Presedensregister / Fast praksis.
Dette dokumentet inneholder presedenssaker fra Parkeringsklagenemnda. En presedenssak er en sak
som har definert tydelig hvordan nemnda har funnet at en regel for parkering skal forstås.
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Betaling
Kan ikke forlate parkeringsplassen / Kan ikke forlate området før betaling.
Sak 43
Nemnda uttalte på generelt grunnlag at fører ved automatfeil skal undersøke om det finnes annen
alternativ betalingsautomat i rimelig nærhet som fungerer.
Nemnda bemerket at betaling/registrering etter § 31 skal skje umiddelbart etter parkering, og fant at
betaling må være foretatt før man forlater parkeringsplassen.
Nemnda fant også avgjørelsen om betaling før man forlater parkeringsplassen av prinsipiell
betydning, og at denne forståelsen av § 31 andre ledd kan legges til grunn av sekretariatet i
fremtidige saker.

Billett
Billettens synbarhet
Sak 11
Nemnda fant at klager har parkert i strid med parkeringsforskriften § 31, 2.ledd, som sier at eventuell
kvittering for betalt avgift skal, om ikke annet framgår av kvitteringen, plasseres godt synlig bak
frontruten.
Nemnda uttalte prinsipielt at det ikke er grunnlag for å gi medhold ved fremleggelse av gyldig billett i
ettertid i saker hvor billetten ikke lå bak frontruten, godt synlig og kontrollerbar ved kontroll.

Elektronisk betaling / registrering
Tastefeil i registreringsnummer
Sak 41
Nemnda uttalte på generelt grunnlag at fører ved bruk av elektronisk betaling må kontrollere at
mottatte kvittering stemmer med ønsket registrering/betaling.
Nemnda bemerket at det er førers ansvar å betale for korrekt kjøretøy samt å kontrollere
kvitteringen når denne mottas.
Ved tilfeller der fører har tastet feil og kvittering er mottatt, kan sekretariatet for fremtiden treffe
avgjørelser på bakgrunn av tilsvarende premisser.

Oppstilling
Andre parkerende / følgefeil
Sak 25
Nemnda uttalte på generelt grunnlag at det forhold at det ikke er ledige plasser på et
parkeringsområde ikke gir grunnlag for å parkere i strid med skilt eller oppmerking.
Nemnda uttalte også prinsipielt, at det ikke er grunnlag for å oppheve en kontrollsanksjon på
bakgrunn av anførsler om at andre, angivelig også har brutt bestemmelsene uten å ha blitt ilagt
sanksjon.

P-tillatelse
P-tillatelsens synbarhet
Sak 22
Nemnda fant at det fremgikk av selskapets fremlagte informasjonsskilt at gyldig p-tillatelse må
plasseres godt synlig bak frontruten for kontroll. Nemnda fant at klagers kjøretøy ved kontroll sto
hensatt i strid med den skiltede reguleringen, da kjøretøyet ved kontroll ikke hadde gyldig p-tillatelse
godt synlig bak frontruten. Nemnda fant derfor at kontrollsanksjon rettmessig kunne ilegges
etter parkeringsforskriften § 36 første ledd. Tidligere standardvilkår om frafall for første gangs
ileggelse, opphørte fra 01.01.2017.
Nemnda uttalte prinsipielt at det ikke er grunnlag for å gi medhold ved fremleggelse av gyldig ptillatelse i ettertid, i saker hvor det er skiltet parkering mot p-tillatelse, og tillatelsen ikke lå godt
synlig og kontrollerbar ved kontroll.

Oblatens synbarhet
Sak 33

Nemnda uttalte prinsipielt at det ikke er grunnlag for å gi medhold ved fremleggelse av gyldig ptillatelse/oblat i ettertid i saker hvor tillatelsen ikke lå bak frontruten, godt synlig og kontrollerbar ved
kontroll.

Virksomhetens bevisbyrde
Ikke åpenbar sak hvor det ikke er mottatt tilsvar fra virksomheten
Sak 16
Dersom en virksomhet ikke benytter retten til å uttale seg, kan nemnda treffe vedtak på grunnlag av
de opplysningene som foreligger.
Nemnda fant at virksomheten, både ved manglende uttalelse og dokumentasjon, ikke har oppfylt sin
bevisbyrde i saken og derfor ikke sannsynliggjort at ileggelsen er rettmessig.
Nemnda fant avgjørelsen av prinsipiell betydning, og at i saker hvor virksomheten ikke har kommet
med tilsvar og det for øvrig ikke klart fremkommer i saken at klager har parkert i strid med
parkeringsforskriften, så kan sekretariatet i fremtidige saker gi klager medhold.

Skilting
Overgangsordning
Sak 17
Nemnda fant at virksomheten ikke hadde sannsynliggjort at de hadde hjemmel til lovlig
håndheving på området. Etter parkeringsforskriften § 65 fjerde ledd siste punktum må det varsles om
viktige endringer på parkeringsområdet før håndhevelse på plasser som ennå ikke er blitt omskiltet
etter den nye forskriften. Nemnda la til grunn at hjemmelsgrunnlaget for parkeringshåndhevingen er
nytt etter 01.01.2017, og at dette i seg selv er en viktig opplysning som må fremgå av skiltet. Nemnda
bemerket at oppramsingen i parkeringsforskriften § 22 andre ledd kan gi anvisning på hva skiltet skal
gi informasjon om.
Nemnda fant avgjørelsen av prinsipiell betydning, og at i fremtidige saker hvor selskapet ikke har
skiltet om etter ny forskrift eller varslet om viktige endringer, kan sekretariatet treffe avgjørelse.

Skilts virkeområde på strekning.
Sak 10.
Klagers kjøretøy var delvis plassert ulovlig på strekningen reservert for ambassaden. Nemnda viste til
at skilt 552-Parkering, etter skiltforskriften § 12, gjelder i kjøreretningen frem til nytt
parkeringsregulerende skilt eller veikryss. Nemnda fant det klart at det er først når hele kjøretøyet
har passert nytt parkeringsregulerende skilt at kjøretøyet vil være omfattet av ny regulering
uavhengig av eventuell oppmerking.
Nemnda fant at avgjørelsen er av prinsipiell betydning, og at forståelsen av denne type skilts
virkeområde også kan legges til grunn av sekretariatet i fremtidige saker.

Tilbakesøkning / Tilbakebetaling av innbetalt parkeringsavgift
Tilbakebetaling av innbetalt parkeringsavgift
Sak 44
Nemnda fant at klagers billett ikke var gyldig på oblatparkeringsplassene, og uttalte at fører må
oppfylle vilkårene for parkering på det området kjøretøyet blir hensatt. En eventuell påstand om
tilbakebetaling av innbetalt parkeringsavgift, er et spørsmål som ligger utenfor nemndas kompetanse
etter parkeringsforskriften § 45.
Spørsmål om tilbakebetaling av innbetalt parkeringsavgift er ikke omfattet av nemndas kompetanse,
og dette kan legges til grunn av Sekretariatet i fremtidige saker.

