administrasjon, eventuelt etablering av nye foretak og oppfyllelse av
kvalitets- og kompetansekrav.
Norpark anslo i rapporten fra 2006 at kostnadene forbundet med oppfyllelse av den foreslåtte
ordningens krav til opplæring og kompetanse ville være ca. 8 millioner kr. for kommunene og
omlag 20 millioner kr. for private selskaper. Løpende tilleggsutgift til opplæring ble videre
anslått til omlag 15 000 kr. per nyansatt kontrollør, samt et inntektsbortfall på om lag 25 000
kr. per nyansatt kontrollør ved redusert kontroll i opplæringsperioden. Basert på et anslag om
behov for om lag 75 nye kontrollører per år, ga dette en årlig kostnad på omlag 3 millioner kr.
Norpark la, i forbindelse med arbeidsgruppens forslag, ikke frem nye beregninger om
konsekvenser for næringen. Forslagene som nå fremmes oppfattes imidlertid ikke å være
vesentlig annerledes enn de som ble lagt til grunn i 2006-rapporten. På enkelte punkter kan
konsekvensene anses mindre, jf. blant annet at opplæringsprogrammet som Norpark tilbyr er
utvidet, slik at det nå er mindre forskjell mellom det som foreslås og det er veldig mange
operatører allerede i dag har. Beregningene fra 2006 anses derfor fortsatt å gi et noenlunde
dekkende bilde av de kostnader som kan antas å påløpe for næringen knyttet til krav til
virksomheter og personell.
Krav til uniformering går heller ikke lenger enn det de fleste har i dag og antas derfor ikke å
medføre konsekvenser av betydning. Heller ikke krav til legitimasjonskort antas å ha slike
konsekvenser. Utstedelse av nye kort til en del kontrollører må imidlertid forventes.
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33.3 Konsekvenser av forslag om meldeplikt og godkjenning
33.3.1 Meldeplikt for virksomhet
Regionvegkontorene vil ha kostnader i forbindelse med gjennomgang og registrering av
meldepliktskjemaet fra virksomhetene, jf. punkt 9. Statens vegvesen har ikke beregnet disse
kostnadene, men kostnadene antas å bli lavere enn kostnadene forbundet med det tidligere
forslaget om godkjenning. Etter at den første runden med meldinger er behandlet, vil det bli
arbeid knyttet til innmeldte endringer og meldinger fra nye virksomheter. Det vil også være
behov for oppfølging overfor virksomheter som ikke er innmeldt. Regionvegkontorenes
kostnader forutsettes dekket gjennom gebyr, noe som innebærer at virksomhetene får disse
kostnadene fordelt på seg. Gebyr for meldeplikt må avklares gjennom en egen
forskriftsprosess om fastsettelse av satser for gebyr for meldeplikt.
33.3.2 Konsekvenser av krav til godkjenning av det enkelte område
Ved at det foreslås at skiltplan ikke må godkjennes av offentlig myndighet, jf. punkt 9.9.2, vil
det ikke påløpe administrative eller økonomiske konsekvenser knyttet til slik behandling. Det
vil imidlertid påløpe kostnader til utarbeidelse av skiltplan. For offentlig regulert
vilkårsparkering gjøres dette allerede i dag, og forslagene vil derfor i liten grad medføre økte
kostnader til disse.
For de private aktører som er tilknyttet parkeringsklagenemnda vil dette heller ikke medføre
endringer av betydning, da det allerede i dag kreves slike planer. I begge tilfelle kan det
imidlertid være noen kostnader, blant annet for tilpasning til et felles format for slike planer.
Kravet til skiltplan vil dermed først og fremst få konsekvenser for de private aktører som i dag
ikke er tilknyttet parkeringsklagenemnda. Det ble i forbindelse med arbeidsgruppens forslag
antydet at dette kan utgjøre 10 % av det private tilbudet i dag. Fordi konsekvensene vil variere
avhengig av områdets størrelse og kompleksiteten, er det vanskelig å si noe nærmere om
konsekvensene. Det vil også variere i forhold til om virksomhetene ser seg tjent med å ha den
nødvendige kompetansen til dette selv eller om de velger å kjøpe denne tjenesten etter behov.
Selv om planene ikke skal godkjennes, må det påregnes at regionvegkontoret som
tilsynsmyndighet vil få mange spørsmål knyttet til skilting av de enkelte områdene. Dette vil
kreve ressurser også der.

33.4 Særlig om konsekvenser av skiltplanregister
Det vil påløpe kostnader knyttet til opprettelse og drift av register over skiltplaner. Det
foreslås at også disse kostnadene dekkes av den enkelte virksomhet for registreringer i
registeret, jf. punkt 9.12.
Disse kostnadene vil således pålegges de private og kommunale brukerne av registeret. Det
legges videre til grunn at den enkelte virksomhet legger inn planer for nye områder og
endringer i eksisterende planer i registeret, slik at virksomheten også vil få kostnader knyttet
til dette.
Kostnadene ved et register er usikre og vil blant annet avhenge av hvilken løsning som velges,
herunder om det kan dras nytte av løsning som er under etablering for virksomheter tilknyttet
parkeringsklagenemnda. Det er derfor ikke gjort konkrete anslag over kostnadene ved
opprettelse og drift av et slikt register. Det pekes imidlertid på at det kun vil være selve
skiltplanen og eventuelt noe tilknyttet informasjon som skal inn i registeret. Det legges til
grunn at registeransvarlig vil utrede valg av løsning og kostnader knyttet til dette.
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Gebyrnivået, herunder eventuelt ulike satser for ulike tjenester, som er nødvendig for å dekke
kostnadene, forutsettes utredet nærmere og bli gjenstand for en egen høring.
Det vil også være kostnader med å få eksisterende planer tilgjengelige i den nye løsningen. De
planer som er, eller er i ferd med, å legges inn i løsningen som skal benyttes av dagens
parkeringsklagenemnd antas å kunne gjøres tilgjengelig uten særlig kostnad. For eksisterende
skiltplaner for offentlige skilt, vil det kunne være mer utfordrende å få dette til, siden det er
ulikt hva som i dag er tilgjengelig elektronisk og på hvilket format. Det legges imidlertid opp
til en rimelig overgangstid, jf. pkt 27.4 for slike løsninger, slik at det er tid til å finne en
hensiktsmessig ordning for dette. Det kan som nevnt i punkt 9.11 også være aktuelt at disse
ikke er tilgjengelige i registeret, men sikres allmenn tilgjengelighet gjennom en webløsning
eller lignende.

33.5 Konsekvenser av tilsyn
Etablering av en tilsynsmyndighet vil innebære kostnader for regionvegkontorene, som er
foreslått som tilsynsmyndighet, jf. punkt 9. Det forutsettes at regionvegkontorene kan forestå
slikt tilsyn, om de tilføres ekstra personell, herunder personell med skiltkompetanse.
Ressursbehovet knyttet til tilsynet er usikre, men det er tidligere anslått at tilsynsfunksjonen
alene vil kreve minst 25 årsverk på landsbasis. Det konkrete antall årsverk vil imidlertid være
avhengig av i hvilket omfang det er behov for tilsyn, noe som igjen er avhengig av i hvilken
grad virksomhetene lojalt forholder seg til nytt regelverk.
Selv om det foreslås et forenklet tilsyn, hovedsakelig basert på innspill fra
Parkeringsklagenemnda og andre, er det grunn til å tro at det vil bli relativt mange
henvendelser særlig i de første årene. Dette baseres på erfaringer fra Parkeringsklagenemnda
og publikums engasjement i parkeringshåndhevelse mer generelt, samt antall ilagte
reaksjoner. Det er viktig for at ordningen skal virke etter hensikten at det settes av ressurser
som sikrer at det tas tak i overtredelser som ikke er bagatellmessige, særlig i oppstartsfasen. I
tillegg vil det være ressursbehov knyttet til veiledning.
Det må også tas hensyn til at det her vil være aktuelt å føre tilsyn med objekter som befinner
seg andre steder enn der de regionale tilsynsenhetene er etablert. Denne problematikken
skiller seg imidlertid ikke fra annen tilsynsvirksomhet i Statens vegvesen.
Det foreslås en hjemmel til at Statens vegvesen kan ta gebyr for tilsyn med virksomhetene, jf.
9.15.5 og omtalen der hvor det vises til at hovedregelen for statlig tilsynsvirksomhet, i alle fall
innenfor departementets område, er hel eller delvis gebyrfinansiering fra næringen. Dette bør
gjelde også for tilsynet med parkeringsvirksomhet. Videre til utkastet § 21, der det foreslås at
Vegdirektoratet kan fastsette gebyr for dekning av kostnader med tilsyn av virksomhetene. Et
slikt gebyr vil innbære kostnader for næringen. Forslaget til gebyrforskrift vil skje i en egen
prosess, og hensynta at det foreslås et forenklet, kontra et periodisk, tilsyn og at gebyret må
være kostnadsriktig i henhold til de alminnelige krav om dette, jf. Finansdepartementets
retningslinjer 112/2006 om kostnadsriktige gebyr.
For de virksomhetene som blir utsatt for tilsyn, og hvor det avdekkes uregelmessigheter, vil
det påløpe kostnader knyttet til ulovlig virksomhet. Det vil blant annet være kostnader til å
foreta rettinger, eventuelt betale tvangsmulkt samt kostnader knyttet til avskilting av områder.
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33.6 Kostnader til skilting
For private aktører vil det påløpe kostnader til omskilting av eksisterende parkeringsområder
for å benytte det offentlige skiltet. Det foreslås en rimelig overgangstid for å gi mulighet til å
håndtere dette på en hensiktsmessig måte. Det er ikke gjort konkrete anslag på hvor mange
skilt dette vil gjelde, men det vil være et betydelig antall skilt. Trolig flere tusen skilt måtte
skiftes ut.

33.7 Konsekvenser av sanksjonens størrelse
33.7.1 For de private
I rapporten fra 2006 ble det antatt at en regulering av kontrollavgiftens størrelse til 550 kr
totalt for den private delen av bransjen ville gi en inntektsøkning på i størrelsesorden 20-30
millioner kr., men med store variasjoner selskapene imellom. Dette var blant annet basert på
gjennomsnittlig størrelse på sanksjonen på 480 kr.
I forbindelse med arbeidsgruppens forslag ble det antatt at sanksjonsstørrelsene lå på et
gjennomsnitt på 650 kr. Økningen, og forslaget til differensierte satser, gjør at det ikke er
grunn til å vente totalt sett økte inntekter for den private delen. Med i størrelsesorden 400 000
tilleggsavgifter og en gjennomsnittlig sanksjon i nytt regelverk på 600 kr., kan det ventes
totalt sett reduserte inntekter fra sanksjoner. De reduserte inntektene ble i forbindelse med
arbeidsgruppens forslag beregnet til 20 millioner kr. årlig for den private delen av næringen.
33.7.2 For kommunene
I rapporten fra 2006 ble det, basert på et anslag med 182 000 ileggelser og en kontrollavgift
på 550 kr., antatt en inntektsøkning på ca. 45,5 millioner kr årlig. Med anslag i forbindelse
med arbeidsgruppens forslag med ca. 187 000 ileggelser og en gjennomsnittlig sanksjon på
600 kr. er det nå grunn til å oppjustere dette anslaget til 61 millioner kr. i økte inntekter for
kommunene.
Når det særlig gjelder gebyr, ble det i 2006-rapporten, basert på tall fra Norpark om at det
ilegges ca. 333 000 gebyrer årlig, at en økning av gebyret til 900 kr. ville gi merinntekter for
kommunene på om lag 133 millioner kr. årlig. Med materialet fra arbeidsgruppens forslag om
ca 335 000 gebyrer kan dette anslaget oppjusteres til 136 millioner kr. i økte inntekter.
Det kan imidlertid være grunn til å vente at en mer gjennomgående og brukervennlig
regulering kombinert med høyere sanksjonssats kan medføre at flere overholder regelverket,
at det dermed ilegges færre sanksjoner totalt og at inntektsøkningen for kommunene dermed
kan bli noe mindre. Det er imidlertid høyst usikkert hvilken effekt som kan ventes av dette.
Krav til kontrollavgiftsblankettens utforming anses ikke å gå lenger enn det de aller fleste
både offentlige og private aktører praktiserer i dag. Samtidig benyttes i større og større grad
elektroniske løsninger som gjør at det mye enklere og mindre kostnadskrevende og endre
blankettens utforming.

