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RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG 
TILLEGGSAVGIFT 

 

Rutineskrivets anvendelsesområde 
 
Dette rutineskrivet gjelder kommunens behandling av klager over parkeringsgebyr og 
tilleggsavgift ilagt etter Vegtrafikklovens § 31 a jfr. forskrift om offentlig parkeringsregulering 
og parkeringsgebyr (parkeringsforskriften) §§ 13 og 14.  
 
Klageadgang og klagefrist 
 
Ilagt parkeringsgebyr og tilleggsavgift kan påklages innen tre uker etter ileggelsen, jfr. 
parkeringsforskriften § 19, første ledd, første setning. Klagen skal sendes Ås kommune ved 
seksjon for vei, idrett, park og friluftsliv. 
 
Klageorgan 
 
Kommunens interne klageorgan, er klageorgan for klager vedrørende parkeringsgebyr og 
tilleggsavgift. 
 
Opprettelse av klagesak  
 
Når en klage mottas, oppretter arkivet egen klagesak for den enkelte klage i Public 360, slik 
at hver klagesak har sitt eget saksnummer.  
 
Seksjonsleder for vei, idrett, park og friluftsliv registreres som saksbehandler på saken, men 
saken kan delegeres til avdelingsingeniør ved avdelingen. 
 
Saken unntas offentlighet etter offentleglova § 13 jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr.1. 
 
 
Saksforberedelse i klagesakene – seksjon for vei, idrett, park og friluftsliv 
 
Undersøkelse og journalføring 
 
Seksjonsleder/avdelingsingeniør for vei, idrett, park og friluftsliv foretar de undersøkelser 
som klagen gir grunn til, og sørger for at klagesaken er så godt opplyst som mulig. Herunder 
skal saksbehandler påse at følgende dokumenter innhentes og journalføres i den aktuelle 
klagesak:  
 

 Kopi av parkeringsgebyret 

 Skriftlig rapport fra parkeringsvakten (ikke håndskrevet)  

 Fotomappe med forklaring/beskrivelse til hvert foto 
(Fotomappen skal inneholde oversiktsfoto av parkeringsstedet, foto av evt. skilt som 
er overtrådt, samt kjøretøyets plassering)  

 All korrespondanse med klager  

 Eventuelt annet som har betydning for den aktuelle klagesak 
 



 
Avvisning 
 
Dersom klagen er for sent fremsatt, skal saksbehandler avvise saken og orientere klager om 
dette. (Eksempel på slik avvisningsbrev vil bli inntatt som standardtekst i Public 360 og følger 
vedlagt dette rutineskrivet – se eksempel 1) 
 
Skyldkrav og bevisbyrde 
 
Kommunen har bevisbyrden for at parkeringen har foregått i strid med gjeldende regler.  
 
Parkeringsgebyr og tilleggsavgift er «avkriminalisert» og anses ikke som en straffereaksjon. 
Etter Høyesteretts praksis gjelder allikevel det alminnelige strafferettslige beviskravet i disse 
sakene. Dette betyr at kommunen må bevise utover «enhver rimelig tvil» at føreren har 
parkert i strid med gjeldende regler, og at det ikke er tilstrekkelig med 
sannsynlighetsovervekt.  
 
Skyldkravet er uaktsomhet jf. vegtrafikkloven § 31. Dette innebærer at det er tilstrekkelig at 
føreren har utvist en klanderverdig atferd som gir grunn til bebreidelse for mangel på 
aktsomhet. Det kreves altså ikke at brudd på regelverket er foretatt av føreren med viten og 
vilje.   
 
Endring av gebyret eller tilleggsavgiften 
 
Etter forvaltningsloven § 33 andre ledd, kan underinstansen selv vurdere klagen og avgjøre 
om eget vedtak skal oppheves eller endres der klagen finnes begrunnet. Saksbehandler ved 
vei, park, idrett og friluftsliv avgjør således, i samråd med parkeringsvakten, om et gebyr er 
feilaktig ilagt eller om det foreligger andre særlige grunner til å endre eller oppheve 
gebyret/tilleggsavgiften jf. parkeringsforskriften § 19 tredje ledd.  
 
Saksbehandlers avgjørelse tas så snart som mulig og senest innen 14 dager fra kommunen 
mottok klagen.  
 
Dersom saksbehandler kommer til at gebyret/tilleggsavgiften oppheves eller endres skal 
han/hun sende klager brev om dette så snart avgjørelsen er tatt. (Eksempel på hvordan slikt 
brev kan skrives vil bli inntatt som standardtekst i Public 360, og ligger vedlagt dette 
rutineskrivet – se eksempel 2) 
 
Saksbehandler skal samtidig gi skriftlig melding om endringen til fakturaansvarlig i 
kommunen, slik at korrekt gebyr blir innkrevd eller eventuelt tilbakebetalt.  
 
Opprettholdelse av gebyret eller tilleggsavgiften 
 
Dersom saksbehandler kommer frem til at gebyret er rettmessig og det ikke foreligger 
særlige grunner for ettergivelse, skal saksbehandler fastholde gebyret.  
 
