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Parkeringsforskriften - reduserte krav til innmelding av skiltforskriftskilt ved 

vegarbeid 

 

Parkeringsforskriften stiller krav om at områder med vilkårsparkering skal meldes inn i 

parkeringsregisteret. Det skal legges inn en skiltplan og en del tallmateriale mm. 

Informasjonen skal til enhver tid være oppdatert. For avgiftsplasser var fristen for slik 

innlegging 1. juli 2017, for plasser uten avgift var den 1. januar 2018.  

 

Forskriften gjør kun unntak for meget kortvarige midlertidige endringer og akutte hendelser.  

 

Statens vegvesen gjør nå i tillegg unntak fra kravet om fortløpende innmelding av antall 

plasser og markering av disse på skiltplanen, for midlertidige reguleringer som faller inn 

under regelverket for arbeidsvarsling. 

 

Vi presiserer at den midlertidige skiltplanen må legges inn. Det er bare plikten til 

fortløpende oppdatering det gjøres unntak fra. 

  

Nærmere om parkeringsforskriftens krav til innmelding 

Parkeringsforskriften gjelder for all vilkårsparkering som tilbys allmennheten. Forskriften 

gjelder dermed både kommunale og private tilbud. Med vilkårsparkering menes at det er satt 

vilkår for parkeringen, for eksempel krav om avgift eller tidsbegrensing. 

 

Forskriften § 16 sier at før virksomheten kan tilby vilkårsparkering på det enkelte 

parkeringsområde, skal skiltplan og tilleggsinformasjon for dette området være registrert i 

parkeringsregisteret. § 16 andre ledd forklarer nærmere hva innmeldingen skal inneholde. 

Tredje ledd sier at endringer i skiltplanen ikke kan håndheves før endringene er meldt inn i 

parkeringsregisteret.  

 

Tredje ledd gjør videre unntak fra innmeldingskravet for nødvendige midlertidige 

reguleringer på inntil 48 timer og for midlertidige endringer som følge av akutte hendelser.  

 

Forskriften krever dermed at endringer som følge av vegarbeid skal meldes inn fortløpende, 

så fremt det ikke går under unntakene nevnt i forrige avsnitt.  

 

Regler om arbeid på offentlig veg 

Ved arbeid på offentlig veg skal skiltforskriften kap. 14 følges: «Midlertidig skilting m.m. ved 

varsling av arbeid og tilstelninger på offentlig veg». Videre gjelder Håndbok N301 Arbeid på 

og ved veg. Vegmyndigheten er som hovedregel skiltmyndighet, jf. skiltforskriften § 32.  
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Begrunnelsen for at reglene for arbeidsvarsling bare gjelder offentlig veg, er knyttet til 

formålet med reglene og ansvarsforhold. Håndboken sier at formålet er å sikre arbeidere og 

trafikanter, avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for 

trafikantene og å muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet. Ut fra de utfordringer 

arbeid på offentlig veg medfører, er det nødvendig med vesentlig strengere krav her enn på 

private veger. Videre har Statens vegvesen og kommunen ansvaret på offentlig veg. I tillegg 

er det her reguleringer normalt vil endres mest underveis i arbeidsperioden. 

 

Det skal benyttes skiltforskriftskilt ved varsling av arbeid på offentlig veg. Skiltmyndigheten 

har ansvaret for å godkjenne en midlertidig skiltplan, med tilhørende vedtak. Ansvaret for 

gjennomføring og oppfølging av planen på arbeidsstedet skal tillegges utførende etat eller 

entreprenør, jf. skiltforskriften § 32 og § 33. Utførende etat eller entreprenør skal føre en 

loggbok som viser skiltingen på et hvert tidspunkt. Definisjon av loggbok i Håndbok N301 

Arbeid på og ved veg: «En tidfestet oversikt over igangsetting og avslutting av alle typer varsling og 
sikring innenfor et vegarbeidsområde. Skal dokumentere hvilke reguleringer og sikringstiltak som er 
benyttet til enhver tid i anleggsperioden.» 

