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Svar på søknad om kommunal myndighet til håndhevelse av stans-
og parkeringsbestemmelsene i Ås kommune

Vi viser til Ås kommune sin søknad av 17. juni 2014 med de dertil vedlagte dokumenter og de
supplerende dokumentene som ble sendt til oss via e-post 27. juni 2014. Vi har med dette
mottatt dokumenter av følgende karakter:

0 Søknaden av 17. juni 2014 fra Vei, idrett, park og friluft
0 Rutiner av 11. juni 2014 for behandling av klager på parkeringsgebyr og

tilleggsavgift
0 Follo politidistrikts uttalelse av 21. mars 2014 til kommunens søknad
0 Utdrag av Saksprotokoll fra møte 13. mars 2013 i formannskapet
0 Utdrag av saksprotokoll fra møte 12. mars 2013 i Kommunalt råd for

funksjonshemmede
0 Utdrag fra saksprotokoll fra møte 11. mars 2013 i Ås eldreråd
0 Utdrag fra saksprotokoll fra møte 17. januar 2013 i Hovedutvalg for teknikk og

miljø
0 Saksframlegg med rådmannens innstilling knyttet til sak 10/2020 om parkering

i Ås sentrum

Mottatte utskrifter av de to møtebøkene knyttet til Saksnummer 10/2020-23 og 10/2020-27
omtaler kun forhold som framkommer i dokumentene ovenfor.

Det som er bakgrunnen for søknaden av 17. juni 2014 er formannskapets vedtak i møte 13.
mars 2013 hvor det ble vedtatt følgende:

Ås kommune søker Vegdirektoratet om å overta myndigheten fra politiet for å
håndhevegjeldendeskiltvedtakfor parkering iÅs.

Administrasjonen bes om snarest å finne muligheter for midlertidige
parkeringsplasser i tilknytning til Ås sentrum.

Fakturaadresse

Statens vegvesen

Landsdekkende regnskap

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse

Statens vegvesen Telefaks: 22 07 37 68 Brynsengfaret 6A

Vegdirektoratet firmapost@vegvesen.no 0667 OSLO

Postboks 8142 Dep

0033 Oslo Org.nr: 971032081 9815 Vadsø
Telefon: 78 94 15 50

Telefaks: 78 95 33 52
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I og med at det er formannskapet som har behandlet denne saken, og ikke kommunestyret, ber
vi om å få oversendt dokumentet hvor det framkommer at kommunestyret har gitt
formannskapet fullmakt til å fatte slikt vedtak.

Når det gjelder selve vedtaket som er grunnlaget for søknaden, så er dette begrenset til å få
myndighet til å håndheve skiltvedtak for parkering i Ås. Politiets uttalelse av 21. mars 2014
knytter seg også kun til at det er snakk om at kommunen selv kan håndheve overtredelser av
vedtatte skiltplaner.

Ved tildeling av myndighet hjemlet § 18 i forskrift 1. oktober 1993 nr. 921 om offentlig
parkeringsregilering og parkeringsgebyr kreves det imidlertid at kommunen påtar seg
myndighet for å kunne håndheve alle typer av stans- og parkeringsovertredelser i kommunen.

Vegdirektoratet kan derved ikke se at verken Ås kommune eller politiet har gått inn for at
håndhevingen av stans- og parkeringsbestemmelsene skal skje overalt i kommunen.

Det er til orientering ikke snakk om at kommuner gis myndighet til å overta politiets
myndighet til å håndheve stans- og parkeringsbestemmelsene. Det som det er snakk om er at
kommunene kan gis myndighet til på lik linje med politiet å kunne håndheve stans- og
parkeringsbestemmelsene.

Av selve saksutredningen forut for behandlingen i formannskapet framkommer det ikke noe
eksakt i tilknytning til f.eks. bemanning, kontrollintensitet og økonomiske konsekvenser.
Dette blir først omtalt i selve søknaden av 17. juni 2014. For Vegdirektoratet synes det derfor
ikke ut til at politikerne i kommunen har hatt den nødvendige dokumentasjon for å kunne fatte
et fyllestgj ørende vedtak for å kunne fremme en søknad om tildeling av myndighet til å
håndheve stans- og parkeringsbestemmelsene i hele kommunen. Vi mener derfor at
kommunen må foreta en fornyet behandling av denne saken.

Før eventuelt samtykke kan gis til at Ås kommune kan gis myndighet til å håndheve stans- og
parkeringsbestemmelsene, ber Vegdirektoratet på bakgrunn av ovennevnte om dokumenter
fra kommunen på følgende:

1. Kommunestyrets vedtak i saken hvor det framgår at kommunen påtar seg myndighet
til å kunne håndheve alle typer av stans- og parkeringsovertredelser i kommunen, evt.
formannskapets tilsvarende vedtak i saken vedlagt kommunestyrets vedtak om at
fullmakt til å vedta slik sak er delegert til formannskapet.

2. Politiets uttalelse til kommunestyret sitt vedtak, evt. formannskapet sitt vedtak.
3. Utfyllende saksutredning som ligger til grunn for behandlingen i kommunestyret, evt.

kun behandlingen i formannskapet, hvor det framkommer opplysninger knyttet til bl.a.
bemanning, klagebehandling, kontrollintensitet og økonomiske konsekvenser.

Først etter å ha mottatt dokumenter nevnt i punktene 1 til 3 ovenfor, vil Vegdirektoratet kunne
fastsette at Ås kommune skal kunne utøve slik myndighet som i henhold til Vegtrafikkloven
§§ 31 a og 37 er tillagt kommunen.

Orientering i forhold til en eventuell framtidig godkienninglut fra dagens regelverlg:

Kommunens håndheving må skje i henhold til forskrift om offentlig parkeringsregulering og
parkeringsgebyr. Det blir her vist til vedlagte kopi av vårt brev av 1. november 1993 der
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forskriften og kommentarer til denne er tatt med. Vi gjør oppmerksom på at forskrift om
offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr etter 1994 har blitt endret på enkelte punkt.
Link til gjeldende forskrift på Lovdata er: www.lovdata.no/f0r/sf7sd/sd-19931001-921.html

Det vises også til informasjon om forskrift 15. mars l994 nr. 222 om parkering for
forflytningshemmede og merknader til denne. Link til denne på vår intemettside er:
http://www.\§gvesen.no/Trafikkinformasjon/Lover+og+regler/Forflytningshemmende

Når det gjelder håndheving av stans- og parkeringsreglene vises det dessuten til vedlagte kopi
av vårt brev av 25. november 1996 til kommuner som har fått tildelt myndighet til å håndheve
disse reglene. I det brevet er det presisert forhold som gjelder ansatte sitt krav på å få
tilfredsstillende opplæring og at håndhevingen må skje i hele kommunen.