33.8 Konsekvenser av forslag vedrørende inndriving og fjerning
Bortfall av betalingsplikten ved klage, panteretten og tilbakeholdsrett i kjøretøy antas å
medføre noe økte kostnader til inndriving for kommunene. Det er usikkert hvor stor effekt
som kan ventes av dette og derfor hvor store kostnadene blir. Innføring av betinget
solidaransvar antas ikke å medføre konsekvenser av betydning.
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For private aktører kan det ventes reduserte inndrivingskostnader etter innføring av
solidaransvar.
Forslagene vedrørende fjerning fra vilkårsparkering antas ikke å medføre særlig konsekvenser
av betydning. Det innebærer i hovedsak videreføring av det de fleste praktiserer i dag, samt at
det er et begrenset omfang av fjerning i slike tilfeller.
Regulering av privates adgang til fjerning for brudd på annet enn vilkårsparkering vil være
noe strengere og må ventes å gi noe økte kostnader til administrasjon av fjerning, samtidig
som krav til tilbakelevering vil kunne gi noe økte kostnader til inndriving i slike tilfeller. Også
krav til at slike saker kan klages inn for parkeringsklagenemnda vil gi økte kostnader for disse
aktørene. Det er imidlertid svært vanskelig å gi noe anslag på omfanget av denne praksisen og
derfor hvor store kostnader som kan ventes.

33.9 Konsekvenser vedrørende universell utforming
Krav til universell utforming av betalingsløsningene vil innebære endringer for
virksomhetene, jf. punkt 15.
Krav til mobiltelefonbetaling eller annen tilsvarende løsning antas ikke å medføre særlig økte
kostnader. Dette forutsetter ikke investeringer i infrastruktur, men i hovedsak dekning av
kostnader til tilbyderen av tjenesten, samt noe skilting mv. I forbindelse med arbeidsgruppens
forslag ble det vist til at dette blir finansiert gjennom et påslag på prisen for kunden på
mellom 14-25 %. Som det fremgår i punkt 15.5.1 forutsettes at dette kalkuleres inn i den
alminnelige prisingen. Det er grunn til å vente at større utberedelse av dette vil gi større
konkurranse og lavere pris på disse tjenestene.
Forslag om å kreve at det skal tilbys etterskuddsbetaling vil få konsekvenser for de anlegg
hvor det i dag kun tilbys forskuddsbetaling. Da kravet kan oppfylles ved å tilby for eksempel
mobiltelefonbetaling, vil dette imidlertid i hovedsak ikke innebære større kostnader enn de
kravene som vil ligge i generelle krav til universelt utformede betalingsløsninger.
Krav til universell uforming av betalingsautomatene vil medføre kostnader for operatørene.
Det legges imidlertid til grunn at slike krav først vil slå inn i forbindelse med utskifting av
eksisterende automater. Dette vil begrense merkostnadene. Skjerpede krav kan imidlertid gi
potensielt færre tilbydere og dermed risiko for høyere pris på betalingsautomatene. Som det
fremgår må spørsmålet om krav til universelt utformede automater sees i sammenheng med
kravene etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og de konsekvenser som der er
beregnet88.
Krav til helautomatisk innpasseringsmulighet i bomanlegg for å sikre universell utforming
kan innføres på ulike måter og kostnadsbildet vil variere. I forbindelse med arbeidsgruppens
forslag ble det anslått at kostnaden med å installere autopass-funksjonalitet (lukket løsning) i
eksisterende bomanlegg ville være ca 50-60.000 kr. per anlegg for ”nye” anlegg og ca 200300.000 kr. for ”andre” anlegg. Det forelå imidlertid ingen oversikt over ”nye” og ”andre”
anlegg og det har derfor ikke vært mulig å anslå totalkostnadene for dette. Samtidig har det
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Se materiale inntatt på http://universellutforming.difi.no
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vært pekt på at kostnaden ved alternativer som Trafficpass og Tagmaster vil være lavere, men
det er ikke fremlagt materiale som gir grunnlag for å si noe mer konkret om dette.

33.10 Annet vedrørende forflytningshemmede
Krav om tilrettelegging av plasser for forflytningshemmede med parkeringstillatelse vil
innebære reduserte inntekter for virksomhetene, både fordi plassene må reserveres og fordi
slike plasser opptar om lag dobbelt så mye plass som en ordinær plass. Kravet vil kunne
innebære reduserte inntekter på grunn av krav til reservering og krav til slike plasser. Mange
virksomheter har imidlertid avsatt slike plasser i dag.
Øvrige krav til nivåsprang, plassering på området og stigningsforhold på ramper antas å
medføre begrensede merkostnader for tilbyderne.
Det vil videre påløpe kostnader for kommunene for å gi rådgivende uttalelse fra kommunen
om tilstrekkelig antall plasser for forflytningshemmede. Omfanget vil variere veldig mellom
kommunene. Samtidig gis kommunen rett til å bestemme selv hvordan sitt ansvar her skal
organiseres, inkludert samarbeid med andre kommuner. Kostnadene antas derfor å bli
begrensede.
Hva gjelder videreføring av betalingsfritaket for forflytningshemmede på avgiftsbelagte
kommunale parkeringsplasser vises det til at dette allerede er et krav i dag.

33.11 Særlig om konsekvensen av krav til ladepunkter
Krav til å tilby et tilstrekkelig antall ladepunkter, inntil 6 % av plassene, vil føre til at det på
en del steder vil måtte etableres nye ladepunkter. Det vises imidlertid til at det i dag er et
betydelig antall ladepunkter, som blant annet er etablert med tilskudd fra Staten gjennom
Transnova.
Kostnaden for å etablere et ladepunkt ble i handlingsplan for elektrifisering av vegtransporten
(2008) punkt 5.7 anslått til ca 7 000 - 9 000 kr. per ladepunkt i parkeringshus, hovedsakelig
kostnader til elektriker. På parkeringsplass og på gate ble det anslått ca 7 000 - 9 000 kr. for
etablering av ladepunkt. I tillegg kom kostnader til graving mv. på ca. 14 000 - 25 000 per
ladepunkt. I tillegg eventuelle kostnader til nettbidrag.
I forslaget er det imidlertid lagt til grunn at det skal kunne tas betalt for parkeringen og for
lading på slike plasser. Det vil bidra til å dekke investeringskostnaden for etablering av slike
punkt og bidra til at driften kan utøves på kommersielle vilkår. Videre foreslås det unntak, der
investerings- eller driftskostnadene blir urimelig høye. 33.12 Konsekvenser av krav til
klageordning
Det er også redegjort for konsekvensene av krav til klageordning i punkt 23. Krav til
klageordning vil primært innebære endringer for kommunene. Basert på beregninger i 2006rapporten anslås det økte kostnader til kommunenes saksbehandling på om lag 15 millioner
kr. Også for private aktører som ikke er tilknyttet parkeringsklagenemnda, eller som ellers
håndhever parkering som vil omfattes av virkeområdet, vil dette få konsekvenser, men uten at
det er grunnlag for å anslå dette nærmere.
I tillegg kommer kostnader til finansiering av nemnda. Det er i punkt 23.23 redegjort for
forslag om at de direkte kostnadene dekkes av virksomhetene selv ved at en del av sanksjonen
avsettes til finansiering av nemndsbehandling. I forbindelse med arbeidsgruppens forslag ble
det vurdert at ny felles parkeringsklagenemnd ville ha årlige driftskostnader på ca 6,5
millioner kr.
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33.13 Annet
Forslagene om ikke å tillate private trafikale reguleringer eller stanseforbud sammen med
vilkårsparkering, samt begrensninger i regulering av parkeringsforbud i slike tilfelle vil kunne
innebære behov for endret regulering og/eller skilting eller endringer i den fysiske
utformingen enkelte steder. Som redegjort for i punkt 24 antas at de muligheter som ligger
blant annet til å ha soneregulering, endret fysisk utforming og økt kommunal fleksibilitet å
kunne gi hensiktsmessige løsninger de fleste steder, og at det bør søkes å finne praktiske
løsninger på steder hvor det oppleves at dette gir særlige utfordringer.
Forslaget om forbud mot provisjonslønn vil ikke få konsekvenser for kommunene eller de
private aktørene (som er tilknyttet standardvilkårene) som i dag ikke har slike ordninger. Det
vil imidlertid gi redusert fleksibilitet for andre private aktørers lønnspolitikk, men forbudet
anses nødvendig for å sikre tilliten til næringen og for å beskytte forbrukerne, jf. punkt 25.
Forslag til regulering av typetilfelle vil gi større klarhet og forutsigbarhet for brukerne og
dermed redusere antall konflikter, klageprosesser m.v. Samtidig kan det i noen utstrekning gi
noe økte administrative kostnader for virksomhetene, blant annet knyttet til kontroll.

33.14 Konsekvenser knyttet til endringer vedrørende parkeringstillatelse for
forflytningshemmede
Bedre veiledningsmateriell til kommuner, leger og andre antas å gi større forutsigbarhet og
bedre likhet i behandlingen av søknad om parkeringstillatelse. Større klarhet vil også kunne
bidra til reduserte kostnadene til administrasjon av ordningen.
Skjerpede krav til utforming av parkeringstillatelse og et velfungerende register over slike
tillatelser antas å gi redusert misbruk av ordningen og forenklet kontroll. Det vil igjen gi
kommunene mulighet til å effektivisere kontrollen. Det foreligger ikke tallmateriale som gir
grunnlag for å si noe mer konkret om hvilken effekt som kan ventes av dette.
Det vil være utgifter knyttet til skjerpede krav til utforming av kort og opprettelse av sentralt
register. I punkt 30.17 er det redegjort for anslag om totalt 500 - 800 000 kr. i årlige kostnader
for kommunene til utstedelse av kort. Det foreligger ikke anslag over hvor mye dette koster
kommunene i dag og dermed hvilken merkostnad dette vil innebære.
Det er i punkt 30.18.3 med utgangspunkt i beregninger fra Sverige, redegjort for at et register
over tillatelser kan koste i størrelsesorden 1 - 1,5 millioner kr. å opprette og medføre ca 1
million i årlige driftskostnader. I punkt 30.18.5 redegjøres det for forslag om at kostnadene
skal dekkes av brukerne.
Øvrige krav knyttet til revisjon av forskrift om forflytningshemmede antas ikke å gi særlige
kostnader av betydning.