Ved fastholdelse skal saksbehandler sende brev til klager om at saken er vurdert på nytt av 
underinstansen og at gebyret opprettholdes. Brevet til klager skal i tillegg inneholde 
opplysninger om:   
 
 

 At saken oversendes kommunens interne klageorgan for klagebehandling 

 Antatt tidspunkt for klageorganets behandling av saken  

 Klagers rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter jf. forvaltningsloven § 18 



 Ansvarsreglene for betaling og forhøyelse av gebyr. (Dersom gebyret eller 
tilleggsavgiften ikke er betalt innen 3 uker fra ileggelse, forhøyes det med 50%. Både 
forhøyelsen og betalingsplikten gjelder selv om det er klaget på ileggelsen.)  

 
(Eksempel på hvordan slikt brev kan skrives vil bli inntatt som standardtekst i Public 360 og 
ligger som vedlegg til dette rutineskrivet – se eksempel 3) 
 
Saksbehandler må deretter ta saken til videre klagesaksbehandling så snart som mulig og 
senest innen 3 uker fra kommunen mottok klagen.  
 
Oversendelse til det interne klageorganet 
 
Saksbehandler forbereder klagesaken og skriver saksframlegg til klageorganet.  
 
 
Oppfølging av klageorganets vedtak  
 
Saksbehandler orienterer klager om klageorganets avgjørelse, og gir skriftlig melding til 
fakturaansvarlig i kommunen dersom klageorganet har endret eller opphevet ilagt gebyr eller 
tilleggsavgift. 
 
Dersom klageorganet ikke gir klager medhold, skal saksbehandler orientere klager om at 
han, innen 3 uker fra underretning om vedtaket, kan kreve vedtaket overprøvd av Follo 
tingrett. 
 
Overprøving av vedtak i tingretten 
 
Saksbehandler påser at klageorganets vedtak oversendes til tingretten når klager har 
fremsatt krav om dette.  
 
Dersom retten beslutter at det skal innkalles til rettsmøte, møter kommunens 
saksbehandler/juridiske rådgiver som kommunens prosessfullmektig dersom tingretten ikke 
beslutter noe annet.  
 
 
 
Ås, den xxxxx 2014 
 
 
(navn på teknisk sjef) 
Teknisk sjef 
 
 
Vedlegg: 3 eksempler på svarbrev til klager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Eksempel 1: Avvisning av klage pga utløpt klagefrist 

 

Blå tekst: Alt som er skrevet med blå tekst må enten slettes og erstattes med aktuell tekst (eks 

en dato). Der det er oppgitt to alternativer i blått med et «eller» imellom, må et av 

alternativene velges, evt utfylles med ytterligere opplysninger og alternativet før eller etter 

«eller» slettes. (All tekst skal selvsagt være svart ved utsendelse til klager) 

 

 

Adressat 

Adresse       

 

 

 

AVVISNING AV KLAGE OVER ILAGT PARKERINGSGEBYR  /eller 

TILLEGGSAVGIFT  

 

Det vises til din klage av (her inntas datoen på klagebrevet). Ås kommune beklager å måtte 

meddele at din klage er avvist.  

 

Klagefristen for ilagt parkeringsgebyr og tilleggsavgift fremgår av lov om vegtrafikk av 

18.06.1965 nr. 4 jf. forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr av 

01.10.1993 nr. 921 § 19. Klagefristen er 3 uker fra ileggelsen av gebyret/tilleggsavgiften. For 

beregning av fristen gjelder for øvrig forvaltningsloven § 29 og § 30. Det vil si at fristen løper 

fra gebyret eller tilleggsavgiften kom frem til deg, og at klagen anses som fremsatt i tide hvis 

den er levert til postoperatør senest innen 3 uker fra denne datoen.   

 

Parkeringsgebyret eller tilleggsavgiften ble ilagt den (her inntas datoen 

gebyret/tilleggsavgiften ble utstedt). Ås kommune legger til grunn at dette kom frem til deg 

samme dag / eller senere dato hvis det er holdepunkter for noe annet. F.eks hvis 

parkeringsvakt observerte at bilen stod på samme sted ut dagen gebyret ble ilagt men var 

fjernet dagen etter eller lignende. Klagefristen løp dermed ut den (her inntas datoen for 

klagefristens utløp). Klagen er imidlertid poststemplet først den (datoen da klagen er 

poststemplet), og klagen er dermed fremsatt for sent.  

 

Ås kommune har vurdert om det skal gis oppreisning for oversittelse av fristen etter 

forvaltningsloven § 31. Kommunen har imidlertid ingen opplysninger som tilsier at du ikke 

kan lastes for å ha oversittet fristen, eller opplysninger om særlige grunner som gjør det 

rimelig at klagen prøves til tross for at klagefristen er oversittet.  

 

Klagen blir således avvist jf. forvaltningsloven § 33 andre ledd tredje punktum. 