For at formålet med forskriften skal kunne bli oppfylt, er det viktig at de som behandler
klager setter seg skikkelig inn i forskriftene og merknadene til disse før det settes i gang med
behandling av klagesaker. Det er derfor viktig at en informerer disse ved at det blir overlevert
hvert enkelt medlem kopier av ovennevnte brev.

Det skal være en reell behandling av klager av personell som er habile (ikke vært involvert
under selve ileggelsen) og vedtaket skal være skriftlig begrunnet.

Når det gjelder skiltmyndighet for offentlige parkeringsregulerende skilt, vil vi få nevne at
denne etter skiltforskriften §§ 28 og 29 ligger til regionvegkontor (Statens vegvesen).
Kommunen kan derfor ikke selv fatte skiltvedtak av parkeringsregulerende art.

Seksjon for tilsyn og kontroll
Med hilsen

I
f\

arald Gjelsvik
   

2 vedlegg

Kopi: Follo politidistrikt, Postboks 3390, 1402 SKI (Deres ref.: 2014/00527-2 322)
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NY FORSKRIFT OM OFFENThfG PARKERINGSREGULERING OG
PARKERINGSGEBXR F

Samferdselsdepartementetvedtok 1. oktober 1993 ny
forskrift om offentlig parkeringsregulering og
parkeringsgebyr.Forskriftenerstatterbl.a. forskrift
28. mars 1967 nr 9348 om avgiftsparkeringog forskrift
16. mars 1973 nr 4 om_gebyr for visse parkeringsover-
tredelserm.v. de ,, ‘ ”'

Forskriften samsvarer i stor grad med forslagene som ble)
oversendt Samferdselsdepartementethenholdsvis18. mai
1988og 17. august1989etterforutgåendehøring,og
Vegdirektoratetsjusterteforslag 4. januar 1993 etter
Stortingetsbehandlingav Ot.prp. nr 61 (1989-90)og
Innst. O. nr 51 (l990-91).Det er likevelunnlatt à.
innta bestemmelserom parkeringfor bevegelseshemmedei
forskriften.Pá grunn av at disse bestemmelsenevil være
sápass mange og omfangsrike,vil disse fortsattvære i
egen forskrift.Det er også foretattenkelte andre
justeringeri forhold til tidligereforslag.

När det gjelder selve teksten i forskriften er denne
inntatt nedenfor.Se dessuten kommentarertil de enkelte
paragrafer inntatt etter selve forskriften.

”FORSKRIFT.OM OFFENTLIG PARKERINGSREGULERING_OG
PARKERINGSAGEBYRv., , i'
Fastsatt ved kglçres. av 1. oktober 1993 med hjemmel i
vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr 4 §§ 4, 5, 8, 31,
31a, 37, 43 og forvaltningsloven§ 28 tredje ledd.
Fremmet av Samferdselsdepartementet. "

I INNLEDNING

§ 1 Virkeomràde ' I i

Denne forskriftgjelder for stans og parkeringav
motorvogn eller tilhenger til motorvogn, pá veg åpen
for alminnelig ferdsel, jf trafikkreglene§ 1.

Kontoradresse _ Telefon 7Telax Egne kontorndruur
Grensavemn92 226395OO _21542 Brunvdelingen Veglaboratoriet

' Telefax Grenseveuen97 Gaustadnlloen25
22639768 Telefax22 6398 66 Telefon2263 99 OO `

Tølnig, 7? A5:7.2'7‘
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II AVGIFTSPARKERING

§ 2 Innføring av avgiftsoarkering

En kommune kan, etter à ha hørt politiet, vedta at det
pà bestemte steder i kommunen bare skal være tillatt á
parkere mot betaling. Innføring av avgiftsparkering
forutsetter at kommunen i samsvar med reglene i § 18 har
overtatt hàndhevingenav ordningenmed gebyr etter §
l4.

Kommunal avgiftsparkeringpà riksveg eller fylkesveg
krever samtykke fra vegkontoret.Kommunal avgifts-
parkering pà privat veg forutsettersamtykke fra eier av
vegen.

Forskriftenbegrenser ikke grunneiersrett til utleie av
grunn til parkeringpà privatrettsliggrunnlag.

§ 3 Administrasjon

Nàr avgiftsparkeringer innført, fastsetterkommunen
avgiftssatsene.Kommunener ansvarligfor kunngjøring,
og innkjøp og vedlikehold av utstyr, samt rettledning,
tilsyn og klagebehandling, jf § l9.

Ansvaret kan overføres til et eget parkeringsselskap,
dersom dette eies helt av kommuner.

§ 4 Innkreving av avgift

Parkeringsavgiftkreves inn ved bruk av parkometereller
parkeringsautomat.I tilleggkan kommunen innføre alter-
native betalingsordninger som bruk av parkeringskort,
brikke o.l. Avgiften kan også innkrevesi forbindelse
med betaling for andre statligeeller kommunale
tjenester.

Gis parkeringstillatelse med hjemmel i §§ 5 til 7, kan
parkeringsavgiften innkreves i forbindelse med
utstedelsen av tillatelsen.

III TILLATELSE TIL SÆRSKILT PARKERING

§ 5 Reservert parkering

Kommunen kan utstede tillatelsetil parkering på
parkeringsplass for bestemte kjøretøy, kjøretøygrupper
eller personer med behov for særskilt parkeringsadgang,
jf bl.a. forskriftom parkeringfor bevegelseshemmede.
Skiltmyndigheten avgjør i hvilken grad slike
parkeringsplasser skal opprettes.
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§ 6 Unntak fra maksimaltid

Kommunen kan gi bruker med særskilt behov tillatelse til
à parkere kjøretøy ut over eventuellmaksimaltidpá
steder regulert for parkering med skiltene 552
"Parkering"eller 376.1 "Parkeringssone".