34. UTKAST til forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og
håndheving av private parkeringsreguleringer
FORSKRIFT OM VILKÅRSPARKERING FOR ALLMENNHETEN OG HÅNDHEVING
AV PRIVATE PARKERINGSREGULERINGER (PARKERINGSFORSKRIFTEN).
Kapittel 1 – Formål, definisjoner og virkeområde
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§ 1 Formål
Formålet med denne forskriften er å:
a) Sikre en forutsigbar, balansert og forbrukervennlig utøvelse av
parkeringsvirksomhet
b) Sikre at parkeringstilbudet er universelt utformet
c) Sikre at parkeringsvirksomhet utøves med god kvalitet og mest mulig likt
uavhengig av hvem som er tilbyder
d) Bidra til likere konkurranseforhold mellom tilbydere av parkeringstjenester og
e) Legge til rette for offentlig kontroll av virksomheten
§ 2 Definisjoner
Med ”vilkårsparkering” menes parkering mot betaling, med tidsbegrensning med eller uten
dokumentasjonsplikt, på oppstillingsvilkår, med krav om parkeringstillatelse for
forflytningshemmede eller på andre vilkår.
Med ”ladbar motorvogn” menes motorvogn som helt eller delvis drives frem av elektrisk
motor og som har batterier som kan lades direkte fra strømnettet.
§ 3 Virkeområde
Denne forskriften gjelder for vilkårsparkering av motorvogn eller tilhenger til motorvogn
(heretter kun omtalt som ”motorvogn”) på veg åpen for alminnelig ferdsel. Forskriften gjelder
ikke for parkering reservert for særskilte grupper på områder som er fysisk avgrenset ved
bom, kjetting eller annen måte slik at den alminnelige motorvognfører ikke har adgang til
området.
Forskriften gjelder heller ikke parkering reservert for særskilte grupper på områder som ikke
er fysisk avstengt for den alminnelige motorvognfører og der det ved privat skilting i samsvar
med § 26 fremgår at parkering ikke tilbys allmennheten. Dersom den alminnelige
motorvognfører ilegges sanksjoner på slike steder gjelder likevel kravene i kapittel 3
(personell), kapittel 8 (sanksjon) og kapittel 9 (klage).
Forskriften kapittel 3, 8 og 9 gjelder for håndheving av parkeringsrestriksjoner langs privat
veg og utenfor veg.
Forskriften gjelder ikke midlertidig tilbud om parkering mot betaling der betalingen skjer til
en fysisk person, det ikke ilegges sanksjoner og inntektene går til ideelle formål.
Regionvegkontoret avgjør i tvilstilfelle om vilkårene er oppfylt.
Forskriften omfatter kun forhold knyttet til utøvelsen og håndhevingen av bestemmelser om
vilkårsparkering. Dersom det på området også utøves annen type vaktvirksomhet omfattes
dette av lov 5. januar 2001 nr. 1 om vaktvirksomhet med tilhørende forskrifter.
Forskriften gjelder både virksomhet som tilbys av private og av forvaltningsorgan, jf.
forvaltningsloven § 1.
Forskriften gjelder også for politiets håndheving av vilkårsparkering, som ikke er
betalingsparkering, med unntak av kapittel 2 og kapittel 3.
Kapittel 2 - Krav til virksomheter
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§ 4 Meldeplikt
For å tilby vilkårsparkering må virksomheten sende melding på fastsatt egenerklæringskjema
til regionvegkontoret.
Det enkelte parkeringsområde må i tillegg tilfredsstille kravene i § 16, kapittel 6 og kapittel
10.
§ 5 Krav til organisasjonsform og registrering
Kun foretak, enkeltpersonforetak eller forvaltningsorgan kan drive vilkårsparkering.
Foretak må være registret i Foretaksregisteret. Foretak må ha fast forretningssted i riket.
Selskap, stiftelse eller annen sammenslutning, når samtlige medlemmer av styret i et
aksjeselskap eller annen sammenslutning med begrenset ansvar oppfyller kravene i tredje ledd
bokstav a og b, kan også drive vilkårsparkering. Det samme gjelder for ansvarlig selskap eller
kommandittselskap, når samtlige fullt ansvarlige deltakere oppfyller kravene i tredje ledd
bokstav a og b. Leder og nestleder av forvaltningsorganet må også oppfylle kravene i tredje
ledd bokstav a og b.
Enkeltpersonforetak må være registrert i Enhetsregisteret. Organisasjonsnummer må oppgis i
egenerklæringsskjemaet. Innehaveren må dessuten:
a) Være fylt 18 år og
b) Være statsborger i stat som er part i EØS-avtalen, eller ha fast bopel i Norge
Dersom foretaket eller enkeltpersonforetaket har daglig leder, må også denne personen
oppfylle vilkårene i tredje ledd bokstav a) og b).
Dersom det skjer endringer i sammensetningen av virksomhetens eierskap, styre eller
deltakere, skal dette meddeles til regionvegkontoret så snart som mulig og senest en måned
etter at endringen har funnet sted. Det samme gjelder dersom det er utpekt ny daglig leder.
Midlertidige tjenesteytere etablert i annen EØS-stat, er unntatt fra krav til registrering i
Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret og krav til forretningssted i riket.
§ 6 Forsvarlig drift og plikt til å inneha dekkende ansvarsforsikring
Virksomhet som tilbyr vilkårsparkering må drive i samsvar med bestemmelsene i denne
forskrift og for øvrig på forsvarlig måte.
Virksomhet som skal tilby vilkårsparkering eller andre som i henhold til avtale skal håndheve
vilkårsparkering må inneha dekkende ansvarsforsikring for det ansvar som kan pådras.
Forsikringen må tegnes før virksomheten settes i gang og opprettholdes så lenge den pågår.
Kravet til dekkende ansvarsforsikring gjelder også virksomhet etter annet ledd som drives av
forvaltningsorgan. Dersom forvaltningsorganet kan dokumentere at det på annen måte kan
dekke et eventuelt ansvar som organet kan pådra seg på lik linje med en forsikring som angitt
i første ledd, kan regionvegkontoret frita organet fra dette kravet.
§ 7 Særskilt om kommunens ansvar ved integrert del av ferdselsåre langs offentlig veg
Kommunen har et særlig ansvar for å ivareta trafikale hensyn ved regulering av
vilkårsparkering på en integrert del av ferdselsåre langs offentlig veg.
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Kommunen kan håndheve selv eller overlate håndheving av vilkårsparkering på en integrert
del av ferdselsåre langs offentlig veg til kommunale selskaper eller private. Før håndheving
overlates til andre, må skilt- og vegmyndighet høres der disse er andre enn kommunen.
Dersom kommunen overlater håndheving av vilkårsparkering på en integrert del av
ferdselsåre langs offentlig veg til andre, skal kommunen sikre at behovet for trafikkstyring
ivaretas. Dette innebærer blant annet at kommunen, skilt- og vegmyndigheten skal sikres
tilstrekkelig rett og plikt til trafikkstyring.
Det kan ikke innføres betalingsparkering på en integrert del av ferdselsåre langs offentlig veg
uten at kommunen har påtatt seg ansvar for håndheving etter [den ”nye” gebyrforskriften].
Kapittel 3 - Krav til personell
§ 8 Generelle krav til ansatte
Den som skal tilsettes i virksomhet som omfattes av denne forskrift og som skal utføre
kontroll med vilkårsparkering eller har oppgaver direkte knyttet til slik kontrolltjeneste må
være fylt 18 år.
Virksomhetens ledelse har plikt til å sørge for at ansatte som skal utføre kontroll av
vilkårsparkering eller som har oppgaver direkte knyttet til slik kontrolltjeneste oppfyller
kravene i forskriften. Ansatte som utfører kontroll med vilkårsparkering skal ikke gis lønn,
bonus eller andre ytelser som er avhengig av antall ilagte reaksjoner etter § 36 eller § 38.
§ 9 Krav til opplæring
Den som skal utføre ansvarlig kontrolltjeneste med vilkårsparkering må ha gjennomført og
bestått godkjent opplæring. Slik opplæring skal bestå av:
a) En innledende teoretisk del og praksisopplæring i kontrolltjeneste på til sammen
minst 30 skoletimer med avsluttende prøve
b) Praksisopplæring og oppsummerende teorikurs med avsluttende prøve. Teorikurset
må være minst 30 skoletimer og
c) Bestått regodkjenningsprøve hvert fjerde år
Opplæringen i første ledd bokstav a) skal inneholde generell teoretisk opplæring i
vilkårsparkeringsregler, virksomhetens rutiner og policy for parkeringsvirksomheten,
innføring i uniformsbruk og opptreden i felt.
Opplæringen i første ledd bokstav b) skal inneholde teoretisk opplæring i formålet med
parkeringsvirksomheten, forholdet til vaktvirksomhet, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid,
uniformsbruk, rettslige rammer for regulering av vilkårsparkering og fjerning av motorvogn,
bevis, sanksjonering, etikk, kommunikasjon og kundebehandling.
Praksisopplæringen i første ledd a) og b) skal skje gjennom praktisk arbeidsutførelse med
veileder med tilstrekkelig kompetanse.
Opplæringen i første ledd a) og teorikurset i b) skal til sammen ha en varighet på minst 70
skoletimer.
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Etter endt opplæring skal den som skal utføre ansvarlig kontrolltjeneste vise evne til å arbeide
i samsvar med lover, forskrifter og avtaler, vise evne til å ta gode etiske- og skjønnsmessige
avgjørelser og opptre på en høflig og hensynsfull måte.
Ansvarlig kontrolltjeneste kan utføres uten å ha gjennomført opplæring i første ledd bokstav
b), dersom prøve etter første ledd bokstav a) er bestått og virksomheten på annen måte sikrer
at utførelsen skjer i samsvar med reglene. Opplæringen må i alle tilfelle være gjennomført og
bestått innen ett år etter ansettelse. Vegdirektoratet kan i særlige tilfelle forlenge denne
perioden med inntil 6 måneder. Kravene gjelder også for vikarer og midlertidig ansatte.
Opplæring skal baseres på undervisningsplan og prøveordning godkjent av Vegdirektoratet.
Opplæringspersonell skal ha tilstrekkelig faglig opplæringskompetanse for å sikre
tilfredsstillende kvalitet i opplæringen.
§ 10 Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat
Som alternativ til opplæring etter § 9 kan regionvegkontoret godkjenne yrkeskvalifikasjoner
ervervet i annen EØS-stat, jf. forskrift 6. august 2012 nr. 795 om godkjenning av
yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikkens område.
§ 11 Uniformering
Den som utfører ansvarlig kontrolltjeneste med vilkårsparkering skal bære uniform.
Uniformen må ikke kunne forveksles med politiets, forsvarets eller tollvesenets uniformer.
Det skal fremgå av uniformen om personen er godkjent kontrollør med vilkårsparkering eller
er under opplæring. Uniformen skal være tydelig merket med virksomhetsnavn og ordet
”parkeringsvakt”, ”parkeringsbetjent” eller ”parkeringskontrollør” på venstre brystside.
§ 12 Legitimasjonskort
Den som utfører ansvarlig kontrolltjeneste med vilkårsparkering skal bære synlig
legitimasjonskort og plikter å oppgi virksomhetens navn og tjenestenummer når dette
forlanges av den som tjenestehandlingen direkte angår, politiet eller Statens vegvesen.
Kortet skal være 54 x 85 mm og inneholde på forsiden:
a) Virksomhetens navn og organisasjonsnummer
b) ”Parkeringsvakt”, ”parkeringsbetjent” eller ”parkeringskontrollør”. For person som
ikke har fullført utdanningen skal ”under opplæring” fremgå
c) Bilde av kontrolløren
d) Identitetsnummer (tjenestenummer) og
e) Gyldighetsdato
På baksiden skal kortet inneholde:
a) Dato for når kontrolløren ble godkjent som kontrollør eller regodkjent og
b) Utstedelsesdato
Kortet skal ha gyldighet på inntil fire år fra fullført og bestått opplæring eller siste
regodkjenning. Ved endringer i opplysningene på kortet skal det utstedes nytt kort.
Kortet kan vise virksomhetens logo og farger, men fargebruken skal ikke gjøre opplysningene
på kortet vanskelige å lese.
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Virksomheten er ansvarlig for utstedelse av legitimasjonskort til personer som utfører
ansvarlig kontrolltjeneste med vilkårsparkering på vegne av virksomheten og skal ha oversikt
over de til enhver tid gyldige kort.
§ 13 Innlevering og inndragelse av legitimasjonskort
Legitimasjonskortet skal innleveres når den som utfører ansvarlig kontrolltjeneste med
vilkårsparkering slutter i virksomheten eller når gyldighetstiden på kortet utløper.
Virksomheten er ansvarlig for å sørge for at kort blir innlevert.
Virksomheten skal om nødvendig sørge for at kortet inndras når den som utfører ansvarlig
kontrolltjeneste ikke lenger oppfyller vilkårene for å utføre tjeneste.
Kapittel 4 – Behandling av melding, krav til parkeringsområde og tilsyn
§ 14 Melding og gebyr
Regionvegkontoret skal motta og registrere melding fra virksomhet, jf. § 4 første ledd.
Vegdirektoratet kan ved forskrift fastsette gebyr for dekning av kostnader for behandling av
melding.
§ 15 Bortfall av rett til å drive vilkårsparkering
Retten til å drive vilkårsparkering bortfaller dersom virksomheten tas under
konkursbehandling eller dersom innehaveren av enkeltpersonforetaket dør. Et konkursbo eller
dødsbo har rett til å fortsette virksomheten i den utstrekning det finnes hensiktsmessig med
sikte på avvikling eller overføring av virksomheten til ny eier, likevel ikke utover 6 måneder
uten tillatelse fra regionvegkontoret.
§ 16 Krav til det enkelte parkeringsområde
Før virksomheten kan tilby vilkårsparkering skal det foreligge skiltplan for og satt opp skilt på
området, jf. § 22. Virksomheten har ansvaret for å utarbeide slik skiltplan.
Skiltplanen skal inneholde kart over parkeringsområdets utforming generelt og i forbindelse
med universell utforming, plassering av aktuelle skilt, herunder antall og plassering av
særskilte plasser avsatt for forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Planen skal
inneholde uttalelse fra kommunen, jf. § 62. Skiltplan skal for øvrig utformes i samsvar med
Vegdirektoratets skiltnormal.
Skiltplanen skal oversendes i elektronisk format fastsatt av Vegdirektoratet, og for øvrig på
den måte som fastsatt av Vegdirektoratet. Alle endringer skal meldes inn til samme register
med angivelse av dato og klokkeslett for når endringen trådte i kraft.
Virksomheten bærer selv kostnader ved utforming av skiltplan, produksjon og oppsetting av
skilt.
Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder ikke for skilting av vilkårsparkering på område
som er en integrert del av offentlig veg, der skiltvedtak skal gjøres i samsvar med
skiltforskriftens regler.
§ 17 Register over virksomheter og parkeringsområder
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Vegdirektoratet er ansvarlig for at det opprettes et sentralt elektronisk register med
opplysninger om den enkelte virksomhet etter § 14 og skiltplan for det enkelte
parkeringsområde etter § 16. Registeret kan for øvrig kun inneholde opplysninger som er
nødvendig for gjennomføring av Vegdirektoratets og regionvegkontorenes oppgaver etter
denne forskrift.
Vegdirektoratet kan ved forskrift fastsette gebyr til dekning av kostnader ved opprettelse og
drift av registeret.
Vegdirektoratet kan pålegge virksomheten å innlevere informasjon til registeret i den grad
informasjonen er nødvendig og ikke uten vesentlig ulempe kan finnes på annen måte.
Allmennheten skal sikres tilstrekkelig tilgang til informasjon om alle innmeldte virksomheter
og skiltplaner som omfattes av denne forskrift.
§ 18 Opplysnings- og rapporteringsplikt
Virksomhet som tilbyr vilkårsparkering og andre som i henhold til avtale skal håndheve
vilkårsparkering plikter å gi regionvegkontoret opplysninger, dokumentasjon og annen
bistand nødvendig for tilsyn med at den drives i samsvar med denne forskrift.
Regionvegkontorene og parkeringsklagenemnda skal gjensidig informere hverandre om
forhold som kan ha betydning for hverandres oppgaver etter denne forskrift.
§ 19 Tilsyn og sanksjoner ved overtredelser
Regionvegkontoret skal føre tilsyn med at virksomheter som tilbyr vilkårsparkering oppfyller
pliktene i denne forskrift, herunder vilkår stilt med hjemmel i forskriften.
Regionvegkontoret kan gi pålegg til virksomheten om å rette forhold i strid med denne
forskrift. Det skal fastsettes rimelig frist for retting og gis opplysning om at forholdet kan
følges opp med tvangsmulkt og eventuelt avskilting etter § 20.
Dersom virksomheten ikke etterkommer pålegg om retting innen fastsatt frist, kan
regionvegkontoret fastsette tvangsmulkt. Det kan fastsettes at mulkten løper så lenge det
ulovlige forhold varer, og/eller at den ilegges som engangsbeløp. Tvangsmulkten skal
fastsettes etter en helhetlig vurdering av situasjonen i det enkelte tilfelle, herunder
overtredelsens grovhet. Tvangsmulkten ilegges den ansvarlige virksomheten. Vegdirektoratet
kan fastsette forskrift om tvangsmulktens størrelse, herunder fastsette standardiserte satser for
ulike overtredelser.
Pålegg om retting, tvangsmulkt, vedtak om avskilting og forbud mot oppsetting av nye skilt
kan også gis til virksomheter som ikke har oppfylt meldeplikten etter § 4.
Ved tilsyn overfor kommune skal regionvegkontoret underrette og involvere fylkesmannen i
samsvar med kommuneloven § 60 e.
§ 20 Avskilting av område
Dersom kravene til parkeringsområdet etter § 16 eller håndhevingen på dette området ikke
oppfyller forskriftens krav, kan regionvegkontoret fatte vedtak om å avskilte det aktuelle
parkeringsområdet, jf. § 22 og nedlegge forbud mot å sette opp nye skilt til forholdene er
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rettet. Regionvegkontoret kan selv ta ned de aktuelle skilt på virksomhetens regning når
fristen for å ta ned skilt er utløpt.
Regionvegkontoret kan beslutte at vedtak etter første ledd skal gjelde flere eller alle
parkeringsområder som drives av samme virksomhet. Denne adgangen skal kun benyttes der
det er avdekket alvorlige regelverksbrudd og disse antas å ha betydning for flere
parkeringsområder underlagt samme virksomhet. I vurderingen skal det blant annet legges
vekt på overtredelsens art, overtredelsens grovhet, om det foreligger gjentakelser, om noen
tilknyttet virksomheten kan klandres for overtredelsen og hva som er gjort for å rette opp i
forholdet.
§ 21 Tilsynsgebyr
Vegdirektoratet kan ved forskrift fastsette gebyr for dekning av kostnader med tilsyn av
virksomhet som tilbyr vilkårsparkering.
Kapittel 5 – Særskilt om skilting
§ 22 Skilting
Regulering av vilkårsparkering skal gjøres ved bruk av skilt 552, jf. skiltforskriften § 12.
Virksomheten skal sette opp slike skilt i samsvar med § 16.
Det kan benyttes underskilt i samsvar med skiltforskriften for å angi hovedvilkår på det
enkelte område, herunder krav til betaling, tidsbegrensning mv. Underskilt 807.8 benyttes på
plasser avsatt for forflytningshemmede med parkeringstillatelse, jf. skiltforskriften § 18.
Sentralt på det enkelte parkeringsområde skal det plasseres informasjonsskilt med følgende
opplysninger:
a) Virksomhetens navn og telefonnummer
b) Vilkår for bruker
c) Reaksjoner ved brudd på vilkår og
d) Summarisk om klageadgang
Der parkering tilbys på områder hvor skilting etter fjerde ledd anses uhensiktsmessig kan
informasjonen gis på annen måte.
§ 23 Privat skilting ved vilkårsparkering
På område eller vegstrekning der det benyttes skilt 552 er det ikke anledning til å benytte
private skilt til parkeringsregulering eller trafikal regulering. Dette gjelder ikke reservering av
særskilte plasser, jf. § 61 og veiledende anvisninger.
§ 24 Plassering av motorvogn og dokumentasjon ved tidsbegrenset parkering
Motorvognen skal plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking, og innenfor oppmerket felt
der dette finnes. Motorvognen skal parkeres i feltets lengderetning. Elektriske- og
hydrogendrevne motorvogner kan likevel på integrert del av ferdselsåre langs offentlig veg
parkere på tvers av oppmerket felt dersom alle hjulene er innenfor feltet og overhenget ut over
feltet ikke overstiger 40 cm. På disse vilkår kan flere slike motorvogner parkere i samme felt.
Også flere motorsykler eller mopeder kan parkeres i samme felt.