 

Ovennevnte regler gjelder ikke for arbeid på privat veg, noe som er en naturlig konsekvens 

av at det sjelden brukes skiltforskriftsskilt på privat veg. Det er jo heller ikke samme trafikale 

behov for å stille så detaljerte krav til arbeid på private veger. Flere kommuner har imidlertid 

vedtatt politivedtekter som også kan inneholde bestemmelser om vegarbeid og et 

forsvarlighetskrav vil uansett alltid gjelde. 

 

Vurdering av unntak - skiltforskriftskilt 

Videre i fremstillingen brukes betegnelsen «kommunen» om den som tilbyr parkering. Dette 

fordi vilkårsparkering vist med skiltforskriftskilt fortrinnsvis finnes på kommunal veg. 

Dersom det er vilkårsparkering på fylkesveg eller riksveg som berøres av reglene for varsling 

av arbeid på veg, vil Statens vegvesen gjerne ha samme ansvar som kommunen på 

kommunal veg, jf. skiltforskriften § 32, i hvert fall der Statens vegvesen anses som 

parkeringstilbyder. 

 

Et vegarbeid er ofte dynamisk i den forstand at skiltingen forandres etter hvert som arbeidet 

går fremover. En biloppstillingsplass kan være sperret tre dager, og når den igjen er åpen, er 

to andre plasser sperret. Det blir svært arbeidskrevende å oppdatere parkeringsregisteret 

fortløpende, både ved å vise endringer i skiltplan og i tilhørende informasjon. Et arbeidssted 

kan dessuten ha flere skiltplaner. 

 

En kommune vil heller ikke til enhver tid vite hvordan skiltingen er og hvilke vilkårsplasser 

som berøres. Som nevnt har kommunen ansvaret for å godkjenne en midlertidig skiltplan, 

med tilhørende vedtak, mens den som utfører arbeidet har ansvaret for gjennomføringen og 

fører loggbok. 

  

Det er den stadige oppdateringen som i praksis er umulig. Det er ikke vanskelig å legge inn 

den midlertidige skiltplanen i registeret.  
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Disse ulempene må vurderes opp mot formålene med parkeringsregisteret. Registeret skal 

kunne benyttes av publikum, for å finne parkeringsplasser og vilkårene på disse, av tilsynet 

og av Parkeringsklagenemnda. Tilsynet og nemnda er avhengig av å kunne bringe på det 

rene hvordan skiltingen var på et gitt tidspunkt. Som nevnt skal det ved arbeid på offentlig 

veg regulert med skiltforskriftskilt, foreligge formelt vedtak om den midlertidige 

reguleringen og fortløpende føres loggbok som viser hvilke skilt som står oppe til enhver 

tid. Tilsynet og nemnda vil dermed kunne få denne informasjonen når den har behov for det.  

 

Når det gjelder publikum, vil de kunne se den midlertidige skiltplanen i registeret. Dette vil 

gi en ganske god informasjon, selv om de ikke får se hvilke plasser som til enhver tid tilbys 

for parkering. Publikum vil jo uansett ikke kunne se hvilke plasser som er ledige.  

 

Alle forhold tatt i betraktning finner vi å kunne gjøre unntak for den fortløpende 

innmeldingen for midlertidig arbeid som følger reglene for arbeidsvarsling.  

 

I noen tilfeller er det benyttet skiltforskriftskilt på privat veg, men da gelder ikke reglene for 

arbeidsvarsling i skiltforskriften kap. 14. Unntaket gjelder dermed ikke for vegarbeid slike 

steder. 

 

Vurdering av unntak – vedlegg 1-skilt 

Unntaket begrenses til arbeid som faller inn under skiltforskriften kap. 14. Begrunnelsen for 

dette er, som tidligere nevnt, at det er her reglene for arbeidsvarsling gjelder, slik at man har 

et kjent system som sikrer dokumentasjon.  

 

Siden arbeidsvarsling er regulert i skiltforskriften, begrenses unntaket til vilkårsparkering 

vist med skiltforskriftskilt. Dette innebærer at områder skiltet med vedlegg 1-skilt alltid vil 

falle utenfor unntaket. Normalt er heller ikke arbeidet like dynamisk, med stadige endringer, 

på slike områder. 