§ 7 Boligsoneoarkering

Kommunen kan i nærmere avgrensede omràder etter behovs-
prøving reservereparkeringfor personer bosatt i
omràdet eller for andre med særlig behov for slik
parkering.

§ 8 Utstedelse av særskilt parkeringstillatelse

Tillatelse etter §§ 5 til 7 utstedes for det tidsrom
kommunen mener det er behov for. Nàr tillatelsenløper
ut, skal kommunen foreta en ny behovsvurdering.

Tillatelsen skal innholde navnet på kommunen, og kjøre-
tøyets kjennemerkeeller navnet på person eller nærings-
bedrift som tillatelsen gjelder for.

Ved misbruk, endrede forutsetninger, omdisponering av
areal e.l. kan kommunen trekke tillatelsen tilbake.

Den som har særskilt parkeringstillatelse, har plikt til
à underrette kommunen om endrede forhold som kan ha
betydning for tillatelsen.

Avslag pá søknad om særskilt parkeringstillatelse kan
påklages til kommunestyreteller en særskilt klagenemnd
oppnevnt av kommunestyret. Vegdirektoratet er likevel
klageinstans når vedtak om avslag er truffet i kommune-
styret.

IV FØRERENS PLIKTER

§ 9 Plasserinq_av kjøretøy

Kjøretøyet skal plasseres som anvist ved skilt eller
oppmerking, og innenfor oppmerket felt der dette finnes.

Ved parkering langs fortauskant,eller ved skrà- eller
tverrparkeringder det er oppsatt parkometer,skal
kjøretøyet plasseres inntildet parkometer som er
bestemt for vedkommende felt. Dersom det er to
parkometer pà samme stolpe, gjelder stolpen som skille
mellom parkeringsfeltene.

§ 10 Betaling

Betaling skal skje umiddelbartetter at kjøretøyeter
stilt pà plass.
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Eventuell kvitteringfor betalt avgift skal, om ikke
annet framgår av kvitteringen,plasseresgodt synlig bak
frontruten.Har kjøretøyetikke frontruteplasseres
kvitteringenpá et annet godt synlig sted. Det samme
gjelder tillatelse som nevnt i § 8.

§ 11 Parkeringstid

Senest når parkeringstidenløper ut, må plassen frigis
ved at kjøretøyetfjernes.Er parkeringsplassen
avgiftsbelagtkan forlengelseav parkeringstidenskje
før den har løpt ut, men samlet parkeringstidmà likevel
ikke overstigeen eventuellmaksimal parkeringstidpà
stedet.

§ 12 Undersøkelsesplikt

Senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er
oppsatt, må fører/eierav kjøretøyetrette seg etter
de nye bestemmelsene.

V TILLEGGSAVGIFT OG GEBYR

§ 13 Tilleggsavgift

På steder der avgiftsparkeringer innført, jf § 2, kan
tilleggsavgiftileggesved overtredelseav §§ 9 til 12.

Er kvitteringen ikke plassert godt synlig, eller er det
oppgitt feil tid ved parkeringi omràde eller pà
plasser der det er bestemt at fører av kjøretøyet selv
skal oppgi tid for parkering ved gjennomhulling eller
merking av kvitteringeller lignende,kan det også
ilegges tilleggsavgift.

Det kan bare ilegges en tilleggsavgift for samme
overtredelse,uten hensyn til hvor lenge kjøretøyethar
stàtt parkert eller om flere bestemmelserer overtràdt.

Tilleggsavgiften er kr 300,-.

§ 14 Gebyr

Gebyr kan ileggesved stans eller parkering i strid med
Vegtrafikkloven§ 3, trafikkreglene§ 17, skiltfor-
skriften, denne forskriftog bestemmelsergitt i medhold
av vegtrafikkloven§§ 4 og 9.

Gebyr skal ikke ilegges hvis det kan ilegges tilleggs-
avgift etter § 13.

Gebyr ilegges heller ikke dersom stansen eller
parkeringen har voldt eller kunne ha voldt alvorlig
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trafikkhindring eller fare for person eller gods. I
slikt tilfelle er overtredelsenstraffbaretter
vegtrafikkloven § 31.

Det kan bare ilegges et gebyr for samme parkering,uten
hensyn til om flere bestemmelserer overtràdt.

Gebyret er kr 500,-.

VI BETALING OG INNDRIVING

§ 15 Ansvar for betaling, forhøyet gebyrgtilleoosavgift

Tilleggsavgift og gebyr, jf §§ 13 og 14, blir ilagt
fører av kjøretøy pà stedet. Dersom føreren av kjøre-
tøyet er en annen enn den som var registertsom eier ved
overtredelsen, er de solidarisk ansvarlig for
betalingen, med mindre kjøretøyet var tatt fra eieren
ved en forbrytelse.

Blanketten for tilleggsavgift eller gebyr skal normalt
festes pà kjøretøyetsammenmed innbetalingskort,eller
leveres føreren. I særlige tilfeller kan den likevel
sendes fører eller eier i posten.

Er tilleggsavgifteneller gebyret ikke betalt innen tre
uker etter at det er ilagt, forhøyes tilleggsavgiften/
gebyret med 50%. Dette gjelder selv om tilleggs-
avgiften/gebyreter påklaget.

Betalingsfristen gjelder selv om det klages pá
ileggelsen.

§ 16 Inndrivino

Er tilleggsavgifteller gebyr ikke betalt innen 3 uker
etter ileggelsen,kan tilleggsavgift/forhøyettilleggs-
avgift eller gebyr/forhøyet gebyr inndrives i overens-
stemmelse med vegtrafikkloven § 38, men tidligst 14
dager etter at varsel om inndriving er sendt eieren av
kjøretøyet. Skyldneren har ikke erstatningsplikt for
kostnaderved utenrettsliginndriving.

VII HÅNDHEVING

§ 17 Politiets hàndheving

Politiet ilegger gebyr etter § 14.

§ 18 Kommunal hàndhevinc

Vegdirektoratet kan, etter søknad fra en kommune, til-
dele kommunenmyndighettil á ilegge gebyr etter § 14,
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jf vegtrafikkloven§ 31 a. Uttalelse fra vedkommende
politimesterskal følge søknaden.