233

Dersom det på plass med tidsbegrenset parkering er innført påbud om bruk av
parkeringsskive, skal fører umiddelbart etter at motorvognen er stilt på plass stille viseren på
parkeringsskiven på det tidspunkt motorvognen ble stilt på plass. Gjelder det ikke
tidsbegrenset parkering på det tidspunktet motorvognen ble stilt på plass, stilles viseren på
parkeringsskiven på det tidspunkt det igjen innføres tidsbegrenset parkering.
Dersom det er stilt krav om billett fra parkeringsautomat som angir tidspunkt for når
gratisparkeringen utløper, skal billetten plasseres godt synlig bak frontruten.
Bestemmelsene i annet og tredje ledd gjelder ikke der parkeringstillatelse for
forflytningshemmet ligger godt synlig for kontroll.
§ 25 Undersøkelsesplikt
På parkeringsplass på en integrert del av ferdselsåre langs offentlig veg må fører og eier av
motorvognen senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er satt opp, rette seg etter de
nye bestemmelsene.
§ 26 Særlig om krav til annen privat skilting
På områder som omfattes av § 3 andre ledd eller tredje ledd skal det benyttes private skilt som
ikke kan forveksles med offentlige skilt. Området skal skiltes på en klar og tydelig måte, slik
at en alminnelig aktsom fører vil forstå at det på dette området ikke tilbys parkering til
allmennheten.
Kapittel 6 Tillatelse til særskilt parkering
§ 27 Reservert parkering
Kommunen kan utstede tillatelse til parkering på parkeringsplass for bestemte motorvogner
og -grupper eller for personer med behov for særskilt parkeringsadgang. Skiltmyndigheten
avgjør i hvilken grad slike parkeringsplasser skal opprettes.
Reservering ved bruk av offentlig skilt for andre enn forflytningshemmede og for elektriske
og hydrogendrevne motorvogner kan bare skje på parkeringsplass som er en integrert del av
ferdselsåre langs offentlig veg.
§ 28 Unntak fra maksimaltid
Kommunen kan på parkeringsplass på en integrert del av ferdselsåre langs offentlig veg gi
parkerende med særskilt behov tillatelse til å parkere motorvogn ut over eventuell
maksimaltid på steder regulert for parkering med skiltene 552 «Parkering» eller 376
«Parkeringssone».
§ 29 Boligsoneparkering
Kommunen kan på parkeringsplass i nærmere avgrensede områder på en integrert del av
ferdselsåre langs offentlig veg, etter behovsprøving, reservere parkering for parkerende bosatt
i området eller for andre med særlig behov.
§ 30 Utstedelse av særskilt parkeringstillatelse
Tillatelse etter §§ 27 til 29 utstedes for det tidsrom kommunen mener det er behov for. Når
tillatelsen løper ut skal kommunen foreta en ny behovsvurdering.
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Tillatelsen skal inneholde navnet på kommunen, og motorvognens kjennemerke eller navnet
på person eller næringsbedrift som tillatelsen gjelder for.
Ved misbruk, endrede forutsetninger, omdisponering av areal mv. kan kommunen trekke
tillatelsen tilbake.
Den som har særskilt parkeringstillatelse, har plikt til å underrette kommunen om endrede
forhold som kan ha betydning for tillatelsen.
Avslag på søknad om særskilt parkeringstillatelse kan påklages til kommunestyret eller en
særskilt klagenemnd oppnevnt av kommunestyret. Vegdirektoratet er likevel klageinstans når
vedtak om avslag er truffet i kommunestyret.
Kapittel 7 – Betaling
§ 31 Generelt om betaling
Der det kreves betaling skal det skje umiddelbart etter parkering. Eventuell kvittering for
betalt parkering skal, om ikke annet fremgår av kvitteringen, plasseres godt synlig bak
frontruten. Har motorvognen ikke frontrute plasseres kvitteringen på et annet godt synlig sted.
Der det tilbys parkering mot betaling skal betalingssystemet utformes mest mulig
brukervennlig. [6 måneder etter forskriftens ikrafttreden] skal det i åpne parkeringsanlegg
tilbys universelt utformet betalingsløsning i samsvar med § 32. I lukkede anlegg gjelder
tilsvarende fra [12 måneder etter forskriftens ikrafttreden].
Fra [12 måneder etter forskriftens ikrafttreden] skal det både tilbys mulighet til betaling på
forskudd og på etterskudd. Muligheten til betaling på forskudd gjelder likevel ikke i lukkede
parkeringsanlegg. I andre tilfeller hvor det foreligger særlig tungtveiende grunner kan
regionvegkontoret gjøre unntak fra dette kravet.
§ 32 Universelt utformet betalingsløsning
I åpne anlegg innebærer krav til universelt utformede betalingsløsning at det skal tilbys en
universelt utformet automat og en betalingsløsning som ikke forutsetter bruk av automat eller
annen fysisk innretning på parkeringsstedet, men som den parkerende ved hjelp av
mobiltelefon eller annen teknologi kan betjene fra motorvognen.
Kravet til universell utforming av automat gjelder for automat som settes opp eller skiftes ut
etter [dato for forskriftens ikrafttreden]. Alle automater skal tilfredsstille krav til universell
utforming fra [2021]. Kravene gjelder likevel ikke der det ellers er automat som sikrer
likeverdig tilgjengelighet til parkeringstilbudet.
Med universelt utformet automat menes en automat som har betjeningshøyde 0,75-1,3 m,
tilstrekkelig adkomstareal, god generell brukbarhet på betjeningsknapper og lesepanel og
hinderfri adkomst.
I lukkede anlegg innebærer krav til universelt utformet betalingsløsning at det skal tilbys en
betalingsløsning som ikke innebærer behov for manuell betjening av kortleser, automat eller
lignende, men hvor kontroll ved inn- og/eller utpassering skjer automatisk, for eksempel ved
bruk av særskilt brikke, kjennemerkegjenkjenning eller på annen måte.
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Vegdirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser om hva som anses som en universelt
utformet betalingsløsning.
§ 33 Betalingsfritak for forflytningshemmede
Forflytningshemmede med parkeringstillatelse har betalingsfritak på avgiftsbelagte
kommunale parkeringsplasser etter [den nye forflytningshemmedeforskriften § 2 første ledd
b)].
§ 34 Betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevne motorvogner
Elektrisk og hydrogendrevet motorvogn har betalingsfritak på avgiftsbelagte kommunale
parkeringsplasser. På plasser med tidsbegrensning, må urskive brukes for å dokumentere at
parkering skjer i henhold til tidsbegrensning.
§ 35 Lademulighet
På et tilstrekkelig antall parkeringsplasser, begrenset oppad til seks prosent av det totale
antallet plasser på hvert parkeringsområde skal det tilbys lademulighet for ladbar motorvogn.
Regionvegkontoret kan gjøre unntak fra dette dersom investerings- eller driftskostnadene blir
urimelig høye.
Kapittel 8 Sanksjonering
§ 36 Kontrollsanksjon
Ved overtredelse av vilkårene for parkering kan det ilegges en ”kontrollsanksjon” på kr 600.
For følgende overtredelser er satsen kr 300:
a) Brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering og
b) Overtredelse av reservert parkering til kunde, besøkende/gjest eller lignende
For overtredelse av vilkårene på plass reservert for forflytningshemmede med
parkeringstillatelse er satsen kr 900.
Det kan ilegges kontrollsanksjon tidligst fem minutter etter at motorvognen er stilt på plass
eller tilsvarende etter at parkeringstiden er utløpt.
Satsene reguleres årlig per 1. juni i takt med endringer i [konsumprisindeksen eller
lønnsindeks] og avrundes til nærmeste hele tikrone.
Fristen for å betale er tre uker etter ileggelsen. For fristberegningen gjelder forvaltningsloven
§ 30 annet ledd tilsvarende.
Ved ulovlig parkering over tre døgn er kontrollsanksjonen prisen for den parkeringstid som er
benyttet i tillegg til det beløp som fremkommer i første til tredje ledd.
§ 37 Betalingsansvar
Kontrollsanksjon blir ilagt fører av motorvognen på stedet. Dersom føreren er en annen enn
den som var registrert som eier ved overtredelsen, er de solidarisk ansvarlig for betalingen,
med mindre motorvognen var fratatt eieren ved en forbrytelse. Der føreren er kjent, må
føreren først kreves for beløpet. Dersom kravet ikke er betalt 30 dager etter
betalingsoppfordring er sendt fører, kan beløpet kreves inn hos registrert eier.
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Solidaransvaret etter første ledd omfatter også kostnader til fjerning og oppbevaring av
motorvogn.
Blanketten for sanksjonen skal normalt festes på motorvognen sammen med nødvendig
informasjon om innbetaling eller leveres føreren. I særlige tilfeller kan den likevel sendes
fører eller eier i posten.
Blanketten skal, for at sanksjonen skal anses lovlig ilagt, inneholde informasjon om hvordan
man kan kontakte virksomheten som har ilagt kontrollsanksjonen, det faktiske og rettslige
grunnlaget for sanksjonen, klagerett og klagefrist og at omstridte krav ikke kan sendes til
inkasso før kravets rettmessighet er endelig avgjort.
Dersom kontrollsanksjonen ikke betales innen fristen, kan den inndrives som et alminnelig
pengekrav. Det kan ikke tas særskilte gebyr for inndriving av kontrollsanksjon.
§ 38 Fjerning fra plasser for vilkårsparkering
Motorvogn kan fjernes og tas i forvaring når det er nødvendig og følgende vilkår er oppfylt:
a) Motorvognen står til hinder og i strid med vilkårene for parkering i eller i medhold
av denne forskriften
b) Fører/eier av motorvognen er forsøkt varslet og ved kontakt gitt rimelig frist for
selv å fjerne motorvognen og
c) Det klart fremgår av skilt eller annet hvor føreren kan innhente opplysninger om
fjerningen.
Kravet etter første ledd bokstav b) gjelder likevel ikke der varsling vil medføre vesentlig
ulempe.
Motorvognen kan selv om vilkårene i første ledd ikke er oppfylt fjernes når motorvognens
registrerte eier har ubetalte kontrollsanksjoner på over 10 000 kroner.
Motorvogn parkert i strid med vilkårene på plass reservert for forflytningshemmede med
parkeringstillatelse kan fjernes umiddelbart etter at fører/eier av motorvognen er forsøkt
varslet og ved kontakt gitt rimelig frist for selv å fjerne motorvognen.
Den som rekvirerer fjerning og den som forestår fjerning er solidarisk ansvarlige for at
vilkårene for fjerning er oppfylt.
Ved rettmessig fjerning av motorvogn skal virksomheten dekke dokumentert skade på
motorvognen oppstått i forbindelse med fjerningen. Ved urettmessig fjerning av motorvogn,
skal virksomheten dekke førers/eiers dokumenterte økonomiske tap som følge av fjerningen.
Dersom motorvogn tilbys flyttet når fjerning er igangsatt, men ikke fullført, kan ikke
motorvognen fjernes. Kostnadene knyttet til fjerningen kan likevel kreves dekket.
§ 39 Underretning ved fjerning
Dersom motorvogn blir fjernet, skal eier av motorvognen og fører av motorvognen, dersom
denne er kjent, så snart som mulig underrettes om:
a) Fjerningen og grunnlaget for denne
b) Hvor motorvognen er blitt plassert og
c) Kostnadene som har påløpt/kan påløpe i forbindelse med fjerningen.
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Eventuell kostnad for uavhentede motorvogner kan ikke påløpe fører av motorvogn før
vedkommende har fått eller burde fått kunnskap om opplysningene nevnt i første ledd.
§ 40 Plikt til utlevering av motorvogn
Motorvogn som er fjernet, skal etter forespørsel utleveres til eieren eller den som opptrer på
vegne av eieren, selv om påløpte kostnader eller ilagt kontrollsanksjon ikke er betalt.
Motorvognen kan likevel holdes tilbake inntil skyldig beløp er betalt når motorvogn er fjernet
med hjemmel i § 38 tredje ledd.
