Ny parkeringsforskrift
for privatrettslig
vilkårsparkering
Ny parkeringsforskrift for privatrettslig vilkårsparkering er
vedtatt av Samferdselsdepartementet og gjelder fra 1.
januar 2017.
Den nye forskriften medfører store krav til endring til de
som håndhever vilkårene og for grunneiere, borettslag,
skoler og privat næringsliv som tilbyr vilkårsparkering
Noen av endringen er blant annet enhetlig skilting, takster,
sankskjoner og økte krav til universell utforming til fordel
for forflytningshemmede som skal gjøre det enklere å
forholde seg til regelverket.
Skilter skal utformes med hvit bakgrunn og sort tekst.

1. Parkeringsskilt
1.1 Vilkårsparkeringsplasser som etter parkeringsforskriften
ligger på offentlig ferdselsåre skal skiltes i henhold til skiltforskriften med skilt 552 «Parkering», skilt 376 «Parkeringssone»
og skilt 376 «Slutt på parkeringssone».
1.2 Andre vilkårsparkeringsplasser skal benytte følgende skilt:
1P Parkering
Skiltet angir at parkering kan skje i tråd med parkeringsvilkårene
på stedet, dersom parkeringen ikke er i strid med trafikkreglenes
bestemmelser om stans eller parkering.

1P Parkering

Skiltet gjelder frem til nytt skilt som vist i dette vedlegget punkt
1.2 - «Parkering» eller punkt 2.2 «Stans forbudt» eller «Parkering forbudt». Er det vegkryss på stedet, må skiltet gjentas etter
krysset.
2P Parkeringssone og 3P Slutt på parkeringssone
Skiltet «Parkeringssone» angir grenser for område hvor det gjelder særlige bestemmelser for parkering. Skiltet gjelder til det blir
opphevet av skilt «Slutt på parkeringssone».

2. Stans- og parkeringsforbud

2P Parkeringssone

3P Slutt på
parkeringssone

2.1 Stans- og parkeringsforbud på offentlig ferdselsåre skal
skiltes i henhold til skiltforskriften skilt 370 «Stans forbudt»,
372 «Parkering forbudt», 376 «Parkeringssone»
og «Slutt på parkeringssone»
2.2 Andre vilkårsparkeringsplasser skal benytte følgende skilt:
4P Stans forbudt
Skiltet angir at det er i strid med parkeringsvilkårene på stedet å
stanse motorvogn der skiltet er satt opp. Skiltet gjelder fram til
nytt skilt som vist i dette vedlegget punkt 1.2 «Parkering» eller
punkt 2.2 «Stans forbudt» eller «Parkering forbudt». Er det
vegkryss på stedet må skiltet gjentas etter krysset.
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4P Stans forbudt

Skiltet angir at det er i strid med parkeringsvilkårene på stedet å
stanse motorvogn der skiltet er satt opp. Skiltet gjelder fram til
nytt skilt som vist i dette vedlegget punkt 1.2 «Parkering» eller
punkt 2.2 «Stans forbudt» eller «Parkering forbudt». Er det vegkryss på stedet må skiltet gjentas etter krysset.
5P Parkering forbudt
Skiltet angir at det er i strid med parkeringsvilkårene på stedet
å parkere motorvogn der skiltet er satt opp. Skiltet gjelder fram
til nytt skilt som vist i dette vedlegget punkt 1.2 «Parkering» eller
punkt 2.2 «Stans forbudt» eller «Parkering forbudt».
Er det vegkryss på stedet må skiltet gjentas etter krysset.

5P Parkering forbudt

6P Sone med parkeringsforbud og
7P Slutt på sone med parkeringsforbud.

3. Underskilt
3.1 Underskilt til skilt i dette vedlegg punkt 1.1 og 2.1 skal være i
henhold til skiltforskriften kapittel 9 og normalbestemmelser gitt
med hjemmel i skiltforskriften § 35.

6P Sone med
parkeringsforbud

7P Slutt på sone med
parkeringsforbud

Eksempler på underskilt

3.2 Nye underskilt til skilt i dette vedlegget punkt 1.2 og 2.2 skal
utformes i tråd med underskilt som vist i skiltforskriften kapittel
9. Tekst på underskilt må være utformet slik at budskapet er lett
forståelig.
Innenfor et avgrenset område som er skiltet i henhold til dette
vedlegget punkt 1.2 kan likevel underskilt benyttes alene for å
begrense eller presisere hovedskiltets betydning på områdets
ulike deler. Det kan benyttes underskilt med ulike tekster innenfor
samme parkeringsområde.
Les hele forskriften her:
www.lovdata.no/dokument/sf/forskrift/2016-03-18-260
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I nærheten av deg!
Vi har avdelinger i hele Norge med høyt kvalifisert
personell, som står klare til å hjelpe deg.

Ring:

0 60 80

Og du vil bli satt over til din
nærmeste Euroskilt-avdeling.

TROMSØ

BODØ

Bestilling:

STORFORSHEI

Tlf.:
06080
E-post: post@euroskilt.no

MO I RANA

For mer informasjon:
www.euroskilt.no

TRONDHEIM

ÅLESUND

Salg:
Vingrom (hovedkontor)
Oslo
Kristiansand
Stavanger
Bergen
Ålesund
Trondheim
Mo i Rana
Bodø
Tromsø

Produksjon:
VIK I SOGN

VINGROM

BERGEN

OSLO

STAVANGER

TØNSBERG

KRISTIANSAND

Vingrom
Tønsberg
Vik i Sogn
Storforshei