Myndighet etter første ledd skal omfatte hele kommunen,
og alle typer stans- og parkeringsovertredelser som kan
medføre gebyr.

I kommune med hàndhevingsmyndighet tilfaller gebyrinn-
tekten kommuen. Ved overtredelser hàndhevet av politiet
ved bruk av gebyrblanketterfra Statens Innkrevings-
sentral, tilfaller gebyrinntekten likevel staten.
Kommuner med håndhevingsmyndighet er ansvarlig for all
klagebehandling med hjemmel i § 19. Politiet behandler
likevel klager på gebyr ilagt ved bruk av blankett fra
Statens Innkrevingssentral.

Kommunen håndhever avgiftsparkeringsordningen og
inntektene tilfaller kommunen.

Kommunal håndheving skal utføres av personellansatt i
kommunen, eller parkeringsselskap som nevnt i § 3 annet
ledd. Personelletmå ha fått tilfredsstillendeopplæring
og skal være uniformert.Dersom førerenkrever det, må
vedkommende legitimereseg, eventueltmed et tjeneste-
nummer.

Flere kommuner kan gå sammen om felles administrasjon og
håndheving.

VIII KLAGE OVER GEIBYROG TILLEGGSAVGIFT

§ 19 Klage

Ilagt gebyr eller tilleggsavgiftkan 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.

Klagen skal sendes kommunender gebyret eller tilleggs-
avgiften er ilagt. Der det ikke er kommunalhàndheving,
eller gebyr er ilagt ved bruk av blanketter fra Statens
Innkrevingssentralskal klagen sendes politiet på
stedet. -

Kommunen/politietbehandlerklagen, og gir skriftlig
begrunnelsedersom klageren ikke får medhold. Dersom
særlige grunner tilsier det kan kommunen/politiet
ettergi ilagt gebyr eller tilleggsavgift.

Klage på ilagt gebyr som ikke gis medhold, kan innen tre
uker etter at klageren er underrettet om resultatet
kreves forelagt forhørsretten. Klage på ilagt tilleggs-
avgift kan på samme måte kreves forelagtnamsretten.
Krav om foreleggelse for forhørsrett eller namsrett
sendes gjennom kommuneneller politiet, jf annet ledd.
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§ 20 Behandling i forhørsrett av klage pá gebvr

Forhørsretten pá stedet der gebyret er ilagt, behandler
klagen, med mindre retten av særlige grunner mener
klagen bør behandles av en annen forhørsrett.

Klageren_skalinnkallestil rettsmøteved 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.

Nàr det er bedt om oppreisning for oversittelse av
klagefristen i sak som skal behandles av forhørsretten,
kan forhørsretten samtidig avgjøre selve saken.

Ellers gjelder reglene i straffeprosessloven, herunder
reglene i kap 30 om saksomkostninger så langt de passer,
jf ogsá vegtrafikkloven§ 31 a fjerde ledd. Reglene i
straffeprosessloven kap 9 om offentlig forsvarer gjelder
ikke. Forkynnelsei klagesakerkan utføres av en politi-
tjenestemann.

IX ULIKE BESTEMMELSER

§ 21 Fjerning av kjøretøv

Vegdirektoratetkan etter søknad fra den enkelte kommune
tildele kommunen myndighettil á fjerne eller forvare
kjøretøy, jf vegtrafikkloven § 37 annet ledd. Uttalelse
fra vedkommendepolitimestermà være vedlagt søknaden.

Hvis det er ilagt gebyr eller tilleggsavgift, skal klage
som bare gjelder fjerning av kjøretøyet, behandles etter
klagereglene for gebyr i §§ 19 og 20.

§ 22 Instruksjonsmvndighetm.m.

Vegdirektoratetkan gi nærmerebestemmelsertil
utfylling og gjennomføringav disse forskrifter.

§ 23 Ikrafttredelseog overgangsbestemmelser

Denne forskriften gjelder fra 1. januar 1994.

Samtidig blir følgendeforskrifteropphevet:

- Forskrift om gebyr for visse parkeringsovertredelser
m.v. fastsatt ved kgl.res. av 16. mars 1973 med senere
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endringer.

- Forskrift om parkeringsgebyretsstørrelsem.v.
fastsatt av Samferdselsdepartementet 22. oktober 1986.

- Forskrift om avgiftsparkering fastsatt av Samferdsels-
departementet 28. mars 1967 med senere endringer.

- Midlertidig forskrift om parkeringsregulering i Oslo
fastsatt av Samferdselsdepartementet 8. august 1989.

— Parkeringsbestemmelserfor Stavanger fastsattav
Stavanger politikammer30. januar 1960 og opprettholdt
ved vegtrafikkloven§ 44 annet ledd.

- Parkeringsbestemmelserfor Drammen fastsatt av Sam-
ferdselsdepartementet 5. oktober 1961 og opprettholdt
ved vegtrafikkloven § 44 annet ledd.

- Parkeringsbestemmelser for Harstad fastsatt av Senja
politikammer 14. mai 1963 og opprettholdt ved veg-
trafikkloven§ 44 annet ledd.

Kommune som ved denne forskrifts ikrafttredelse bare har
betalingsordning basert på parkeringskort, brikk o.l.,
må innen 1. januar 1995 i tillegg innføre betalings-
ordning med parkometer eller parkeringsautomat, jf § 4.
Departementet kan etter særskilt søknad forlenge
fristen.

Kommune som har innført avgiftsparkering, må innen 1.
januar 1995 ha søkt om myndighettil å håndheve
parkeringsbestemmelsene, jf §§ 2 og 18.

Gebyr og tilleggsavgift ilagt før denne forskrifts
ikrafttredelsebehandlesetter gjeldende regler på
ileggelsestidspunktet.

Innføring av avgiftsparkeringog overtakelseav hånd-
heving av parkeringsbestemmelsenegjort før denne
forskrifts ikrafttredelseskal fortsattgjelde.
Håndheving skal skje etter nye regler.