 

En mulig utvidelse av vedtaket til å gjelde vegarbeid på områder der vilkårsparkering er 

skiltet med vedlegg 1-skilt, kan vurderes ifb med evalueringen av parkeringsforskriften, 

dersom det skulle være behov for det.  

 

Vedtak om unntak etter parkeringsforskriften  

Med hjemmel i parkeringsforskriften § 67 andre ledd treffer Vegdirektoratet følgende vedtak 

om unntak fra parkeringsforskriftens krav:  

 

For vilkårsparkering vist med skiltforskriftskilt, gjøres det ved arbeid på offentlig veg, unntak 

fra plikten til fortløpende å justere antall plasser, og plasseringen av disse i 

parkeringsregistret. Unntaket forutsetter at arbeidet faller inn under og følger reglene for 

varsling av arbeid på veg mm, jf. skiltforskriften kap. 14.   

 

Den midlertidige skiltplanen må legges inn. Den må fremgå av overskriften at den er 

midlertidig og gyldighetsperioden må fremgå. I tillegg må planen inneholde informasjon om 
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at antall vilkårsparkeringsplasser kan variere i et angitt tidsrom. Dersom plasser for 

forflytningshemmede berøres, må dette presiseres. 

 

Unntaket gjelder frem til 1. januar 2020. 

 

Nærmere om vedtakets innhold og konsekvenser 

Den midlertidige varslingsplanen må legges inn i registeret. Det må tydelig fremgå at planen 

er midlertidig, for eksempel kan tittelen som legges inn i registeret være: «MIDLERTIDIG 

skiltplan … kommune Kirkegaten nr. 5 til nr. 25» 

  

Av selve skiltplanen må det fremgå perioden den skal gjelde, for eksempel frem til 1. juni 

2018. Det må stå at antall parkeringsplasser vil variere innenfor en gitt periode. For 

eksempel: «De oppgitte tallene kan variere noe i perioden x til y, grunnet midlertidig arbeid 

på området. Dette gjelder også parkeringsplasser for forflytningshemmede.» Ofte vil 

sluttdato her være den samme som for selve planen, men det trenger ikke være tilfelle. 

  

Kommunen slipper dermed å endre antall plasser under overskriften «Parkeringsplasser», og 

den slipper å endre informasjonen under overskriften «Ladeplasser og plasser for 

forflytningshemmede». Her skal de faste tallene stå. Kommunen må da betale gebyr ut fra 

disse faste tallene. Hvis kommunen synes det blir for dyrt, kan den velge å endre antall 

plasser og visningen av disse, fortløpende.  

  

Varigheten av slike midlertidige reguleringer følger reglene for varsling av arbeid på veg. 

  

Ifht spørsmål om hvordan skiltingen var på et bestemt tidspunkt, må kommunen/annen 

skiltmyndighet dokumentere dette gjennom loggboken. Håndbok N301 Arbeid på og ved 

veg s. 47 sier bl.a. dette om loggbok: «Loggboka skal sendes skiltmyndigheten (den som har godkjent 

arbeidsvarslingsplanen) når vegarbeidet avsluttes. Det kan settes krav om at hyppigere innsending av loggbok for 

langvarige arbeider. 
Skiltmyndigheten skal kontrollere at loggbok sendes inn og sørge for at loggboka arkiveres.» 

  

Skiltforskriften kap. 14 gjelder også for tilstelninger på offentlig veg. Det er sjelden aktuelt å 

flytte vilkårsparkeringsskilt i løpet av en tilstelning og de fleste tilstelninger vil vare kortere 

enn 48 timer, og er i så fall unntatt fra innmeldingsplikten. Hvis innmelding av endringer 

under en tilstelning likevel skulle medføre utfordringer, kan dette unnlates etter samme 

regler som for arbeid på veg. 

 

 

02.05.2018  

Seksjon for tilsyn og kontroll  

Vegdirektoratet 

 


