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Gebyr for parkeringsovertredelser 

Vegtrafikklovens §31a danner 
utgangspunktet for at parkeringsgebyr 
kan nyttes som sanksjon ved 
parkeringsovertredelser. 

Gebyr etter §31 ilegges av politiet. 
Kongen kan gi andre offentlige organer 
tilsvarende gebyrmyndighet. 

Kongen kan, etter at uttalelse er 
innhentet fra vedkommende politimester, 
bestemme at slik myndighet som etter 
denne paragraf er tillagt politiet også skal 
kunne utøves av kommunen. 

Rælingen kommune er gitt denne 
myndighet, og tjenesten ligger i dag som 
en del av kommunens kommunaltekniske 
tjenester. 

Ettersom håndhevelsen etter 
veitrafikklovens §31 er en delegert 
politimyndighet, har kommunen ingen 
myndighet til å gi tillatelser som strider i 
mot gjeldende bestemmelser. Denne 
tillatelsen må gis av politiet, som må fatte 
et enkeltvedtak i hvert enkelt tilfelle. 
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Trafikkreglene 

 

§17 i trafikkreglene angir forbud mot å 
stanse: 

• i uoversiktlig kurve, tunnel eller bak-
ketopp. 

• i vegkryss, eller nærmere enn 5 me-
ter fra vegkryss. 

• på fortau, gangveg eller sykkelveg. 

• på gangfelt, eller nærmere enn 5 
meter før gangfelt. 

• på motorveg eller inn-/utkjøring på 
motorveg. 

• nærmere planovergang enn 5 meter. 

• i kollektivfelt og sykkelfelt. 

• på vegutvidelse for holdeplass, eller 
20 meter fra skilt 

§17 i trafikkreglene angir forbud mot å 
parkere: 

• foran inn- eller utkjørsel. 

• på møteplass i hele vegens bredde. 

• på gågate. 

• på gatetun utenom særskilt anvist 
plass. 

• på forkjørsveg med høyere fart enn 
50km/t 

 

 

 



370 Stans forbudt 

Skiltet angir forbud mot å 
stanse kjøretøy uavhengig 
av stansens varighet og 
formål. Dette gjelder selv 

om fører/passasjer ikke forlater kjøre-
tøyet eller motoren er i gang. Skiltet 
gjelder i kjøreretning fra der det står, 
frem til neste parkeringsregulerende 
skilt eller til vegkryss. 

 
372 Parkering forbudt 

Skiltet forbyr parkering. 
Det tillater kun kortest mu-
lig stans for av-/pålessing, 
eller av-/på-stigning. Skil-

tet gjelder i kjøreretning fra der det 
står, frem til neste parkeringsregule-
rende skilt eller til vegkryss. 

 

376 Parkeringssone 

Skiltet angir regulering 
innenfor et avgrenset om-
råde. Skiltet gjelder i alle 
gater/veier til det blir opp-
hevet av skilt nr.378. Slutt 

på parkeringssone. 

 

378 Parkeringssone 

Slutt på parkeringssone 

 

 

 

Parkeringsbestemmelser 

• Parkeringsregulerende skilt 
gjelder i kjøreretningen fra der 
de står og frem til nytt parke-
ringsregulerende skilt eller 
vegkryss. 

• Minst én gang i døgnet må du 
forsikre deg om at kjøretøyet 
fortsatt står lovlig parkert, og 
så fort en oppdager nye skilt 
forholde seg til skiltets bud-
skap. Skiltforskriften slår fast 
at skiltene gjelder fra det tids-
punktet de er satt opp og av-
dekket. 

• Parkeringsbestemmelsene 
gjelder også for motorsykkel, 
moped og tilhenger. 

• Du plikter å ha kunnskap om 
parkeringsbestemmelsene 
(vegtrafikkloven, trafikkreglene 
og skiltforskriften). 

• Du plikter å være oppmerksom på of-
fentlige trafikkskilt, signal og oppmerking 
og rette deg etter de forbud og påbud 
disse gir. 

• Dersom du får tilleggsavgift eller parke-
ringsgebyr er betalingsfristen tre uker fra 
ileggelsesdato. 

• Er tilleggsavgiften eller gebyret ikke be-
talt innen tre uker, forhøyes den med 50 
prosent (parkeringsforskriften § 15). 

• Du er betalingspliktig selv om du skal 
klage på ileggelsen (§ 15). 

• Fører og eier av kjøretøyet er solidarisk 

ansvarlig for betalingen, med mindre 

kjøretøyet er tatt fra eier ved en forbry-

telse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er veg? 

Offentlig eller privat veg, gate, eller 
plass (herunder opplagsplass, parke-
ringsplass, holdeplass, bru, vinterveg, 
ferjekai eller annen kai som står i 
umiddelbar forbindelse med veg) som 
er åpen for alminnelig ferdsel. 

Kjørebane, vegskulder og vegkant 
regnes som del av veg, og all regule-
ring gjelder således også for disse 
områdene. 

Fjerning av kjøretøy 

Kommunen er gitt myndighet til å 
fjerne kjøretøy som står i strid med 
bestemmelser gitt i vegtrafikklovens 
§37. 

Fjerning av kjøretøy er en særdeles 
streng reaksjon og gjøres kun i de 
tilfeller hvor dette er nødvendig. 
Særlig i de tilfeller hvor en henset-
telse av kjøretøyet er til fare eller 
hinder, vil fjerning bli vurdert. 