Kommunen har adgang til å bruke blanketter og satser
tilknyttet de gamle forskriftene,inntil 1/2 år etter
at denne forskrifter trådt i kraft." '

i i' i 'k i' -k i'

KOMMENTARER TIL ENKELTE PARAGRAFER

I forhold til "Revidert framlegg til forskrift om
parkeringsregulering og parkeringsgebyr" av 17. august
1989 er det nå foretattfølgendeendringer i
nummereringenav de enkelteparagrafer,som kommenteres
før de enkelte paragrafer:
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Revidert framlegg: Forskriften:

§ 5 Utgår, da dette ikke hører
hjemme i denne forskriften.

§ 9 Utgår. Parkering for
bevegelseshemmedeer det
laget egen forskriftfor-

§§ 6 - 16 §§ 5 - 12 pga at ovennevnte
paragraferutgår, samt at
framleggets §§ 10 - ll og 13 - 14
er slått sammen til henholdsvis
§§ 8 og 10 i forskriften.

§§ 17 - 18 §§ 13 - 14, justert litt pga at
tilleggsavgiftog gebyr ikke
ble vedtatt slått sammen til ett
begrep "gebyr"da Vegtrafikkloven
ble endret.

§§ 19 - 26 §§ 15 — 22

§ 27 § 23, også inntatt nye overgangs-
bestemmelser.

Ad § l:

'Forskriftengjelder for veg åpen for alminneligferdsel.
Den vil derved gjelde offentlig kontroll av både privat
og offentlig veg som er åpen for alminnelig ferdsel.

Det er fastsattat forskriftenkun skal gjelde stans og
parkering av motorvogneller tilhengertil motorvogn,
ikke kjøretøy generelt. Dette medfører at f.eks stans og
parkering av sykkel ikke omfattes av forskriften. Dette
samsvarer med praktiseringen av gjeldende forskrift.

Det er ikke innførten særskiltbestemmelseom adgang
til utleie av parkeringsplassertil annet enn parkering
av kjøretøy slik foreslåtttidligere.Bakgrunnenfor
dette er at vi ikke finner at dette hører hjemme i
forskriften,jf definisjonenav virkeområdei § 1.
Tillatelse til utleie av gategrunn til annet enn
parkering av kjøretøy mà avtales pá annet vis. Som følge
av slik tillatelse,må eksisterendeskiltvedtakendres
og skilt og parkometer/parkeringsautomatertildekkes
eller tas bort.

§ 1 siste punktum i tidligereforslag er strøket,men
temaet er inntatt i mer klarteksti § 2 første ledd nytt
annet punktum.
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Ad§2:

Politiet skal uttale seg før kommunen fatter vedtak om
innføring av avgiftsparkering.Så lenge politiet er
skiltmyndighet, vil det ha det avgjørende ordet ved
selve gjennomføringen. Men selve innføringen av
avgiftsparkeringavgjør kommunen selv.

For å kunne innføre avgiftsparkeringpà privat veg, så
må kommunen innhente samtykkefra eieren av vegen. Dette
medfører at kommunennå har adgang til å leie grunn til
benyttelse for offentlig avgiftsparkering.

Det at avgiftsparkeringkun kan innføres i kommuner som
har overtatt håndhevingav ordningenmed gebyr etter §
14, innebærer at de svært få kommunene som i dag kun har
avgiftsparkering,også må overta ordningenmed å
håndheve parkeringsbestemmelsene.I overgangsbestem-
melsen i § 23 er det fastsatt at dette må gjøres innen
1. januar 1995. Alternativetfor à unngå overtakelseav
å håndheve parkeringsbestemelsene, er at kommunen
slutter med avgiftsparkering.

Hvis flere kommuner slås sammen til en storkommune,må
det tas stilling til hva som skal skje i forhold til
avgiftsparkeringog håndhevingav parkeringsbestem-
melsene. Hvis en forsatt skal kunne ha avgiftsparkering,
må håndhevingav parkeringsbestemmelseneogså skje i
hele den nye kommunen, jfr § 18 annet ledd.

I annet ledd har en ikke funnet det nødvendig å nevne at
vegkontoretmå godkjenneavgiftsreguleringav kommunal
eller privat veg der vegkontoreter skiltmyndighet.
Dette går fram av skiltforskriften og er unødvendig à
gjenta i forskriften.

I og med at virkeområdet også dekker privat veg er det
tatt inn tredje ledd for à avklare at grunneierogså
selv kan leie ut til parkering.Slik privat parkering
vil imidlertidmåtte følge privatrettsligeregler.

Ad§3:

Selv om kommunen skal eie parkeringsselskapet fullt og
helt, hindrer ikke dette samarbeid med private. Kommunen
kan f.eks. leie et privat parkeringshusfor en fast sum.
Det samme gjelder privat område. Men leiesummenbør
neppe være direkte avhengigav avgiftsinntektene,i alle
fall ikke av den delen som gjelder tilleggsavgiftfor
manglende betaling. At private skal ha økonomisk
interesse av offentlige sanksjoner er imot intensjonene.



ll

Ad§4:

For at folk skal kunne kjenne igjen betalingsordninger,
kreves det at hver enkelt kommune har parkometer eller
billettautomat i tilknytning til sine offentlige
parkeringsplasser.I tilleggkan kommuneneinnføre
særskilt betalingsordning for sine egne innbyggere og
andre som ønsker á bruke slik ordning.

I og med at enkelte kommuner i dag ikke har parkometer
eller billettautomat i forbindelse med offentlig
avgiftsparkering,er det fastsatten overgangssordningi
§ 23 tredje ledd for at disse kommuner skal kunne få
innkjøptparkometereller billettautmateri tillegg til
den ordning de har i dag.

Kommunen har adgang til à differensiereavgiftssatsene,
ogsá ved eventuellbetaling for tillatelseetter §§ 5-7.

At ordene "statligeeller kommunale"er inntatt i første
ledd medfører at det ikke er adgang for private
arrangement til á lokke med "parkeringsavgift inkludert
i billettprisen"dersom det gjelder offentlige
parkeringsplasser.

Ad§5:

Adgangen til á reserve parkeringsplasserer her utvidet.
Meningen er imidlertidikke at det skal være fri adgang
til à reservereplasser for ulike personer og formål.
Det kreves at det mà være særlig behov for slike
plasser. Utgangspunktet er tross alt at parkering pà
offentligveg skal være tilgjengeligfor folk flest, men
at privatpersoner eller institusjoner skal kunne
opparbeideegne parkeringsplasserpå sin private grunn.

