Nye parkeringsforskrifter
Fra 1. januar 2017 gjelder nye forskrifter om parkering fastsatt av Samferdselsdepartementet. Dette
gjelder vilkårsparkeringsforskriften, forskrift om offentlig parkeringsgebyr og forskrift om parkering for
forflytningshemmede. I tillegg er det gjort endringer i postforkynningsforskriften vedrørende
postforkynning av Parkeringsklagenemndas vedtak, se forskrift om endring av
postforkynningsforskriften. For vilkårsparkeringsforskriften gjelder noen overgangsbestemmelser fram
til 1. januar 2021 (§ 65). Time kommune har valgt å la Sandnes Parkering KF og Sandnes Parkeringsdrift
AS utføre parkeringstjenester i Time kommune; ref. parkeringsforskriftens §7, 2. ledd.

Områder som driftes av Sandnes parkering KF for Time kommune:
Skilting
Sandnes parkering KF drifter og håndhever vilkårsparkering på offentlige ferdselsårer. Vilkårsparkering
på slike plasser skiltet etter skiltforskriften, typisk med følgende skilt:

Førers plikter
1. Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting (§ 24, 1. ledd).
2. På avgiftsplasser må betaling skje umiddelbart etter parkering (§ 31, 2. ledd), se vilkår ved
betalingsautomat. Betalingsplikten gjelder også elektriske og hydrogendrevne motorvogner. Billett må
plasseres godt synlig bak frontruten. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres billetten på et annet godt
synlig sted (§ 31, 2. ledd).
3. Ved parkering på reservert plass må gyldig p-tillatelse plasseres som nevnt i pkt. 2. Dette gjelder også
plasser reservert for forflytningshemmede med kommunal p-tillatelse.
4. Forflytningshemmede med kommunal p-tillatelse parkerer gratis på avgiftsbelagte plasser på offentlige
ferdselsårer.
Sanksjoner ved brudd på førers plikter
Ved parkering i strid med parkeringsforskriftens bestemmelser utstedes normalt en kontrollsanksjon på kr
600,-. For overtredelse av vilkårene for parkering på plasser reservert for forflytningshemmede er
kontrollsanksjonen på kr 900,-.
Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38). Spørsmål vedrørende
kontrollsanksjoner og fjerning av motorvogn kan rettes til Sandnes parkering KF, telefon 51 33 60 60,
Klage
Utstedt kontrollsanksjon eller påførte kostnader ved fjerning kan påklages til Sandnes parkering KF innen 3
uker fra ilagt dato (§ 44). Mer informasjon og klageskjema finnes på

http://www.sandnesparkering.no/klage/
Parkeringsregister
Sandnes parkering KF er registrert i det sentrale parkeringsregisteret. Informasjon om parkeringsregisteret,
statlig tilsyn og om parkeringsklagenemnd finnes på www.vegvesen.no/fag/Trafikk/parkering
Parkeringsgebyr
Overtredelser som gjelder parkering og stans som ikke håndheves etter «Forskrift om vilkårsparkering for
allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften)” sanksjoneres
etter «Forskrift om offentlig parkeringsgebyr», se www.lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-03-18261 . Dette gjelder typisk stans og parkering i strid med skiltede forbud, vegtrafikklovens og
trafikkreglenes bestemmelser om stans og parkering.

Områder som driftes av Sandnes parkeringsdrift AS for Time kommune:
Skilting
Sandnes Parkeringsdrift AS driver vilkårsparkering utenfor offentlige ferdselsårer. Slike plasser skiltes i
henhold til Vedlegg 1 til parkeringsforskriften, med typisk utforming som vist under.

Områder som er regulert før forskriften trådte i kraft vil gradvis bli omskiltet i henhold til
parkeringsforskriften. Forskriften har bestemmelser (§ 65, 4.ledd) som gjør at Sandnes parkeringdrifts
områder vil bli håndhevet på grunnlag av eksisterende skilt i en overgangsperiode.
Førers plikter
1. Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting (§ 24, 1. ledd).
2. På avgiftsplasser må betaling skje umiddelbart etter parkering (§ 31, 2. ledd), se vilkår ved
betalingsautomat. Betalingsplikten gjelder også elektriske og hydrogendrevne motorvogner. Billett må
plasseres godt synlig bak frontruten. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres billetten på et annet godt
synlig sted (§ 31, 2. ledd). Dersom det er fritak for betaling for forflytningshemmede med kommunal ptillatelse er dette merket særskilt med skilt.
3. Ved parkering på reservert plass må gyldig p-tillatelse plasseres som nevnt i pkt. 2. Dette gjelder også
plasser reservert for forflytningshemmede med kommunal p-tillatelse.
Sanksjoner ved brudd på førers plikter
Ved parkering i strid med parkeringsforskriftens bestemmelser utstedes normalt en kontrollsanksjon på kr
600. For overtredelse av vilkårene for parkering på plasser reservert for forflytningshemmede er

kontrollsanksjonen kr 900. Dersom det ikke trekkes billett for tidsbegrenset gratisparkering, eller det
parkeres uberettiget på plasser reservert kunde, besøkende eller gjest, er kontrollsanksjonen kr 300 (§ 36).
Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38). Spørsmål vedrørende
kontrollsanksjoner og fjerning av motorvogn kan rettes til Sandnes parkeringsdrift AS, telefon 51 33 60 60 og
etter kontortid til vår tekniske vakttelefon 917 87 487.
Klage
Utstedt kontrollsanksjon eller påførte kostnader ved fjerning kan påklages til Sandnes parkeringsdrift AS innen 3
uker fra ilagt dato (§ 44). Mer informasjon og klageskjema finnes på www.sandnesparkering.no/klage/
Parkeringsregister
Sandnes parkeringsdrift AS er registrert i det sentrale parkeringsregisteret. Informasjon om
parkeringsregisteret, statlig tilsyn, og om parkeringsklagenemnd finnes på
www.vegvesen.no/fag/Trafikk/parkering

Overgangsbestemmelser [større tekst gjelder begge virksomheter]
Parkeringsforskriften har overgangsbestemmelser (§ 65), som blant annet innebærer at
parkeringsområder/skiltplaner for områder med avgiftsparkering skal legges inn i det sentrale
parkeringsregisteret innen 1. juli 2017, og plasser uten avgift skal legges inn i registeret innen 1. januar 2018.