§ 41 Om salg m.v. av motorvogn som er fjernet
Motorvogn som er tatt i forvaring etter § 38 kan selges, dersom den ikke er hentet innen 3
måneder etter at eieren i rekommandert brev er varslet om forvaringen og at motorvognen vil
bli solgt dersom den ikke blir hentet. Dersom eier, eller eiers adresse ikke er kjent, kan
varselet kunngjøres i pressen eller på annen måte. Dersom motorvognen anses som vrak kan
den på hensiktsmessig måte avhendes uten hensyn til fristen foran og om nødvendig uten
varsel til eieren.
Reglene i lov 29. mai 1953 om rett for handverkarar o.a. til å selja ting som ikkje vert henta,
gjelder tilsvarende for salg etter denne bestemmelsen og for betaling av salgssummen.
Motorvogn som er tatt i forvaring, står for eierens regning og risiko, jf. imidlertid § 38 sjette
ledd
§ 42 Fjerning fra annet enn plasser for vilkårsparkering
Eier eller bruker av privat grunn kan fjerne eller ta i forvaring motorvogn som er plassert
ulovlig på privat grunn og som ikke omfattes av § 38, dersom:
a) Motorvognen er plassert til fare for andre eller slik at eier eller bruker av grunnen
utsettes for vesentlig skade eller ulempe
b) Fører/eieren av motorvognen er forsøkt varslet der dette kan skje uten vesentlig
ulempe. Dersom kontakt med føreren eller eieren av motorvognen oppnås, skal
denne gis en rimelig frist for selv å fjerne motorvognen og
c) Det ved oppsatt skilt eller på annen måte klart fremgår at området er privat og at
uvedkommende motorvogner kan bli fjernet for eiers regning og risiko og med
opplysning om hvor en kan henvende seg for å få utlevert motorvognen som er
fjernet. Dette gjelder likevel ikke når motorvognen er plassert på et sted hvor det
etter omstendighetene er åpenbart at den vil kunne være til fare eller til vesentlig
skade eller ulempe for andre.
Dersom eier eller bruker av grunnen engasjerer andre til å forestå fjerning eller forvaring av
motorvognen, skal dette gjøres uttrykkelig for hver enkel motorvogn. Det skal foreligge
skriftlig begjæring som dokumenterer engasjementet.
Forskriften § 39, § 40 første ledd, og § 41 gjelder tilsvarende for motorvogn som er fjernet
etter denne bestemmelsen.
Dersom motorvognen er fjernet, og eventuelt tatt i forvaring, uten at det har vært grunnlag for
det, er eier og bruker av grunnen og den som eventuelt har forestått fjerningen på dennes
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vegne solidarisk ansvarlige for at eiers kostnader ved fjerning og forvaring refunderes og at
økonomisk tap som følge av fjerningen erstattes.
Fjerde ledd gjelder tilsvarende dersom motorvognen som er lovlig fjernet, og eventuelt tatt i
forvaring, er fravendt eieren ved en forbrytelse.
§ 43 Særlig om dokumentasjon
Ved ileggelse av kontrollsanksjon og fjerning skal virksomheten sikre nødvendig
dokumentasjon for sitt krav.
Dersom virksomheten støtter sitt krav på dokumentasjon, som for eksempel fotografi, skal
dette på forespørsel fremlegges fører/eier.
Kapittel 9 Klageordning
§ 44 Klage til virksomheten
Eier og fører kan klage ilagt kontrollsanksjon inn for virksomheten som har ilagt denne eller
for den som behandler klagen i virksomhetens navn. Påførte kostnader ved fjerning av
motorvogn kan klages inn for virksomheten som har fjernet eller fått fjernet motorvognen.
Virksomheten kan ikke ta betaling fra klager for å behandle klagen.
Fristen for å klage er tre uker etter ileggelsen. Fristen beregnes i samsvar med
forvaltningsloven § 29 og § 30. Betalingsfristen skal være minst like lang.
Virksomheten skal forberede saken i samsvar med forvaltningsloven § 33. Alle klager skal
realitetsbehandles og virksomhetens avgjørelse skal begrunnes samtidig med at avgjørelsen
fattes. Begrunnelsen skal inneholde det rettslige og faktiske grunnlaget for sanksjonen og for
øvrig utformes i samsvar med forvaltningsloven § 25 så langt den passer.
Dersom virksomheten ikke gir klager medhold skal det i avgjørelsen opplyses om adgangen
til å klage denne inn for parkeringsklagenemnda og fristene for dette.
§ 45 Klagerett til parkeringsklagenemnda
Eier og fører av motorvogn som er ilagt kontrollsanksjon etter § 36 eller hvor motorvognen er
fjernet etter § 28, og som har fått endelig avslag på klage etter § 44, har rett til å klage saken
inn for parkeringsklagenemnda.
Klageretten gjelder uansett dersom endelig svar ikke er mottatt innen åtte uker etter at klagen
er mottatt av virksomheten eller tre uker dersom det ikke gis foreløpig svar.
Klagen må fremsettes skriftlig for klagenemndas sekretariat. Klagen må fremsettes senest fire
uker etter at endelig avslag fra virksomheten er mottatt. Mangler avslaget informasjon om
adgang til å klage saken inn for parkeringsklagenemnda må klagen fremsettes innen seks
måneder etter at siste brev fra virksomheten er mottatt. Selv om fristene etter dette ledd er løpt
ut skal saken tas under behandling, dersom særlige grunner tilsier det.
Enhver virksomhet som ilegger kontrollsanksjon etter § 36 eller som fjerner eller får fjernet
motorvogn etter § 38 er underlagt parkeringsklagenemndas kompetanse. Dette gjelder også
virksomhet som ilegger kontrollsanksjon etter § 3 annet og tredje ledd.
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Så lenge en tvist er til behandling i nemnda, kan ikke en part bringe den inn til behandling for
de alminnelige domstolene. Er søksmål reist ved de alminnelige domstoler og en part ønsker
tvisten avgjort av parkeringsklagenemnda, kan vedkommende domstol stanse den videre
behandling inntil parkeringsklagenemndas vedtak foreligger, jf. vegtrafikkloven § 8 første
ledd bokstav j).
§ 46 Organisering av parkeringsklagenemnda.
Parkeringsklagenemnda består av følgende organer:
a) Nemnda
b) Sekretariatet
c) Styret
§ 47 Parkeringsklagenemnda
Parkeringsklagenemnda skal ha minst tre medlemmer ved behandling av den enkelte sak. Av
disse skal en være nøytral leder, en representere næringssiden og en skal representere
forbrukersiden. Dersom saken er av særlig prinsipiell karakter eller særlige grunner ellers
tilsier det, kan lederen kreve at saken avgjøres av nemnda i plenum med lik representasjon fra
nærings- og forbrukerinteressene.
Leder av nemnda skal ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap og godkjennes av
Samferdselsdepartementet etter forslag fra styret. Leder oppnevnes for to år av gangen og kan
reoppnevnes av styret for nye perioder, dersom både nærings- og forbrukersiden i styret er
enige om det. Representanten(e) for næringssiden utpekes av Norpark, mens representanten(e)
for forbrukersiden utpekes av Forbrukerrådet.
Nemnda skal ved behov ha en nestleder som kan fungere i lederens sted. Nestlederen skal
oppfylle kravet i annet ledd første punktum, og skal ha samme myndighet som lederen etter
denne forskriften. Nestlederen utpekes på samme måte som leder, jf. annet ledd.
Nemnda kan bare delegere beslutningsmyndighet til sekretariatet i den grad det er uttrykkelig
tillatt etter øvrige bestemmelser i denne forskriften.
§ 48 Sekretariatet
Nemnda skal ha et sekretariat som betjenes av egne ansatte eller ved kjøp av tjenester fra
ekstern leverandør. Sekretariatet skal ikke lokaliseres sammen med bransjeforening eller
lignende og skal ellers opptre uavhengig og upartisk.
Sekretariatet skal forberede innkomne saker for nemndsbehandling og se til at det blir
utarbeidet sakssammendrag og innstilling til vedtak. Sammendraget skal så langt som mulig
gi et fyllestgjørende bilde av saksforholdet og partenes anførsler. Sekretariatet skal veilede
partene i klageprosessen, herunder gi veiledning i forkant av en eventuell klage.
Sekretariatet er ansvarlig for å legge til rette for effektiv saksbehandling og innkalling til
nødvendige møter i nemnda.
Sekretariatet har ansvar for å opprette og drive nemndas side på internett, jf. § 57 og å spre
generell kunnskap om forbrukernes rettigheter blant virksomheter og trafikanter.
§ 49 Styrets organisering og oppgaver
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Parkeringsklagenemnda skal ha et styre som består av tre medlemmer. En nøytral leder
utpekes av Samferdselsdepartementet. Like mange representanter for forbrukerinteressene og
næringsinteressene utpekes av Forbrukerrådet og Norpark. Det kan utnevnes varamedlemmer
etter reglene foran dersom det er behov for det.
Styremedlemmer velges for maksimalt fire år av gangen.
Forvaltningen av nemnda hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av
virksomheten. Styret skal føre tilsyn med sekretariatets leder og dets virksomhet for øvrig.
Styret kan fastsette instruks for sekretariatet.
Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for nemndas virksomhet,
herunder fastsette satser omtalt i § 58 og godtgjørelse til nemndas leder og medlemmer, jf. §
59. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten. Forbrukerrådet og Norpark
fastsetter og dekker godtgjørelse for sine respektive styremedlemmer.
Styret skal holde seg orientert om nemndas økonomiske stilling og plikter å påse at dets
virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges
skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og årsberetning skal
behandles i møte. Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar ikke styrelederen velger
styret en leder for styrebehandlingen. En beslutning av styret krever at flertallet av de
styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder
det som møtelederen har stemt for.
Sekretariatets leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg,
med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.
Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Den skal minst angi tid og sted, deltakerne,
behandlingsmåten og styrets beslutninger.
Styret skal underrette Samferdselsdepartementet om det på bakgrunn av praksis i nemnda
finner at det er behov for endringer i denne forskrift.
§ 50 Saksforberedelse i sekretariatet
Før saken behandles i nemnda skal partene ha hatt mulighet til å uttale seg om både faktiske
og rettslige sider av saken.
Sekretariatet innhenter de nødvendige opplysningene i saken og forelegger klagen for den
innklagede virksomheten. Sekretariatet kan sette en rimelig tidsfrist for virksomhetens rett til
å uttale seg om foreleggelsen (tilsvar).
Dersom partene ikke benytter seg av sin rett til å uttale seg, kan nemnda likevel treffe vedtak
på grunnlag av de opplysningene som er fremkommet tidligere i saken.
Sekretariatet skal innta en nøytral og uhildet stilling og kan legge frem sin vurdering av den
på bakgrunn av vedtak som tidligere er truffet i tilsvarende saker.
§ 51 Saksbehandlingen i nemnda
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Nemndas behandling skjer for lukkede dører. Saksbehandlingen er skriftlig og partene har
ikke møterett på nemndsmøtene. Nemnda behandler saken på grunnlag av de utsendte
saksdokumentene, sakssammendraget og forslaget til vedtak, supplert med
originaldokumentene i saken. Dersom den innklagede tjenesteyteren ikke har avgitt tilsvar i
saken, kan saken avgjøres på grunnlag av klagerens fremstilling og de opplysninger som eller
er fremkommet i saken.
Nemnda kan beslutte å utsette behandlingen av klagen for å innhente ytterligere informasjon i
saken.
En representant for sekretariatet skal være til stede på nemndas møter. Representanten for