Ordningen forutsetterat skilt er satt opp.

Pà skiltet vil det av underskilt kunne framgå hvem
reservasjonen gjelder, f.eks. politiets eller postens
kjøretøy eller kjennemerke pà aktuelt kjøretøy.

Dersom det ikke kan fremgå eksakt av skiltet hvem
reservasjonengjelder , bør underskilt "Bare med
særskilt tillatelse"benyttes.Da må kommunen utstede
særskilt tillatelse, jf § 8.

Det er kun en av kommunen bestemt kommunal instans som
kan utstede tillatelser.

Ad§6:

Kommunen får ikke her generellfullmakttil á "selge"
eller "gi bort" unntak fra skiltforskriften.Det sier
seg selv at dette må begrenses til der det er særskilt
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behov. Det er for såkalt "serviceparkering" denne
regelen vil få anvendelse. For eksempel kan en tenke seg
rørleggere,hjemmehjelperee.l. som i enkelte
situasjonerhar problem med å overholdemaksimaltiden.

Unntaket fra maksimaltid gjelder bare ved skilt 552-
regulering (eventuelt som symbol på skilt 376). Der det
er lovlig å parkere skal en etter skiltnormalen bruke
skilt 552, eventuelt på underskilt 834 "Kombinert
regulering" i perioder når skilt 372 ikke gjelder.

Tillatelsenkan gjelde for en eller flere dager
(måneder) og være uten maksimal parkeringstid eller
overskridelseinntil en viss tid. Den kan også gjelde i
forbindelsemed tillatelseetter §§ 5 og 7. Det bør
understrekesat tillatelsenebare kan nyttes til det
formål de er utstedt.

Ad§7:

For å få samsvar med endringen i vegtrafikkoven § 8, er
det fastsatt at det er kommunensom kan gi tillatelse
til boligsoneparkering.

Innføring av boligsoneparkering skjer ved forskrift.
En forskrift om boligsoneparkering kan ikke innsnevre
beboernes adgang til å kunne parkere i det området de
bor.

Boligsoneparkeringkan være både med og uten avgift, jf
§ 4 siste ledd. Det kan også være avgiftsfrittfor en
gruppe, mens andre skal betale avgift. Med "andre"
tenker en på f.eks. firma i området eller hjemmehjelp/
helsesøster. En kan få generell eller tidsbegrenset
tillatelse.For håndverkerepå oppdrag vil det siste
være aktuelt.

Ad§8:

Vurdering av tillatelseretter §§ S - 7 må være en
kommunal policy-sakder. Kommunestyreteller en særskilt
klagenemd oppnevnt av kommunestyreter derfor som hoved-
regel fastsatt som klageorgan.Dette er også i overens-
stemmelsemed kommunelovensbestemmelser.

Person eller næringsbedrifthar ikke noe krav på å få
tillatelse på navn til bruk på flere kjøretøy) i steden
for kjennemerke. Det er kommunen som bestemmer dette i
de tilfellenedet er praktisk.

Dersom kommunen vil trekke tilbake tillatelsen,må
reglene i forvaltningslovenfølges med forhåndsvarsling,
tilsvarsfrist m.m. Plikten for de som har tillatelse til
å underrette om endrede forutsetningerer mer til
opplysning, da en ikke kan reagere på eventuelle
"brudd".
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Ad§9:

Kjøretøy skal plasseres slik angitt ved oppmerket felt.
Det er ikke adgang til å tverrstillekorte biler i f.eks
langsgåendeoppmerkedefelt.

Feilplassering som nevnt ovenfor, vil både kunne rammes
av § 9 og Vegtrafikkloven § 3.

Ad 10'.

Første ledd er ment å ha samme innholdet som i den
tidligere avgiftsparkeringsforskriften§ 5. Ved å
benytte ordene "umiddelbartetter" er dette for å ikke
gi tid til f.eks. veksling,noe som vil være umulig å
håndheve. En kan vel også se det slik at folk som vil
parkere på avgiftsplassermå ordne seg med tilfreds-
stillende betalingsmiddelpå forhånd. Det betyr likevel
ikke at den enkelteparkeringstjenestemanner avskåret
fra à benytte skjønn.

En tidligere foreslåttbestemmelseom at det på avgifts-
plasser skulle kreves betaling dersom det ble foretatt
av- eller pàlessing er strøket.Vegtrafikkloven§ 8
hjemler kun avgift for parkering.I og med at av- og
pàlessing ikke regnes som parkeringetter trafikkreglene
§ l nr 1 bokstav k, er det tvilsomt om det er hjemmel
for det tidligereforslaget.En slik regel ville også
vært urimelig i de tilfellene hvor det er betaling for
minstetid som er lengre enn den tid av- og pålessingen
medfører.

Tidligere foreslåttbestemmelseom at kvitteringenskal
plasseres bak frontruten på den siden som vender mot
fortauet er strøket. Kravet er at kvitteringen skal
plasseres godt synlig bak frontruten.

Ad § 12:

Dersom kjøretøy er parkertpå veg åpen for alminnelig
ferdsel, kan det ikke forutsettesat det er lovlig
parkert til enhver tid. 24 timer etter at skilt er
oppsatt, må fører/eier av et kjøretøy, som er parkert
før skiltet ble satt opp, rette seg etter dette. Dersom
en reiser bort mer enn 24 timer, bør en derfor få andre
til å se til at bilen står parkert i overensstemmelse
med de parkeringsreguleringer som gjelder til enhver tid
eller plassere kjøretøyetpå privat eiendom.

Ad § 13:

Tilleggsavgift skal som hovedregel ilegges i de
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tilfellene det er snakk om en eller annen form for
avgiftsparkering pà det sted forseelsen har skjedd. I de
tilfellene det er klart at parkeringener i strid med
vegtrafikkloven § 3 eller trafikkreglene § 17, vil
imidlertid gebyr kunne ilegges. Er det ikke avgifts-
parkering pà stedet, skal det ilegges gebyr etter § 14.
Dette gjelder også for feilaktig parkering som skjer
i den tiden det eventueltikke skal betales avgift for
á parkere.

