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Evaluering av forskrift om vilkårsparkering (parkeringsforskriften) - høring

Høringssvar fra Forbrukerrådet

Forbrukerrådetviser til høringsbrevav 15.05.2018fra Statensvegvesen.Det besher om innspill til
evalueringav forskrift om vilkårsparkeringtil allmennhetenog håndhevingav private
parkeringsreguleringer.
Høringsfristener satttil 1. oktober2018
Vegdirektoratetskriver i sitt høringsbrevat bakgrunnenfor evalueringener at forskriften har
medførtutfordringerpå en del områderog at det er behovfor endringer.
Forbrukerrådetarbeiderfor økt forbrukerinnflytelsei samfunnet,og ønskerå bidra til en
forbrukervennlig utvikling innenforparkeringsområdet.
Forbrukerrådeter godt kjent med parkeringsforskriftengjennomsin representasjon
og deltakelsei
Parkeringsklagenemnda
. Forbrukerrådeter ogsårepresenterti 16 andrenemnderog har på dette
grunnlagopparbeidetbred erfaring fra nemndsarbeid.
Forbrukerrådetønskerpå dennebakgrunnå knytte noenkommentarertil evalueringenav
parkeringsforskriften.

§ 22 m.fl. - skilting
Det bør etterForbrukerrådetsoppfatninggjøresklart i forskriften hva som er konsekvensen
for
parkeringsvirksomheten,
dersomskiltingen etter parkeringsforskriftener feil eller uklar. Etter
Forbrukerrådetsoppfatningbør mangelfull og uklar skilting føre til at kontrollsanksjonensettestil
side. Slik det er i daghavner nemndaofte i en diskusjonom denfeilaktige skiltingenhar hatt
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innvirkning på handlingsmønsteret
ved parkeringen.Det blir ogsåofte et spørsmålom den
mangelfulleskiltingeni såfall bareskal rapporterestil tilsynet, og ikke få konsekvenserfor
il eggelsenav kontrollsanksjonen
.
Etter vår oppfatningvil det dermedværenyttig med noenklargjøringerrundt dettei forskriften.

§ 36 – kontrollsanksjonens størrelse
Forbrukerrådetbemerkerat dennebestemmelsen
fører til diskusjonerundernemndsbehandlingen
og ofte resultereri dissenserknyttet til kontrollsanksjonens
størrelse, og sondringenrundt hvilke
parkeringstilfellersom kun skal ileggeskr. 300,- i sanksjon.
Forbrukerrådet menerdet vil værenyttig med en klargjøring i forskriften rundt denne
bestemmelsen.

§ 37 fjerde ledd – lovlig ileggelseav sanksjon
Forbrukerrådetmenerat en kontrollsanksjonikke er lovlig ilagt dersomikke forskriftenskrav om
innholdet i kontrollsanksjonener oppfylt. Etter Forbrukerrådetsvurderinger et slikt standpunkthelt
i tråd med ordlydeni dagensforskrift § 37, fjerde ledd, der det står at kontrollsanksjonen«skal»
inneholdenærmereangitt informasjonfor å «anseslovlig ilagt .» Vi kan ikke seat det er lagt opp til
at nemndaskal vurdereom feilen i sanksjonenhar virket inn på vedtaketetteret forvaltningsrettslig
prinsipp,slik det i dagblir anførtfra deler av nemnda.
Denneproblemstillingenfører ofte til dissenseri nemnda.Etter Forbrukerrådetsoppfatningbør det
derfor klargjøreshva som må ståpå blankettenog hvilke feil som da fører til at kontrollsanksjonen
ikke er lovlig ilagt. Informasjonenpå kontrollsanksjonener det som gir den parkerendemulighettil
å sikre sinebevisi forhold til det han er ilagt en kontrollsanksjonfor.
Det stilles strengekrav til fører når det gjeldernøyaktighetved bruk av for eksempel
parkeringsapper.Forbrukerrådetmenerderfor det er rimelig å stille strengekrav til at også
vir ksomheteneer nøyenår de fyller ut informasjonensom skal ståpå kontrollsanksjonen.
Forbrukerrådetmenerdet er spesieltviktig at blanketteninneholder,for at kontrollsanksjonenskal
anseslovlig ilagt, motorvognenskjennemerke,kontaktinformasjontil virksomheten,det faktiske og
rettsligegrunnlagetfor sanksjonen,sanksjonensstørrelse,klagerettog klagefrist.