sekretariatet sørger for at det nedtegnes hvem som er til stede, hvilke saker som er til
behandling, nemndas vedtak og eventuelle dissenser.
Nemnda må være fulltallig for at vedtak skal kunne fattes. Nemnda avgjør saken med
alminnelig flertall. Lederen har likevel dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Saken må være ferdigbehandlet senest innen 90 dager etter at den fullstendige klagesaken ble
mottatt av nemnda.
§ 52 Nemndas avgjørelse
Nemnda skal avgjøre klagen på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og
vilkår på det enkelte parkeringsområde. Nemnda kan helt eller delvis sette til side
kontrollsanksjon dersom det vil virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å
opprettholde den.
Nemndas avgjørelse skal være skriftlig og begrunnet. Det skal opplyses om avgjørelsen er
enstemmig, og hvilke medlemmer som eventuelt er uenige. Mindretallets standpunkt skal
begrunnes.
Nemnda kan i enkeltsaker, eller på generelt grunnlag, avgi generelle uttalelser som er
foranlediget av tilbakevendende problemstillinger i konkrete saker.
Nemnda kan i spesielle tilfeller etter at motparten har gitt skriftlig begrunnet forhåndsvarsel,
pålegge den innklagede virksomheten å dekke nødvendige saksomkostninger for klageren, og
helt unntaksvis pålegge klageren å dekke nødvendige sakskostnader for virksomheten.
Nemndas avgjørelser skal forkynnes for partene, og sendes partene innen to uker etter at
avgjørelsen er endelig behandlet og avgjort.
Nemndas avgjørelser kan ikke påklages. Sak som nemnda har realitetsbehandlet kan innen
fire uker etter at avgjørelsen er forkynt bringes inn for tingretten ved stevning. Dersom sak
ikke er reist, har nemndas vedtak samme virkning som rettskraftig dom og kan fullbyrdes etter
reglene for dommer. Ved oversittelse av fristen kan nemnda etter reglene i forvaltningsloven
§ 31 vedta at saken tas til behandling i tingretten. Vedtaket om fristoversittelsen kan ankes til
tingretten.
§ 53 Delegering av vedtaksmyndighet til sekretariatet og avvisning
Sekretariatets leder, eller den han eller hun bemyndiger, kan treffe vedtak i klagesaker hvor
det foreligger en fast nemndspraksis eller er truffet vedtak av prinsipiell betydning i
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tilsvarende saker. I tvilstilfelle skal sekretariatet konferere med nemndas leder. Vedtaket skal
utformes i samsvar med reglene for nemndsvedtak, og får virkning som slikt vedtak.
Sekretariatets leder, eller den han eller hun bemyndiger, kan avvise en klage dersom:
a) Saken åpenbart faller utenfor nemndas kompetanse etter § 45
b) Saken er endelig avgjort ved dom, rettsforlik eller bindende voldgiftsavgjørelse
c) Saken er til behandling ved de alminnelige domstolene og ikke er besluttet
stanset etter § 45 siste ledd eller
d) Saken har tidligere vært behandlet av nemnda
Nemnda kan avvise en klage dersom:
a) Saken faller utenfor nemndas kompetanse etter § 45
b) Saken reiser bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under
saksbehandlingen eller av andre grunner ikke egner seg for behandling i
nemnda eller
c) Saken har tidligere vært behandlet av nemnda
Avvisningen skal være skriftlig og inneholde en begrunnelse som gjengir de rettslige
betingelsene for avvisning. Avvisning besluttet av sekretariatets leder skal i tillegg inneholde
informasjon om adgangen til å påklage avgjørelsen til nemnda.
Partene skal gis innsyn i saken selv om den avvises.
§ 54 Klage over vedtak eller avvisning
Har sekretariatets leder truffet vedtak etter § 53 første ledd eller avvist klagen etter § 53 annet
ledd, kan klageren likevel kreve at saken legges frem for nemnda. En slik anmodning må være
skriftlig og leveres innen tre uker etter at avvisningen er meddelt klageren.
Dersom nemndas leder eller fungerende nestleder ikke finner at nemnda bør behandle saken,
kan vedkommende med endelig virkning beslutte at saken ikke skal behandles i nemnda.
§ 55 Taushetsplikt
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for klagenemnda har taushetsplikt i samsvar med
forvaltningslovens regler.
§ 56 Gjenopptakelse
En avsluttet sak kan gjenopptas dersom en av partene fremlegger nye opplysninger som
nemndas leder antar ville hatt betydning for utfallet av den tidligere behandlingen dersom de
hadde vært kjent. Dette gjelder ikke dersom den part som krever gjenopptagelse kan bebreides
for ikke å ha lagt frem opplysningene ved den opprinnelige behandlingen. Avgjørelsen tas av
nemndas leder. Lederen kan i tvilstilfeller velge å legge spørsmålet frem for nemnda.
§ 57 Parkeringsklagenemndas side på internett
Klagenemnda skal ha egen side på internett. Alle avgjørelser nemnda fatter skal i sin helhet
publiseres på klagenemndas internettside. Unntak gjelder for de delene av avgjørelsen som er
taushetsbelagt i lov. Navn på fysiske personer saken gjelder skal likevel ikke publiseres med
mindre vedkommende selv samtykker.
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Internettsiden skal inneholde en lenke til denne forskriften, adresser, telefonnummer og annen
kontaktinformasjon, retningslinjer og årsberetning m.m.
§ 58 Finansiering
Kostnadene for etablering og drift av parkeringsklagenemnda dekkes ved at en andel av de
kontrollsanksjoner som virksomhetene ilegger etter § 36 avsettes til dette. I tillegg kan det
fastsettes egne satser for andre etter § 45 femte ledd annen setning.
Styret fastsetter en høyere sats for saker som tapes av virksomheten og for saker som trekkes
av virksomheten av andre grunner enn forhold hos klageren. Andelen fastsettes årlig av styret
og baseres på innrapporterte tall fra virksomhetene og statistikk fra parkeringsklagenemnda.
Styret kan i ekstraordinære tilfeller fastsette særskilte midlertidige satser for å sikre nemndas
videre virksomhet.
§ 59 Godtgjørelse
Styret fastsetter godtgjørelse til nemndas leder. Styret kan bestemme at også de øvrige
nemndsmedlemmene og styrets leder og styremedlemmer skal ha godtgjørelse for sitt arbeid.
§ 60 Årsberetning
Nemnda skal innen 1. mai hvert år avgi en årsberetning om parkeringsklagenemda det
foregående kalenderåret. Beretningen skal ikke inneholde taushetsbelagte opplysninger som
umuliggjør at den i sin helhet publiseres i overensstemmelse med § 55 eller gjøres offentlig på
annen måte. Årsberetningen skal inneholde statistikk over antall saker som har vært til
behandling, herunder de som er avvist av sekretariatet.
Kapittel 10 Tilrettelegging for forflytningshemmede
§ 61 Reservering av plasser for forflytningshemmede med parkeringstillatelse
På alle parkeringsområder omfattet av § 16, jf. § 2, skal det avsettes et tilstrekkelig antall
plasser tilrettelagt for forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Tilstrekkelig antall
menes at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig reservert plass. Plassene skal utformes
og plasseres i samsvar med bestemmelsen i dette kapittelet.
På større områder kan det ikke kreves reservert mer enn fire prosent av plassene til
forflytningshemmede. På mindre områder kan inntil to plasser kreves reservert til
forflytningshemmede.
Det kan ikke settes opp skilt etter § 16 før kravet i første ledd er oppfylt, jf. også § 62.
§ 62 Rådgivende uttalelse fra kommunen om tilstrekkelig antall plasser for
forflytningshemmede
Virksomhet skal før etablering av parkeringsområdet, jf. § 61 eller endring av
tilretteleggingen for forflytningshemmede på slikt område innhente rådgivende uttalelse fra
kommunen.
Kommunen skal gjøre en vurdering av de lokale forholdene på det aktuelle parkeringsområdet
og uttale seg om hva som er tilstrekkelig antall plasser etter § 61, og om størrelse, utforming
og plassering av disse plassene etter § 63. Kommunen kan også uttale seg om behov for
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tidsbegrensning av slike plasser eller andre tiltak som vurderes som nødvendige for å sikre
universell utforming av parkeringsområdet.
Kommunen bestemmer selv hvordan sitt ansvar etter denne paragrafen skal organiseres,
inkludert samarbeid med andre kommuner.
§ 63 Størrelse, utforming og plassering av plasser
Plass tilrettelagt for forflytningshemmet, jf. § 61, skal som hovedregel være minst 4,5 X 6
meter. Langsgående plass på ferdselsåre som er en integrert del av offentlig veg, kan likevel
ha alminnelig bredde. Der forholdene er slik at det på annen måte sikres tilgjengelighet for
side- og bakmontert rullestolheis kan også plassen i andre tilfeller være mindre.
Plassene skal gis best mulig plassering på området sett hen til tilbudet plassen skal betjene.
Området skal for øvrig utformes universelt. Dette innebærer særlig at nivåsprang ikke skal
overstige 2 cm. Rampe skal ha bredde på minst 90 cm og ha stigning på maksimum 1:20. For
strekning under 3,0 meter kan stigningen være maksimum 1:12. For hver 0,6 meter
høydeforskjell skal det være et horisontalt hvileplan med lengde minimum 1,5 meter.
§ 64 Bestemmelser om maksimaltid
Innehaver av parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan ved skiltet tidsbegrensning fra
30 minutter og oppover stå inntil dobbel tid på alminnelige plasser. Skiltet tidsbegrensning på
særskilt avsatte plasser må respekteres etter sin ordlyd.
Kapittel 11 Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser
§ 65 Ikrafttreden og overgangsbestemmelser
Denne forskriften trer i kraft [en/to måneder etter fastsettelse]. Likevel gjelder følgende:
For virksomhet som var etablert før forskriften trådte i kraft gjelder kravene til virksomheter i
§§ 4, 5, 6 og 14 fra [ett år etter ikrafttredelsesdato].
Kravet til opplæring etter § 9 gjelder fra [3 måneder etter ikrafttredelsesdato]. Dette gjelder
likevel ikke person som før denne dato har fullført Norparks introduksjons- og
grunnopplæring eller annen tilsvarende opplæring, eller som før denne dato har påbegynt og
innen tre måneder etter denne dato har fullført slik opplæring. Kravet gjelder heller ikke for
person som kan dokumentere minst to års erfaring som parkeringsvakt. Regodkjenningsprøve
må uansett bestås innen to år etter forskriftens ikrafttreden og deretter i samsvar med
forskriftens bestemmelser.
§§ 12 og 13 om legitimasjonskort trer i kraft [tre måneder etter ikrafttredelsesdato].
For område som var etablert ved forskriftens ikrafttreden, og som ikke senere endres, gjelder
§ 16 om skiltplan, § 22 om skilting og § 23 om annen skilting fra [ett år etter
ikrafttredelsesdato].
§ 17 om register gjelder fra [ett år etter ikrafttredelsesdato].
§ 25 om lademulighet gjelder fra [seks måneder etter ikrafttredelsesdato].
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§ 36 om kontrollsanksjon gjelder fra [ett år etter ikrafttredelsesdato] eller tidligere dersom det
er klagerett etter til uavhengig nemnd etter §§ 45 til 60 eller annen parkeringsklagenemnd.
§ 37 om betalingsansvar gjelder fra [ett år etter ikrafttredelsesdato]. Bestemmelsen om
solidarisk ansvar gjelder også tidligere for kontrollsanksjon ilagt etter § 36.
§ 42 om fjerning fra annet enn plasser for vilkårsparkering gjelder fra [tre måneder etter
ikrafttredelsesdato].
§§ 45 til 60 om klagerett til parkeringsklagenemnda gjelder fra [seks måneder etter
ikrafttredelsesdato].
§§ 61 til 64 om tilrettelegging for forflytningshemmede gjelder fra [tre måneder etter
ikrafttredelsesdato].