Vi har i annet ledd funnetdet nødvendig à presisere at
tilleggsavgiftogså skal ilegges i forhold til § 10
annet ledd, i de tilfellene hvor kvittering ikke er
synlig.

Der en ikke ser kvitteringen,vil en gà ut fra at avgift
heller ikke er betalt. At vedkommende senere kan vise
fram en kvittering kan ikke være nok.

Det kan ikke ilegges tilleggsavgifteller gebyr i de
tilfeller hvor det pá veg er feilplassert annet enn
motorvogn eller tilhengertil motorvogn, jfr virkeområde
i § l. I slike tilfellermå en reagere på annen måte,
det vil si pà samme vis som når offentligeiendom blir
misbrukt i annen sammenheng.

Ad 14:

Tredje ledd er formet som § 2 siste ledd i tidligere
forskrift om gebyr for visse parkeringsovertredelser
m.v. Ordlyden vil dervedvære mer i overensstemmelsemed
vegtrafikklovensbestemmelseenn den ordlyd som var
foreslått i tidligereforslag.Nàr de som utøver
parkeringskontroll kommer over slike alvorlige brudd pà
stans- og parkeringsbestemmelsene, skal de altså ikke
skrive gebyr, men melde fra til politiet.

Ad § 13 OG 14:

Som følge av oppsplittingeni "tilleggsavgift"og
"gebyr", har en funnet det mest fornuftig kun à ha en
sats for gebyr og en sats for tilleggsavgift. Det er da
naturlig á ha den høyestesatsen for gebyr.

Ad 15:

Tilleggsavgiftog gebyr blir normalt festet pà kjøre-
tøyet, dvs ilagt fører av kjøretøyet. Dersom føreren av
kjøretøyet er en annen enn den som var registrert som
eier ved forseelsen, er de solidarisk ansvarlige for
betalingen, med mindre kjøretøyet var tatt fra eieren
ved en forbrytelse.

For á få samsvar med endringeni vegtrafikkloven§ 31 a,
er bestemmelsen i det tidligereforslaget (forhøyelsen



15

skal skje med "l5O kroner") endret til at forhøyelsen
skal være med "SO %". Det er dessuten inntattet nytt
siste ledd som presiserer at betalingsplikten gjelder
selv om det klages på ileggelsen.

Ad 16:

Er gebyret ikke betalt innen tre uker etter ileggelsen,
kan tilleggsavgift/forhøyettilleggsavgifteller
gebyr/forhøyet gebyr inndrives i overensstemmelse med
vegtrafikkloven5 28, tidligst14 dager etter at varsel
om inndriving er sendt eieren av kjøretøyet.

Siste punktum er tatt inn for å klargjøre forholdettil
inkassolovgivningen.Det er kun kostnadeneved den uten-
rettslige inndrivingensom skyldnerenikke har
erstatningspliktfor. Skyldnerenmå imidlertiddekke
kostnadene ved rettslig inndriving, også eventuelle
idømte saksomkostninger.

Ad 17:

I og med at Statens Innkrevingssentral har overtatt
innkrevingenav gebyr ilagt av politiet på steder der
kommunen ikke har overtatthåndhevingenav stans- og
parkeringsbestemmelsene,vil det være Statens Inn-
krevingssentrals blanketter som politiet skal benytte i
slike tilfeller. Der det er kommunal hàndheving kan
politiet benytte kommunale blanketter.

Det er i dag ikke praktisk at politiet ilegger
tilleggsavgift.Politietvil selv uten en slik
bestemmelsekunne ileggegebyr på steder med særskilt
regulering (§§ 5 - 7) der det ikke kreves avgift, jf §
12.

Ad 18:

Det er i første ledd delegert myndighet til Vegdirek-
toratet til a tildele myndighet til kommunene til å
ilegge gebyr.

I annet ledd er det fastslåttat håndhevingenav
gebyrordningenskal gjelde hele kommunen.Det vil derved
ikke være adgang til å søke om kun å få håndhevepå
spesielt problematiskesteder.Kun hàndhevingpå
spesielleproblematiskesteder vil være i konfliktmed
at en kommunes innbyggereskal behandlesmest mulig
likt. Kommuneneunngår derved fristelsentil å kunne
legge opp til en hàndhevingspraksissom bare går ut på á
"skumme fløten".

Når det gjelder kravet til uniformeringfor personell
som driver hàndheving i tillegg til annen kommunal



16

tjeneste, har en ikke sett det nødvendig á stille
spesifikkekrav. Kravetmå imidlertidvære at det er
uniformer og ikke rene arbeidsantrekk.Av legitimasjon,
som vil kunne kreves framvist, vil det imidlertid framgå
at en er parkeringsvakt.

Kommunen må påse at de som håndhever avgiftsparkering-
og parkeringsgebyrordningen har fått tilfredsstillende
opplæring.

Flere kommuner kan også gå sammen om felles admini-
strasjon og håndheving.

Ad 19:

I første ledd er ogsá nevnt aktuelle bestemmelser
i forvaltningslovensom er av betydning i forbindelse
med klagebehandlingen.

Klage skal sendes kommunen der tillegsavgiften/gebyret
er ilagt dersom det er kommunalhàndheving,selv om
gebyret er ilagt av politiet. Der det ikke er kommunal
hàndheving,skal klagen sendes politiet på stedet.

Det dobbelteklagesystemetsom er fastsatt i siste ledd,
er i overensstemmelse med det som svært ofte har vært
praktisert tidligere.I og med at det reagerespá
forseelsenved en lapp på vinduet til kjøretøyet,finner
en behov for en slik ekstra kommunikasjon. Dette til
forskjell fra forenklet forelegg og bilbeltegebyr, hvor
ileggelsen skjer ved direkte overlevering til personen.

Klage til forhørsrettenetter fjerde ledd kan kun gjelde
lovligheten av ileggelsen av gebyret. Politiet/kommunen
vil imidlertidvurdere både rimelighetenog lovligheten
ved sin behandlingetter tredje ledd.

Ad behandling av klage i namsretten:

Det er ikke inntatt spesielleregler for behandlingav
klage over tilleggsavgift i namsretten. Dette er heller
ikke gjort i tidligereforskriftom avgiftsparkering.
Her gjelder de alminnelige bestemmelser.

