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Inledning 

Bakgrund 
Detta dokument upprättas för att reglera vilken avgift som ska debiteras vid en 
felaktig parkering på allmän platsmark. 

Syfte 
Syftet med dokumentet är att minska antalet felparkerade bilar som skapar risk för 
annan eller är hinder för tredje part och därigenom leda till ökad trafiksäkerhet. 
Taxan är reglerad i tre olika nivåer, där en parkering som innebär fara för 
trafiksäkerheten ska få en högre anmärkningskostnad än en parkering som är av 
mildare grad. 

Omfattning 
Dokumentet omfattar enbart parkering på allmän platsmark där kommunen är 
markägare alternativt väghållare. Reglering av parkering kopplas till 
Trafikförordningen (1998:1276) 3 kap, 8 kap. och 10 kap. Anmärkningarna i denna 
taxa är indelad i en tredelad taxanivå, där varje nivå är kopplad till vilken grad av 
trafikfara en överträdelse genererar, enligt nedan beskrivning: 
 
Parkeringsavgiften 850 kronor utgår vid överträdelser som genererar trafikfara, 
såsom förseelse vid förbud att stanna eller parkera enligt lokala trafikföreskrifter 
samt enligt 3 kap. trafikförordningen (1998:1276). 
 
Parkeringsavgift om 650 kronor utgår för parkeringsförseelse där det råder förbud 
att parkera enligt lokala trafikföreskrifter utifrån 10 kap trafikförordningen 
(1998:1276). 
 
Parkeringsavgift om 350 kronor utgår för parkeringsförseelse där överträdelse mot 
tidsbegränsning skett, utanför målad parkeringsruta, mot färdriktning eller så 
skyltning skyms i enlighet med 3 och 10 kap trafikförordningen (1998:1276). 
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Avgiftsbestämmelser 
1. Överträdelser av bestämmelser i 3 kap. trafikförordningen 

(1998:1276) 
 

1.1 Stannat eller parkerat fordon 

Kod Belopp 
(kr.) Överträdelse 

01 850 

på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller 
trafiken onödigtvis hindras eller störs 

(3 kap. 47 § 1) 

02 850 

på eller inom ett avstånd inom tio meter före ett övergångsställe, 
en cykelpassage eller en cykelöverfart 

(3 kap. 53 § 1) 

03 850 

i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en 
korsande körbanas närmaste ytterkant 

(3 kap. 53 § 2) 

04 850 

på eller inom ett avstånd av tio meter för en korsande cykelbana 
eller gångbana 

(3 kap. 53 § 3) 

05 850 
i en vägport eller tunnel 

(3 kap. 53 § 4) 

06 850 

på eller i närheten av ett backkrön eller i närheten av en kurva där 
sikten är skymd 

(3 kap. 53 § 5) 

07 850 
i en cirkulationsplats 

(3 kap. 53 § 9) 

08 850 

för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för ett 
visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp 

(3 kap. 54 § tredje stycket) 

09 850 
på en gång- eller cykelbana 

(3 kap. 48 § andra stycket) 

10 850 
i ett cykelfält 

(3 kap. 53 § 7) 
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11 850 
i ett spärrområde 

(3 kap. 53 § 8) 

12 850 
i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl.  

(3 kap. 53 § 10) 

14 850 

för annat ändamål än på- eller avstigning på en markerad hållplats 
för spårvagn, fordon i linjetrafik eller skolskjuts 

(3 kap. 54 § första stycket) 

15 650 
inom tättbebyggt område på allmän plats som är terräng 

(3 kap. 48 § första stycket) 

16 850 
mot färdriktningen 

(3 kap. 52 § första stycket) 

17 650 
på en ändamålsplats eller laddplats 

(3 kap. 54 § andra och fjärde stycket) 

18 850 
på ett sådant sätt att vägmärken eller trafiksignaler skyms 

(3 kap. 47 § 3) 
 

1.2 Parkerat fordon 

Kod Belopp 
(kr.) Överträdelse 

01 650 

så att det hindrar tillträde till andra fordon eller så att dessa inte kan 
föras från platsen  

(3 kap. 49 § 1) 

02 650 
på en huvudled 

(3 kap. 55 § 3) 

03 650 

på en väg framför infarten till en fastighet eller så att fordonstrafik till 
eller från fastigheten väsentligen försvåras 

(3 kap. 55 § 2) 

04 650 

på en körbana bredvid ett annat fordon som stannat eller parkerat 
längs körbanans kant eller bredvid en anordning 

(3 kap. 55 § 4) 

05 650 
på en mötesplats 

(3 kap. 55 § 5) 
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06 650 

på en gågata eller gångfartsområde 

(8 kap. 1 §) 

 

07 350 

så att fordonet med något hjul står utanför en uppställningsplats eller 
annan markering som anger var parkering får ske 

(3 kap. 49 § 2) 

08 350 
längre än 24h i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag 

(3 kap. 49 a § första stycket) 

09 350 

utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in eller 
utan att angivelsen är väl synlig 

(3 kap. 49 a § andra stycket 3) 
 

2. Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter enligt 
10 kap. 1 § och 14 § trafikförordningen (1998:1276) 
 

2.1 Stannat eller parkerat fordon 

Kod Belopp 
(kr.) Överträdelse 

01 850 på plats med förbud mot stannande och parkering 

02 850 inom zon med förbud mot stannande och parkering 

03 350 enligt antecknad överträdelse 
 

2.2 Parkerat fordon 

Kod Belopp 
(kr.) Överträdelse 

01 650 på plats med förbud mot parkering 

02 650 inom zon med förbud mot parkering 

03 350 längre än tillåten tid 

04 650 på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering 

05 350 enligt antecknad överträdelse 
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Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder 
Enligt 2 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift är de som överträder föreskrifter 
som rör parkering eller stannande av fordon skyldig att erlägga avgift. Har fordon 
stannats eller parkerats i strid mot föreskrifter som avses i 1 §, får 
parkeringsanmärkning meddelas av en polisman eller av en sådan parkeringsvakt 
som avses i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning.  
 
Hur ofta en anmärkning kan ges regleras enligt lag (1976:206) om 
felparkeringsavgift där det går att utläsa:  
”En ny parkeringsanmärkning får meddelas för varje påbörjat kalenderdygn som 
överträdelsen pågår. Minst sex timmar måste dock förflyta från det att en 
parkeringsanmärkning meddelats till dess att en ny får meddelas. Högst fem 
parkeringsanmärkningar får meddelas för samma överträdelse.” 
 
Kommunen fastställer felparkeringsavgiftens belopp enligt 2 a § förordning 
(1976:1128) om felparkeringsavgift. Avgiftens belopp får fastställas till lägst 75 och 
högst 1300 kronor. Förordning (2016:897). 
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