35. UTKAST
til
forskrift
forflytningshemmede

om

parkeringstillatelse

for

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Fastsatt av Samferdselsdepartementet DD.MM.ÅÅÅÅ med hjemmel i vegtrafikklov 17. juni 1965 nr. 4 § 8
første ledd bokstav f) og annet ledd.

§ 1 Formål
Formålet med denne forskriften er å gi forflytningshemmede med reelt behov for
parkeringslette et tilgjengelig parkeringstilbud.
§ 2 Vilkår for parkering
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede gir, i samband med transport av den som har fått
tillatelsen, adgang til å parkere motorvogn i hele landet i samsvar med parkeringsforskriften §
33, § 61 og § 64. Dette innebærer:
a) På reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede angitt ved offentlig
trafikkskilt
b) På avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser uten at avgift betales
c) Utover lengste tillatte parkeringstid hvor slik tid er fastsatt, jf. imidlertid
begrensninger etter parkeringsforskriften § 64. Dette gjelder likevel ikke dersom det
også for forflytningshemmede er fastsatt lengste parkeringstid
d) På steder der det er innført boligsoneparkering
§ 3 Vilkår for parkeringstillatelse
Bostedskommunen gir etter søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede til:
a) Fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med
bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store
vansker med å bevege seg over noen lengde
b) Passasjer som regelmessig trenger hjelp av føreren utenfor motorvognen og som har
særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen
aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg
over noen lengde
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Søknader skal vedlegges legeattest. Kommunen kan innhente supplerende medisinsk
vurdering.
Avslag på søknad om parkeringstillatelse kan påklages til kommunestyret eller særskilt
klagenemnd oppnevnt av dette. Vegdirektoratet er likevel klageinstans når førsteinstansvedtak
om avslag er truffet i kommunestyret.
Parkeringsbehov etter første ledd i annen kommune enn bostedskommunen kan bare
vektlegges der det er innhentet uttalelse fra denne kommunen.
§ 4 Parkeringsbevis
Bevis for parkeringstillatelse skal med følgende tilpasninger etter 1. januar 2000 tilfredsstille
kravene som er fastsatt i bilaget til Rrek. 1998/376/EF:
- Bevisets serienummer skal inneholde 11 sifre og to bokstaver. Serienummerets første fire
sifre skal identifisere kommunen som har utstedt kortet, de fem neste sifre er kortets
nummer og de to siste sifre skal angi fødselsåret til innehaveren av kortet. Første
bokstaven skal angi innehaverens kjønn ved hjelp av M for mann eller F for kvinne.
Andre bokstaven skal angi bokstaven F (for fører) eller bokstaven P (for passasjer). Det
skal være mellomrom mellom første og andre bokstav.
-

Hvit N som bakgrunn skal omgis av hvit ellipse og beviset skal betegnes som EØSmodell. Beviset skal bestå av vannmerket, ikke-fluoriserende papir. På framsiden av
beviset skal plasten ha et tydelig relieffmønster som dekker minst halve framsiden. På
bevisets framside skal det være et hologram med minst to vekslende tydelig atskilte
bilder. På bevisets bakside skal det være et for øyet usynlig trykk som fluoriserer ved
belysning. Beviset kan ha strekkode, chip eller annen merking for maskinell kontroll som
ikke vesentlig endrer bevisets utseende.

Tillatelsen skal gis av kommunen for begrenset tid, maksimalt 5 år, men ikke for mindre enn
2 år. Ved periodiske behov kan det likevel gis tillatelse for kortere tid.
Navn og bilde av den forflytningshemmede er plassert på bevisets bakside.
Parkeringsbeviset skal ved parkering plasseres med forsiden godt synlig bak frontruten.
Beviset skal forevises ved kontroll.
§ 5 Parkeringstillatelse til institusjon med spesialinnredet bil for transport av
forflytningshemmede
Det kan utstedes parkeringstillatelse til motorvogn som disponeres av institusjon med
spesialinnredet bil for transport av forflytningshemmede. Tillatelse gir i forbindelse med
transport av institusjonens forflytningshemmede brukere adgang til å parkere på reservert
plass for forflytningshemmede angitt ved offentlige trafikkskilt. Tillatelsen gjelder bare i
Norge.
Beviset skal ha en lengde på 106 mm og en bredde på 148 mm.
Bevis for parkeringstillatelse skal på forsiden inneholde følgende:
a) Det internasjonale symbolet for forflytningshemmede
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b) Parkeringstillatelse for institusjon med forflytningshemmede
c) Serienummer med 7 sifre. Serienummerets første fire sifre skal identifisere kommunen
som har utstedt kortet, de tre neste sifre er kortets nummer
d) Navn på institusjon som er tildelt parkeringstillatelsen
e) Bilens kjennemerke
f) Utløpsdato og
g) Kommunens navn, dato for utstedelse og kommunens stempel
På baksiden:
Parkeringstillatelsen gir adgang til å parkere i tråd med forskrift om parkeringstillatelse for
forflytningshemmede
Tillatelsen skal gis av kommunen der institusjonen er etablert og gis en for begrenset tid,
maksimalt ti år, men ikke for mindre enn to år.
Parkeringsbeviset skal ved parkering plasseres med forsiden godt synlig bak frontruten.
Beviset skal forevises ved kontroll.
§ 6 Register over tillatelser
Det skal opprettes et sentralt register over alle tillatelser etter § 4 og § 5. Registeret skal
inneholde følgende informasjon:
a) Innehaverens personnummer
b) Innehaverens navn
c) Innehaverens foto
d) Tillatelsens nummer, med kommunekode, løpenummer, fødselsår og kjønn
e) Tillatelsens gyldighetstid
f) Om tillatelsen er stjålet eller mistet
g) Om tillatelsen er gitt til fører eller passasjer
Vegdirektoratet er ansvarlig for å opprette registeret. Den enkelte kommune er ansvarlig for å
legge inn informasjon i registeret.
Vegdirektoratet kan fastsette gebyr for bruk av registeret.
§ 7 Utlending i Norge og kjøring i utlandet
Utlending som i hjemlandet er gitt parkeringstillatelse for forflytningshemmede, kan parkere
som nevnt i § 2.
Som bevis for slike parkeringslettelser skal godtas tillatelse som inneholder det internasjonale
symbolet for funksjonshemmede og som inneholder navn på den berettigede eller
kjennemerket for kjøretøyet.
Bevis utstedt etter § 4 har gyldighet i utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter.
§ 8 Tilbaketrekking
Kommunen kan trekke tilbake gitt parkeringstillatelse ved misbruk eller ved endrede forhold
som gjør at kravene i denne forskrift ikke lenger er tilfredsstilt.
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Den som har fått parkeringstillatelse etter denne forskrift, har plikt til å underrette kommunen
om endrede forhold som kan ha betydning for tillatelsen. Vedtak om å trekke tillatelsen
tilbake kan påklages etter reglene om klage i § 3 tredje ledd.
§ 9 Overgangsbestemmelser
Parkeringsbevis som er utformet etter kravene i forskrift 15. mars 1994 nr. 222 om parkering
for forflytningshemmede er gyldig inntil utløpet av bevisets gyldighetstid.
§ 10 Dispensasjoner fra parkeringsforbud
Denne forskrift berører ikke skiltmyndighetens adgang til å gi dispensasjon fra skiltede
parkeringsforbud innenfor sitt myndighetsområde etter forskrift om offentlig trafikkskilt,
vegoppmerking og trafikklyssignaler (skiltforskriften).
§ 11 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft DD.MM.ÅÅÅÅ.
Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 15. mars 1994 nr. 222 om parkering for
forflytningshemmede.

36. UTKAST til forskrift om parkeringsgebyr
Forskrift om offentlig parkerings[gebyr].
Fastsatt ved ….. med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 31 a, jf. § 31 og lov av 10. februar 1967
om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28 tredje ledd