 

 

Med hilsen 

 

(seksjonslederes navn) 

(Seksjonsleders vei, idrett, park og friluftsliv) 
  



Eksempel 2 : Endring av gebyr eller tilleggsavgift 

 

Blå tekst: Alt som er skrevet med blå tekst må enten slettes og erstattes med aktuelle tekst 

(eks en dato) Der det er oppgitt to alternativer i blått med et «eller» imellom, må et av 

alternativene velges, evt utfylles med ytterligere opplysninger og alternativet før eller etter 

«eller» slettes. (All tekst skal selvsagt være svart ved utsendelse til klager) 

 

 

Adressat 

Adresse       

 

 

 

SAK (KOMMUNENS SAKSNUMMER): ETTERGIVELSE AV ILAGT 

PARKERINGSGEBYR (ELLER TILLEGGSAVGIFT) FOR KJENNEMERKE 

(KJØRETØYETS KJENNEMERKE)  

 

Det vises til din klage av (datoen på klagebrevet), over ilagt parkeringsgebyr   

(gebyrnummeret).  

 

Ås kommune har vurdert ilagt parkeringsgebyr (eller tilleggsavgift) på nytt i lys av din klage, 

og har kommet frem til at ilagt gebyr ettergis.  

 

I henhold til forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr av 01.10.1993 

nr.921 (parkeringsforskriften) § 19 tredje ledd, kan ilagt parkeringsgebyr eller tilleggsavgift 

ettergis av kommunen når særlige grunner tilsier det. Ved vurderingen har kommunen lagt 

særlig vekt på (her inntas kort hva som er grunnen til ettergivelsen) 

 

Dersom gebyret eller tilleggsavgiften er innbetalt, vil beløpet bli refundert til din konto. 

Vennligst gi en skriftlig tilbakemelding på hvilket kontonummer beløpet skal utbetales til. 

Meldingen sendes pr. post til Ås kommune v/seksjon for vei, idrett, park og friluftsliv eller pr. 

e-post til post@as.kommune.no og merkes med «Faktura kommunalteknisk» og 

gebyrnummer som er nevnt ovenfor. 

 

 

Med hilsen 

 

 

(seksjonsleders navn) 

(Seksjonsleder vei, idrett, park og friluftsliv) 
  

mailto:post@as.kommune.no


Eksempel 3 : Opprettholdelse av gebyr eller tilleggsavgift 

 

Blå tekst: Alt som er skrevet med blå tekst må enten slettes og erstattes med aktuelle tekst 

(eks en dato) Der det er oppgitt to alternativer i blått med et «eller» imellom, må et av 

alternativene velges, evt utfylles med ytterligere opplysninger og alternativet før eller etter 

«eller» slettes. (All tekst skal selvsagt være svart ved utsendelse til klager) 

 

 

Adressat 

Adresse       

 

 

 

SAK (KOMMUNENS SAKSNUMMER): OPPRETTHOLDELSE AV ILAGT 

PARKERINGSGEBYR (ELLER TILLEGGSAVGIFT) FOR KJENNEMERKE 

(KJØRETØYETS KJENNEMERKE) OG VIDERE SAKSGANG 

 

Det vises til din klage av (datoen på klagebrevet), over ilagt parkeringsgebyr   

(gebyrnummeret).  

 

Ås kommune har vurdert ilagt gebyr (eller tilleggsavgift) på nytt i lys av din klage, men kan 

ikke se at det hefter noen feil ved ileggelse av gebyret eller at det foreligger noen andre 

særlige grunner til at gebyret skal ettergis.  

 

Klagen vil nå oversendes til Ås kommunes interne klageorgan for klagebehandling. Det antas 

at klagen vil bli behandlet på det neste berammede møte for klageorganet den (samme dato 

som Formannskapet har sitt neste møte). Dersom du ikke får medhold i kommunens interne 

klageorgan, vil du ha mulighet til å kreve saken forelagt Follo tingrett for overprøving. Fristen 

for en slik begjæring er 3 uker fra du ble underrettet om resultatet av klageorganets avgjørelse 

i saken.  

 

Etter forvaltningsloven §§ 18 flg, har du i hovedregelen rett til å gjøre deg kjent med sakens 

dokumenter. Dersom du ønsker slik innsyn, må du rette en henvendelse om dette til 

kommunen. 

 

Det påpekes at betalingsplikten gjelder selv om det er klaget på parkeringsgebyret, jf. forskrift 

om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr av 01.10.1993 nr.921 

(parkeringsforskriften) § 15 fjerde ledd. Dersom parkeringsgebyret eller tilleggsavgiften ikke 

er betalt innen tre uker fra ileggelse, forhøyes tilleggsavgiften med 50 %. Dette gjelder også 

selv om parkeringsgebyret eller tilleggsavgiften er påklaget, jf. samme forskrift § 15 tredje 

ledd.  Dersom du skulle få medhold i at gebyret eller tilleggsavgiften ettergis senere, vil 

innbetalt beløp bli tilbakebetalt.  

 

 

Med hilsen 

 

 

(saksbehandlers navn) 

(Seksjonsleder vei, idrett, park og friluftsliv)  
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