Ad 21:

Det er i første ledd delegert myndighet til Vegdirek-
toratet til á tildele myndighettil kommunene til à
fjerne eller forvarekjøretøy.Slik myndighetvil oftest
tildeles i forbindelsemed at kommune får adgang til à
ilegge gebyr.

Slik første ledd nå er formet og i og med at det bør
være unødvendigà gjenta bestemmelsenei vegtrafikkloven
§ 37, er §-en forkorteti forhold til tidligereforslag.
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Ad 23:

Her er vedtatt opphevet en del gamle stedsbestemte
parkeringsbestemmelser.Grunnen til at en har opphevet
disse, er at de enten er like eller i strid med
gjeldende lovgivning.

For à få til en fleksibelovergang til ny forskrifter
det inntatt diverse overgangsbestemmelser.

Ad unntaksbestemmelse:

Det er ikke inntatt en egen unntaksbestemmelse i
forskriften. Dette anses unødvendig. Dersom det melder
seg behov for endringer,bør det gjøres ved forskrifts-
endring, slik at både publikumog hàndhevingsinstanser
har best mulig oversiktover gjeldenderett.

Trafikkjuridisk kontor
Med hilsen
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‘r'HaraldGjelsvik - 22073751
Vår dam Vår referanse -

25. november 1996 94/4961-14 Traf-rett
Vårt ark nr. Deres referanse
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m/ myndighettil å håndheve
stans- og parkeringsbestemmelser

Postadresse

Postboks 8142 DEP Grenseveien 92
0033OSLO

Håndhevíng av stans- og parkeríngsbestemmelser - 1) ansattes krav
på å få tilfredsstillende opplæring - 2) håndheving i hele kommunen

Ansattes krav på å få tilfredsstillende opplæring

Ved at kommunenhar blitt tildelt myndighettil å håndhevede offentligestans-og
parkeringsbestemmelsene,har kommunen ifølge § 18 i forskrift av 1. oktober L993 nr
921 om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr også påtatt seg et ansvar for
å gi tilfredsstillendeopplæringtil personellsomhar arbeidi tilknytning til denne
myndigheten. Dette gjelder både for personell tilknyttet selve håndhevingenog
klagebehandlingen.

Uttrykket "tilfredsstillendeopplæring"åpnerrom for skjønn,og deter derfor fra
enkelte hold blitt reist spørsmålom hva begrepet innebærer. Norges kommunale
parkeringsforeningharogså reist spørsmåletom det bør setteskrav om obligatorisk
opplæring med et bestemt innhold. Vegdirektoratet har for Samferdselsdepartementet
foretatt en undersøkelseom dagensopplæring. Departementet har etter dette kommet
til at det nå ikke er aktuelt å stille slike krav. Det er på denne bakgrunn allikevel
ønskeligápresiserehvilke krav somSamferdselsdepartementetog Vegdirektoratet
synes er naturlig å stille til slikt personell.

Tilfredsstillendeopplæringmå innebæreat personellethar fått inngåendekunnskap
om stans-og parkeringsregulerendebestemmelser.Dette innebærer god kunnskap om
slike bestemmelseri vegtrafikklov,trafikkregler, skiltforskrifter, forskrift om offentlig
parkeringsregulering og parkeringsgebyr og forskrift om parkering for
forflytningshemmede. I tillegg kreves det god kunnskap om bl.a. Vegtrafikkloven
generelt,forvaltningsloven.offentlighetslovenog publikumsbehandling.

Det er vanskeligákommemednærmerepresiseringerav innholdeti selve
opplæringen.Omfangetav hva somkrevesav opplæringvil kunneværeforskjellig på
større steder i forhold til mindre steder. Det essensielleer at det gis en opplæring som
medførerat pesonelletkan håndheveparkeringsbestemmelsenepå en forsvarligmåte.

Håndheving i hele kommunen

I henhold til forskriftens § 18 forutsettesdet også at håndhevingen skal skje i hele
kommunen og i et slikt omfang at det eksisterer en reell oppdagelsesrisiko.
Håndhevingen skal skje i det omfang som er nødvendig både av hensyn til
framkommelighet, trafikksikkerhet og et best mulig lokalmiljø og skal derved gjelde

Kontoradresse Telefon Telex Egne kontoradresser

22 07 35 OO 21 524 Bruavdelingen Veglaboratoriet
Telefax Grenseveien 97 Gaustadalléen 25

22 07 37 68 Telefax 22 07 38 66 Telefon 22 O7 39 OO
Telefax 22 O7 34 -14
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alle typer stans- og parkeringsovertredelser som kan medføre gebyr etter forskriftens
§ 14 eller tilleggsavgift etter § 13.

Ovennevnte regler er landsdekkende og det kan ikke utarbeides lokale
parkeringsforskrifter som er i strid med disse. Det vil derfor for den enkelte
kommune være unødvendig áutarbeide egne retningslinjer for praktiseringen av
forskriften. Sentralt gitte forarbeider og kommentarer samt rettspraksis vil tross alt
være bindende for hvordan vegtrañkklovgivningen skal praktiseres.

Pâ bakgrunn av ovennevnte vil det derfor ikke være riktig at f.eks kommunestyret
binder parkeringsetaten til kun a håndheve kontrollfunksjonen ved direkte henvendelse
fra publikum om feilparkerte kjøretøy utenfor bykjemen. Mangelfull hândheving vil
kunne medføre dårlig trafikksikkerhet, framkommelighet og/eller miljø på de steder
hvor folk av en eller annen grunn ikke tar initiativ/blir presset til ikke å ta kontakt
med parkeringsetaten. Det vil derfor være nødvendig med egne kontroller for å holde
orden pà parkeringen. Dersom det er områder der mer parkering kan tillates uten
problemer, bør en heller vurdere å endre skiltreguleringen enn à ha mangelfull
hàndheving.

Trañkkavdelingen
Med hilsen

M* gflr/34/fdmcl O
NilsErikBogsrud - /1/
trafikkdirektør ' / 'LÅN

Ragnar H. Nilsen

Kopi: Samferdselsdepartementet (ref 96/289 602.3).

Norges kommunal parkeringsforening, Nedre Slottsgate 8, 0157 OSLO.
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