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HØRINGSNOTAT 

 

Forslag til endringer i forskrift av 18.03.2016 nr. 260, Vedlegg 1. Om 

skilting, punkt 3.2 (Parkeringsforskriften) 

 

1. Innledning  

Vegdirektoratet foreslår en endring av ordlyden i parkeringsforskriften, vedlegg 1. Om 

skilting, punkt 3.2.  

Endringen skal presisere at det ikke kan benyttes underskilt på soneskilt. Dersom man skal 

ha avvikende regulering inne i en sone, må dette helhetlig reguleres med nytt hovedskilt og 

underskilt. Det kan ikke benyttes underskilt alene inne i sonen. 

 

2. Hjemmel 

Vegdirektoratets hjemmel for å gjøre endringer følger av parkeringsforskriften § 66, jf. 

forskrift 10.06.2016 nr. 612 Delegering av myndighet etter vegtrafikkloven og forskrift om 

vilkårsparkering til Vegdirektoratet.1  

 

3. Bakgrunn   

Ved ikrafttredelse av parkeringsforskriften i 2016, ble det innført et nytt skiltregime 

gjeldende for vilkårsparkering. Skiltene fremgår av vedlegg 1 i forskriften og betegnes som 

såkalte vedlegg 1-skilt. Utforming og forståelse av skiltene skal være henholdsvis lik som og 

i tråd med de skiltene man finner i skiltforskriften med tilhørende skiltnormal. 

Det er en forutsetning i vedlegg 1, punkt 3.1 at underskilt til såkalte skiltforskriftskilt som 

nevnt i punkt 1.1 og 2.1 skal være i henhold til skiltforskriften kapittel 9 og 

normalbestemmelser gitt med hjemmel i skiltforskriften § 35 (N300).  

 
1 Delegeringsvedtak: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260#KAPITTEL_11  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260#KAPITTEL_11
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Videre fremgår det klart av punkt 3.2 at utforming av nye underskilt til vedlegg 1-skiltene, 

altså utover de som allerede fremgår av skiltforskriften, skal være i tråd med underskilt som 

vist i skiltforskriften kapittel 9.  

Av skiltnormalen N300, side 89 er det slått fast at soneskilt ikke skal ha underskilt. 

Myndighetene har lagt samme forståelse til grunn hva gjelder soneskilt vist i vedlegg 1 helt 

siden forskriftens ikrafttredelse. Dette har også vært kommunisert ut, blant annet ved 

informasjon på Statens vegvesens fagside på internett2, men også gjennom veiledende 

uttalelser. Det vises for ordens skyld også til at Parkeringsklagenemnda har lagt samme 

forståelse til grunn i flere saker.3  

Imidlertid er det avdekket at ordlyden i dagens punkt 3.2 har bidratt til enkelte 

misforståelser på bakgrunn av at punktet viser tilbake til punkt 1.2 som helhet, uten å 

begrense dette til kun å gjelde skilt 1P som hovedregulering.  

Vegdirektoratet ser det derfor som hensiktsmessig å presisere forskriften. Både for å sikre at 

det ikke oppstår eventuelle senere misforståelser av hvordan reglene skal forstås, men også 

for at regelen skal være i tråd med lovgivers intensjon. 

Forslaget til endring skal tydeliggjøre at det ikke er tillatt med bruk av underskilt til soneskilt 

vist i vedlegg 1, på lik linje som for soneskilt vist i skiltforskriften. Det er viktig at 

utformingen av vedlegg 1-skilt skal harmonisere med skiltforskriften og tilhørende 

normalbestemmelser så langt det er mulig.  

Likhet ved skilting sikrer også at det er enklere for bilførere å forstå. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser 

I utgangspunktet skal ikke endringen ha verken særlige økonomiske eller administrative 

konsekvenser av betydning, idet rettstilstanden som sådan forblir uendret.  

Det vises i den utstrekning til punkt 2, fjerde avsnitt. 

 

5. Ordlyd 

5.1 Dagens ordlyd  

Vedlegg 1. Om skilting, punkt 3.2 lyder i dag som følger:  

 
2 Fagside om parkering på nett: https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/parkering/skilting  
3 Se blant annet sak 15615 og 10257 

https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/parkering/skilting
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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. 

 

5.2 Foreslått ordlyd 

Vedlegg 1. Om skilting, punkt 3.2 skal lyde:  

Nye underskilt til skilt i dette vedlegget, skal utformes i tråd med underskilt som vist i 

skiltforskriften kapittel 9 med tilhørende normalbestemmelser. Tekst på underskilt må være 

utformet slik at budskapet er lett forståelig. 

Underskilt er bare gyldig når det nyttes sammen med hovedskilt, og gir nærmere klargjøring, 

utviding, utfylling eller begrensning av hovedskiltets betydning eller gyldighetsområde. 

Soneskilt 2P og 6P skal ikke ha underskilt.  

Innenfor et særskilt avgrenset område som er skiltet i henhold til dette vedlegget punkt 1.2 

med skilt 1P «parkering», kan likevel underskilt benyttes alene på områdets ulike deler for å 

begrense eller presisere betydningen av hovedreguleringen. Det kan benyttes underskilt med 

ulike tekster innenfor samme parkeringsområde. 

 

6. Avsluttende bemerkning  

Høringsfristen er satt til 18. mai 2020.  

 

 

Oslo, 03.04.2020 