§ 1 Virkeområde
Denne forskrift gjelder overtredelser av regler for stans og parkering av motorvogn eller
tilhenger til motorvogn, på veg åpen for alminnelig ferdsel, jf. trafikkreglene § 1 og som ikke
omfattes av [den ”nye” parkeringsforskriften].
§ 2 [Gebyr]
[Gebyr] kan ilegges ved stans eller parkering i strid med vegtrafikkloven § 3 og § 17,
trafikkreglene § 17, skiltforskriften, denne forskrift og bestemmelser gitt i medhold av
vegtrafikkloven § 4 og § 9.
[Gebyr] skal ikke ilegges hvis det kan ilegges [kontrollsanksjon] etter [den ”nye”
parkeringsforskriften § 36].
[Gebyr] skal ikke ilegges hvis stansen eller parkeringen har voldt eller kunne ha voldt alvorlig
trafikkhindring eller fare for person eller gods. I slikt tilfelle er overtredelsen straffbar etter
vegtrafikkloven § 31.
Det kan bare ilegges et [gebyr] for samme parkering, uten hensyn til om flere bestemmelser er
overtrådt.
[Gebyr]et er kr 900,-.
§ 3 Håndhevingsmyndighet
Politiet ilegger [gebyr] etter § 2.
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Vegdirektoratet kan, etter søknad fra en kommune, tildele kommunen myndighet til å ilegge
[gebyr] etter § 2, jf. vegtrafikkloven § 31 a. Uttalelse fra vedkommende politimester skal
følge søknaden.
Myndighet etter annet ledd skal omfatte hele kommunen, og alle typer stans- og
parkeringsovertredelser som kan medføre [gebyr].
I kommune med håndhevingsmyndighet tilfaller [gebyr]inntekten kommunen. Ved
overtredelser håndhevet av politiet ved bruk av [gebyr]blanketter fra Statens
Innkrevingssentral, tilfaller [gebyr]inntekten likevel staten. Kommuner med
håndhevingsmyndighet er ansvarlig for all klagebehandling med hjemmel i § 7. Politiet
behandler likevel klager på [gebyr] ilagt ved bruk av blankett fra Statens Innkrevingssentral.
Kommunal håndheving skal utføres av personell ansatt i kommunen, eller parkeringsselskap
heleid av kommune(r). Parkeringsselskap anses som forvaltningsorgan etter forvaltningsloven
§ 1. Personellet må ha fått tilfredsstillende opplæring og skal være uniformert. Dersom
føreren krever det, må vedkommende legitimere seg, eventuelt med et tjenestenummer.
Kommuner kan samarbeide om håndheving av [gebyr]overtredelser i samsvar med
kommunelovens bestemmelser, jf. kommuneloven kapittel 5.
§ 4 Undersøkelsesplikt
Senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er oppsatt, må fører/eier av kjøretøyet rette
seg etter de nye bestemmelsene.
§ 5 Ansvar for betaling, forhøyet [gebyr]
[Gebyr] etter § 2 blir ilagt fører av kjøretøy på stedet. Dersom føreren av kjøretøyet er en
annen enn den som var registrert som eier ved overtredelsen, er de solidarisk ansvarlig for
betalingen, med mindre kjøretøyet var tatt fra eieren ved en forbrytelse.
Blanketten for [gebyr] skal normalt festes på kjøretøyet sammen med innbetalingskort, eller
leveres føreren. I særlige tilfeller kan den likevel sendes fører eller eier i posten.
Er [gebyr]et ikke betalt innen tre uker etter at det er ilagt, forhøyes [gebyr]et med 50 %. Dette
gjelder selv om [gebyr]et er påklaget.
Betalingsplikten gjelder selv om det klages på ileggelsen.
§ 6 Inndriving
Er [gebyr] ikke betalt innen 3 uker etter ileggelsen, kan [gebyr]/forhøyet [gebyr] inndrives i
overensstemmelse med vegtrafikkloven § 38, men tidligst 14 dager etter at varsel om
inndriving er sendt eieren av kjøretøyet. Skyldneren har ikke erstatningsplikt for kostnader
ved utenrettslig inndriving.
§ 7 Klage
Ilagt [gebyr] kan påklages innen tre uker etter ileggelsen. For beregning av fristen for øvrig
gjelder reglene i forvaltningsloven § 29 og § 30. Klagen utformes i samsvar med
forvaltningsloven § 32.
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Klagen skal sendes kommunen der [gebyr]et er ilagt. Der det ikke er kommunal håndheving,
eller [gebyr]er ilagt ved bruk av blanketter fra Statens Innkrevingssentral skal klagen sendes
politiet på stedet.
Kommunen/politiet behandler klagen, og gir skriftlig begrunnelse dersom klageren ikke får
medhold. Dersom særlige grunner tilsier det kan kommunen/politiet ettergi ilagt [gebyr].
Klage på ilagt [gebyr] som ikke gis medhold, kan innen tre uker etter at klageren er
underrettet om resultatet kreves forelagt tingretten. Krav om foreleggelse for tingretten sendes
gjennom kommunen eller politiet, jf. annet ledd.
§ 8 Behandling i tingrett av klage på [gebyr]
Tingretten på stedet der [gebyr]et er ilagt, behandler klagen, med mindre retten av særlige
grunner mener klagen bør behandles av en annen tingrett.
Klageren skal innkalles til rettsmøte ved stevning. Klagen kan likevel avgjøres uten slikt
rettsmøte, dersom retten finner det ubetenkelig.
Klageren trenger heller ikke kalles inn når det bare skal avsies kjennelse. Dersom klageren
eller vitne blir innkalt til rettsmøte, skal også kommunen eller eventuelt politiet varsles.
Når det er bedt om oppfriskning for oversittelse av klagefristen i sak som skal behandles av
tingretten, kan tingretten samtidig avgjøre selve saken.
Ellers gjelder reglene i straffeprosessloven, herunder reglene i kap. 30 om saksomkostninger
så langt de passer, jf. også vegtrafikkloven § 31 a fjerde ledd. Reglene i straffeprosessloven
kap. 9 om offentlig forsvarer gjelder ikke. Forkynnelse i klagesaker kan utføres av en
polititjenestemann.
§ 9 Fjerning av kjøretøy
Vegdirektoratet kan etter søknad fra den enkelte kommune tildele kommunen myndighet til å
fjerne eller forvare kjøretøy, jf. vegtrafikkloven § 37 annet ledd. Uttalelse fra vedkommende
politimester må være vedlagt søknaden.
Hvis det er ilagt [gebyr], skal klage som bare gjelder fjerning av kjøretøyet, behandles etter
klagereglene for [gebyr] i §§ 7 og 8.
§ 10 Endringsfullmakt
Samferdselsdepartementet kan gjøre endringer i forskriften.
§ 11 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser
Denne forskriften gjelder fra DD.MM.ÅÅÅÅ. Samtidig oppheves forskrift 1. oktober 1993
nr. 921 om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr.
Gebyr ilagt før denne forskrifts ikrafttredelse behandles etter de regler som gjaldt på
ileggelsestidspunktet.
Myndighet til å ilegge gebyr som før denne forskrifts ikrafttredelse er tildelt kommune skal
fortsatt gjelde. Håndheving skal skje etter nye regler.
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Kommunen har adgang til å bruke blanketter og satser tilknyttet forskrift 1. oktober 1993 nr.
921 om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr, inntil seks måneder etter at denne
forskrift er trådt i kraft.

37. UTKAST til endring i skiltforskriften
Forskrift om endring av forskrift om offentlig trafikkskilt, vegoppmerking,
trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)
Fastsatt av Samferdselsdepartementet DD.MM.ÅÅÅÅ med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 5.

I
I forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 om offentlig trafikkskilt, vegoppmerking,
trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) gjøres følgende endringer:
§ 18 A 807 Symbol skal annet avsnitt lyde:
”Symbol på underskilt til skilt 552 ”Parkering” betyr at parkeringen er reservert
vedkommende kjøretøyet. Symbol 807.8 til skilt 552 ”Parkering” betyr at det er forbud mot
av- og pålessing. Av- og påstigning er tillatt.
§ 18, II omtalen til skilt 831 skal lyde:
”831

Parkeringsskive/gratisbillett
Underskiltet angir at parkering bare er tillatt på stedet når enten anordning som angir
tidspunktet for når kjøretøyet er parkert eller billett fra parkeringsautomat som angir tidspunkt
for når gratisparkeringen utløper, er plassert godt synlig bak frontruten i kjøretøyet.”
II
Forskriften trer i kraft DD.MM.ÅÅÅÅ

38. UTKAST til endring i forskrift om godkjenning av
yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område
Forskrift om endring av forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen
EØS-stat på vegtrafikklovens område
Fastsatt av ……….. med hjemmel i …………….

I
I forskrift DD.MM.ÅÅÅÅ (ikke fastsatt per dato) om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra
annen EØS-stat på vegtrafikklovens område gjøres følgende endringer:
§ 2 skal lyde:
”§ 2. Virkeområde
Denne forskrift kommer til anvendelse på enhver som har tilegnet seg yrkeskvalifikasjoner i
et annet EØS-land og som ønsker å utøve yrke som trafikklærer, faglig leder for trafikkskole,
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utrykningssjåfør, utrykningsinstruktør eller undervisningsansvarlig, teknisk leder ved
godkjent kjøretøyverksted eller kontrollorgan for periodisk kjøretøykontroll, ansvarlig leder
ved godkjent fartskriververksted og parkeringskontrollør.”
II
Forskriften trer i kraft DD.MM.ÅÅÅÅ

39. UTKAST til endring i trafikkreglene
Forskrift om endring av forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkreglene)
Fastsatt ved kgl.res DD.MM.ÅÅÅÅ med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 §§ 2,4 6 og 11. Fremmet
av Samferdselsdepartementet.

I
I forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk gjøres følgende endringer:
§ 4 første ledd bokstav c første punktum skal lyde:
”fører av kjøretøy som nyttes til vegarbeid eller liknende arbeid på eller ved veg, i
regionvegkontorets kontrolltjeneste, til kontroll knyttet til parkerings[gebyr] og
vilkårsparkering på integrert del av ferdselsåre langs offentlig veg.
II
Forskriften trer i kraft DD.MM.ÅÅÅÅ

40.

UTKAST til forskrift om endring i forskrift om postforkynning

Forskrift om endring i forskrift om postforkynning
Fastsatt ved kgl.res. DD.MM.ÅÅÅÅ i medhold av lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene § 163a. Fremmet
av …

I
I forksrift 11. oktober 1985 om postforkynning, gjøres følgende endringer:
§ 2 skal lyde:
De alminnelige domstoler, jordskifterettene, forbrukertvistutvalget, parkeringsklagenemnda
påtalemyndigheten, namsmenn, lensmenn og fylkesmenn, jf. domstolloven § 163a annet ledd,
advokater som forkynner vitnestevninger, jf. § 163a fjerde ledd, og norske utenriksstasjoner,
jf. § 180 tredje ledd, omfattes av ordningen.
II
Endringen trer i kraft DD.MM.ÅÅÅÅ
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VEDLEGG:
A: Utkast til egenerklæringsskjema
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Vedlegg A – Utkast til egenerklæringsskjema
Melding om oppstart / endring av parkeringsvirksomhet,
parkeringsforskriften § 4 første ledd og § 5 femte ledd

jf.

Sendes til ...
Henvendelsen gjelder:
.. Melding om oppstart, jf. § 4 første ledd
.. Melding om endring, jf. 5 femte ledd
Foretak/Firma/Forvaltningsorgan:
Navn
Postadresse fast forretningssted
Besøksadresse fast forretningssted
Telefonnummer
Daglig leder (Statens vegvesens kontaktperson)
Navn
Postadresse
Telefonnummer
Organisasjonsform § 5 (foretak, enkeltpersonforetak eller forvaltningsorgan)
Organisasjonsnummer
Øvrige etableringsvilkår:
§ 5 Krav til organisasjonsform og registrering
Kun foretak, enkeltpersonforetak eller forvaltningsorgan kan drive vilkårsparkering.
Foretak må være registret i Foretaksregisteret. Foretak må ha fast forretningssted i riket.
Selskap, stiftelse eller annen sammenslutning, når samtlige medlemmer av styret i et
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aksjeselskap eller annen sammenslutning med begrenset ansvar oppfyller kravene i tredje ledd
bokstav a og b, kan også drive vilkårsparkering. Det samme gjelder for ansvarlig selskap eller
kommandittselskap, når samtlige fullt ansvarlige deltakere oppfyller kravene i tredje ledd
bokstav a og b. Leder og nestleder av forvaltningsorganet må også oppfylle kravene i tredje
ledd bokstav a og b.
Enkeltpersonforetak må være registrert i Enhetsregisteret. Organisasjonsnummer må oppgis i
egenerklæringsskjemaet. Innehaveren må dessuten:
a) Være fylt 18 år og
b) Være statsborger i stat som er part i EØS-avtalen, eller ha fast bopel i Norge
Dersom foretaket eller enkeltpersonforetaket har daglig leder, må også denne personen
oppfylle vilkårene i tredje ledd bokstav a) og b).
Dersom det skjer endringer i sammensetningen av virksomhetens eierskap, styre eller
deltakere, skal dette meddeles til regionvegkontoret så snart som mulig og senest en måned
etter at endringen har funnet sted. Det samme gjelder dersom det er utpekt ny daglig leder.
Midlertidige tjenesteytere etablert i annen EØS-stat, er unntatt fra krav til registrering i
Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret og krav til forretningssted i riket.
§ 6 Forsvarlig drift og plikt til å inneha dekkende ansvarsforsikring
Virksomhet som tilbyr vilkårsparkering må drive i samsvar med bestemmelsene i denne
forskrift og for øvrig på forsvarlig måte.
Virksomhet som skal tilby vilkårsparkering eller andre som i henhold til avtale skal håndheve
vilkårsparkering må inneha dekkende ansvarsforsikring for det ansvar som kan pådras.
Forsikringen må tegnes før virksomheten settes i gang og opprettholdes så lenge den pågår.
Kravet til dekkende ansvarsforsikring gjelder også virksomhet etter annet ledd som drives av
forvaltningsorgan. Dersom forvaltningsorganet kan dokumentere at det på annen måte kan
dekke et eventuelt ansvar som organet kan pådra seg på lik linje med en forsikring som angitt
i første ledd, kan regionvegkontoret frita organet fra dette kravet.
Jeg bekrefter at ovennevnte opplysninger er korrekte samt at ovennevnte krav til personell og
forsikring er oppfylt:
Navn
Funksjon (eier, styreformann e..)
Sted, dato og underskrift

Drift
Jeg forplikter meg til å drive virksomheten i samsvar med bestemmelsene i forskrift om
vilkårsparkering og på forsvarlig måte, herunder:
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-

-

sørge for at ansatte oppfyller kravene i forskriftens kap 3, herunder at
det ikke gis lønn, bonus eller andre ytelser som er avhengig av antall
ilagte reaksjoner, jf. § 8.
gi regionvegkontoret de opplysninger og den dokumentasjon og bistand
for øvrig som er nødvendig for myndighetenes kontroll med at
virksomheten drives i samsvar med denne forskrift og på en måte som
er forenlig med å utøve slik virksomhet § 18.
sørge for at bruk av plassen er i lovlig i henhold til annet regelverk
sørge for skilting av parkeringsområder er i samsvar med § 22 jf.
kapittel 4. og at det settes av parkeringsplasser til forflytningshemmede
i samsvar med § 61.

Jeg er kjent med at det skal utarbeides fullstendige skiltplaner over ethvert parkeringsområde.
Skiltplanen skal vise plassens utforming med angivelse av ev bygninger og lignende,
plassering og utforming, herunder størrelse, av alle skilt, oppmerking og øvrige anvisninger.
Skiltplanen skal dateres og legges inn på .. En hver endring av skiltplanen skal, i datert stand,
legges inn samme sted, jf. § 16. Videre er jeg innforstått med at foretaket jeg representerer
skal bidra økonomisk til driften av parkeringsklagenemnda, jf. § 58.
Brudd på vilkårene
Jeg er innforstått med at det er ulovlig å tilby vilkårsparkering dersom etablerings- og
driftsvilkårene ikke er oppfylt og at foretaket da kan ilegges tvangsmulkt og at
parkeringsområder kan avskiltes, jf. §§ 19-21.
Underskrift for punktene om drift og brudd på vilkår. Samme person som skrev under
ovenfor.
Sted dato navn
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