§ 51/52- saksbehandlingeni nemnda/ nemndasavgjørelse

Saksbehandlingen
i Parkeringsklagenemnda
er skriftlig og partenehar ikke møterett på
nemndsmøtene.
Nemndabehandlersakenpå grunnlagav de utsendtesaksdokumentene,
sakssammendraget
og forslagettil vedtaksom er utformet av nemndassekretariat.Nemnda
behandler i dag alle sider av sakenog er ikke bundetav partenesanførsler.
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Detteer etterForbrukerrådetssyn et viktig momentfor å få riktige vedtak.Detteer
forbrukervennligog i tråd med forskriftensformål. En vanlig forbrukerkan vanskeligseog
identifiserealle problemstillingenei saken.Nemndassekretariatvil måtteveilede klager på en langt
mer omfattendemåtedersomnemndaikke skal kunnevurderealle sider av saken.Dette vil være
mer kostbartog tidkrevende.
Nemndssystemet
er lagt opp til at partenei utgangspunktetikke skal måtteha utgifter til juridisk
bistandfor å fremmesakensin i dettetvisteløsningsorganet.
Prinsippetom at nemndaikke er bundetav partenesanførslerer slått fast blant anneti vedtektenetil
alle Finansklagenemndene.
Detteer ogsåpraksiseni Elklagenemnda,Reklamasjonsnemnda
for
takstmenn,Reklamasjonsnemnda
for Eiendomsmeglingstjenester,
Pakkereisenemnda
og
Boligtvistnemnda.Vi kan vanskeligse at det skulle væreannerledesved sakerbehandleti
Parkeringsklagenemnda
etterparkeringsforskriften.
Etter vår vurderingvil det værelite forbrukervennlig, og det ville føre til tilfeldige fordelerfor
virksomhetenedersomnemndaskulle værebundetav kun å behandlepartenesegneanførsler.
Virksomheteneer denprofesjonellepart og vil i langt størregradha mulighettil å identifisere
problemstillingene.
Etter vår oppfatningvil en situasjonder nemndaskulle værebundet av kun å behandlepartenes
egneanførsler,i så fall føre til færre riktige vedtak.Der nemndafor eksempelser at virksomheten
åpenbarthar gjort feil i henholdtil forskriften, kan vi ikke senoengod begrunnelsefor at detteikke
skal tasmed i sakensvurdering,selv om detteikke har blitt anført. Det overordnedemål er jo å få
et riktig vedtak.
Parkeringsklagenemdas
praksisom at nemndaskal kunnebehandlealle sider av sakenbør ettervår
oppfatningvidereføresog presiseresi parkeringsforskriften.

Generelt:
Vedrørende elektronisk registrering
I situasjonerder den parkerendebenytterdigitale betalingsløsninger
via mobil eller app,mener
Forbrukerrådetat det bør væremulighetfor den parkerendeå få en digital kvittering eller annen
bekreftelsehvor denparkerendehar mulighettil å kontrolleredeninnlagteinformasjonen.Dette da
Forbrukerrådetoppleverat det stilles storekrav til den parkerendesnøyaktighet ved bruk av slike
betalingsløsninger.
Her bør forskriften, etterForbrukerrådetsoppfatning, si noe om den parkerendesmulighetog plikt
til å sjekkedigital kvittering over innlagt informasjonom kjøretøyet. Der betalingsløsningen
derimotikke gir den parkerendeen slik digital kvittering, er det vanskelig,for ikke å si umulig, for
den parkerendeå avdekkeeventuellfeilinntastetinformasjonom kjøretøyet.

Førers plikter/krav til virksomheten

______________________________________________________________________________
___
Forbrukerrådet

Postboks463 Sentrum,0105 Oslo,Org.nr871 033 382
Telefon23 400 500, post@forbrukerradet.no

Forbrukerrådetmenerdet ville værebedreom parkeringsforskriftenhaddeet tydeligereskille
mellom førerensplikter, og kravenesom stilles til parkeringsvirksomhetenes
håndhevelse.
Forbrukerrådetmenerdet kunneværten fordel og samletalle førerensplikter på ett stedi
forskriften. I dag er dissepliktenenærmereangitt på ulike stederi forskriften. En samlingav
pliktene,eventueltet egetkapittel om dette,ville gjort det enklerefor trafikanteneå finne frem i
forskriften samtforholdesegtil de plikter som blir angitt der. Dettevil væreforbrukervennligog i
tråd med forskriftensformål.
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