
 

 
 

 

 

Parkering med 

parkeringsskive 

RÆLINGEN KOMMUNE 

Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby 

Postboks 100, 2025 Fjerdingby 

Telefon: 63 83 50 00 

E-post: postmottak@ralingen.kommune.no 

www.ralingen.kommune.no 

www.ralingenparkering.no 

 

 

 

Mangler du P-skive?  

Skriv ankomsttiden under, og legg 

den godt synlig i frontruten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Design og foto:  Rælingen kommune, utgitt:  oktober 2014 

Håndheving 

 

Rælingen kommune er gitt myndig-

het til å håndheve gjeldende par-

keringsbestemmelser. Kommunen 

er også gitt myndighet til å fjerne 

feilparkerte kjøretøy. Tjenesten er 

en del av kommunalteknikk. Hen-

sikten med håndheving av parke-

ringsbestemmelsene er ikke inn-

tekt for kommunen, men fremkom-

melighet, trafikkavvikling og trafikk-

sikkerhet for innbyggerne. 

 

Klagemulighet 

Eier eller fører har rett til å klage 

på ileggelsen av parkeringsge-

byr. Man kan også søke om etter-

givelse av særlige grunner. Klagen 

må fremsettes skriftlig. Rælingen 

kommune har lagt til rette for elek-

tronisk klageskjema. Klageskjema 

finner du på 

www.ralingenparkering.no   

Betalingsfristen er 3 uker. Husk at 

ileggelsen må betales innen fris-

ten, selv om du klager. Er  ileggel-

sen ikke betalt innen fristen, for-

høyes den med 50%. Får du med-

hold i klagen vil innbetalt beløp bli 

refundert. 

ANKOMSTTID: 

 

 

 

 

 

LEGGES GODT SYNLIG FOR KONTROLL 



Skilt  

 

552/834 P-skive 

Skiltet angir at 
parkering bare er 
tillatt på stedet når 
anordning som angir 
tidspunktet for når 
kjøretøyet er parkert, 
er plassert godt 
synlig bak frontruten i 
kjøretøyet. Kjøretøyet 
må fjernes før maks. 
parkeringstid på 3 

timer har gått ut. Skiltet gjelder i 
tidsrommet 08-16 på hverdager. Skilt 
kan ha andre tidsangivelser og maks 
tid. Se skilt oppsatt på stedet. 

 

 

552/807.8  

Skiltet angir at 
parkering bare er 
tillatt for 
forflytningshemmede 
med 
parkeringstillatelse fra 
kommunen.  

Parkeringsskive 

 

 

Parkerer du kjøretøyet utenfor 

tidsperioden på skiltet, skal du sette 

ankomsttiden til det klokkeslettet da 

tidsregulering igjen inntrer. Uten P-

skive eller lapp som angir ankomsttid 

godt synlig i frontruten, er det ikke 

tillatt å parkere. 

 

 

P-skive kan du kjøpe ved kommunens 

servicetorg på Rådhuset og andre 

steder merket med ”Vi selger 

parkeringsskive”. Du kan også kjøpe  

P-skive på bilrekvisita-forretninger. 

 

 

 

 

 

 

 

Når du parkerer på plasser regulert 

med P-skive skal det angis 

ankomsttid på P-skiven. P-skiven skal 

legges godt synlig i frontruten for 

kontroll. Du kan bruke en lapp som du 

skriver ankomsttiden på og legger 

godt synlig i frontruten.  

Slik bruker du P-skiven: 

 Parker kjøretøyet som vist 

med skilt eller oppmerking 

 Se på klokken og still        

P-skiven på tidspunktet, til 

nærmeste kvarter 

 Ikke still på P-skiven mens 

du har parkert 

 P-skiven må ligge godt 

synlig for kontroll bak 

frontruten 

 Skiltene angir maksimal 

parkeringstid og kjøretøyet 

må fjernes før maksimal 

parkeringstid har gått ut 


