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Felparkeringsavgifter  
Vid överträdelse mot de lokala trafikföreskrifterna och/eller trafikförordningen (1998:1276) tas en 

avgift ut. Avgifterna nedan är befriade från moms. 

Överträdelse 
 

Belopp 

01. Stannat eller parkerat fordon på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng. Terräng 900 kr  

02. Stannat eller parkerat fordon på en gång- eller cykelbana. Gångbana 900 kr  

02. Stannat eller parkerat fordon på en gång- eller cykelbana. Cykelbana 900 kr  

02. Stannat eller parkerat fordon på en gång- eller cykelbana. Gång- och cykelbana 900 kr  

03. Stannat eller parkerat fordon mot färdriktningen. Mot färdriktningen 900 kr  

04. Stannat eller parkerat fordon på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, 

en cykelpassage eller en cykelöverfart. 

Övergångsställe 900 kr  

04. Stannat eller parkerat fordon på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, 

en cykelpassage eller en cykelöverfart. 

Cykelöverfart/Cykelpassage 900 kr  

05. Stannat eller parkerat fordon i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas 

närmaste ytterkant. 

Vägkorsning 900 kr  

06. Stannat eller parkerat fordon i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m fl. Linjetrafikkörfält 900 kr  

07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, 

ändamålsplats eller laddplats. 

Lastplats 900 kr  

07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, 

ändamålsplats eller laddplats. 

På- och avstigningsplats 900 kr  

07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, 

ändamålsplats eller laddplats. 

Taxiplats 900 kr  

07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, 

ändamålsplats eller laddplats. 

Hållplats 900 kr  

07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, 

ändamålsplats eller laddplats. 

Bokbussplats 900 kr  

07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, 

ändamålsplats eller laddplats. 

Ambulansplats 900 kr  

07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, 

ändamålsplats eller laddplats. 

Laddplats 900 kr  

08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd 

för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag.  

Buss 900 kr  

08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd 

för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag.  

PRH 1 300 kr  

08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd 

för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag.  

MC 900 kr  

08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd 

för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag.  

Utryckningsfordon 900 kr  

08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd 

för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag.  

Beskickningsfordon 900 kr  

08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd 

för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag.  

Lastbil 900 kr  

08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd 

för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag.  

Cykel 900 kr  

08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd 

för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag.  

Personbil 900 kr  

08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd 

för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag.  

Taxi 900 kr  

09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Ej i vägens längdriktning 700 kr  

09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Spärrområde 900 kr  
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09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Heldr. linje/spärrområde 900 kr  

09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Fara/hinder 900 kr  

09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Skymt vägmärke/signal 900 kr  

09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. För nära körbanans mitt 900 kr  

09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Cykelfält 900 kr  

09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Cykelöverfart/Cykelpassage 900 kr  

09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Korsande cykelbana 900 kr  

09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Korsande gångbana 900 kr  

20. Parkerat fordon med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering. Utanför uppställn.plats 500 kr  

21. Parkerat fordon längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och 

helgdag. 

P 24 tim 500 kr  

22. Parkerat fordon utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar. Utan att visa betalning 500 kr  

23. Parkerat fordon utan att tiden på parkeringsskiva ställts in. P-skiva Dold/Ej synlig. 500 kr  

23. Parkerat fordon utan att tiden på parkeringsskiva ställts in. P-skiva felinställd. 500 kr  

24. Parkerat fordon framför en infart till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från 

fastigheten väsentligen försvåras. 

Framför infart 700 kr  

25. Parkerat fordon på en huvudled. Huvudled 700 kr  

26. Parkerat fordon på en gågata eller i ett gångfartsområde. Gångfartsområde 700 kr  

26. Parkerat fordon på en gågata eller i ett gångfartsområde. Gågata 700 kr  

27. Parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Bredvid fordon/anordning 700 kr  

27. Parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Tillträde hindrat 700 kr  

27. Parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Mötesplats 700 kr  

30. Stannat eller parkerat fordon inom område där fordon inte får stannas eller parkeras. Område stanna/parkera 900 kr  

31. Stannat eller parkerat fordon på plats där fordon inte får stannas eller parkeras. Plats stanna/parkera 900 kr  

31. Stannat eller parkerat fordon på plats där fordon inte får stannas eller parkeras. Vändplats 900 kr  

34. Parkerat fordon inom område där fordon inte får parkeras. Område förbud att parkera 700 kr  

35. Parkerat fordon på plats där fordon inte får parkeras. Plats förbud att parkera 700 kr  

35. Parkerat fordon på plats där fordon inte får parkeras. Vändplats 700 kr  

38. Parkerat fordon längre än tillåten tid. P 10 min 500 kr  

38. Parkerat fordon längre än tillåten tid. P 30 min 500 kr  

38. Parkerat fordon längre än tillåten tid. P 1 tim 500 kr  

38. Parkerat fordon längre än tillåten tid. P 2 tim 500 kr  

38. Parkerat fordon längre än tillåten tid. P 3 tim 500 kr  

38. Parkerat fordon längre än tillåten tid. P 4 tim 500 kr  

38. Parkerat fordon längre än tillåten tid. P 12 tim 500 kr 

38. Parkerat fordon längre än tillåten tid. P 24 tim 500 kr  

38. Parkerat fordon längre än tillåten tid. P 7 dygn 500 kr  

41. Parkerat fordon utan att P-skiva eller motsvarande har använts. P-skiva saknas 500 kr  

42. Parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Punkt med p-förbud 700 kr  
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Kontrollavgifter 
Vid överträdelse på kvartersmark tas en kontrollavgift ut enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid 

olovlig parkering (LKOP). Avgifterna nedan är befriade från moms. 

Överträdelse Belopp 

Ej parkerat inom markerad plats 500 kr  

Parkering längre än tillåten/betald p-tid 500 kr  

Parkeringsavgift ej erlagd 500 kr  

Parkering utan att ha följt föreskrift om mätarens användning 500 kr  

Parkeringsbiljett saknas/ej synlig 500 kr  

Parkeringsbiljett felvänd/ej avläsbar 500 kr  

Parkeringstillstånd saknas/ej synligt 500 kr  

Ej giltigt parkeringstillstånd 500 kr  

Parkering i plats för besökande 500 kr  

Parkering i förhyrd/reserverad plats 500 kr  

Stannande/Park i p-plats för rörelsehindrad med särskilt tillstånd 1 300 kr  

Parkering i p-plats reserverad för visst fordonsslag 900 kr  

P-skiva saknas/ej synlig 500 kr  

P-skiva felvänd/ej avläsbar 500 kr  

Förbud att parkera 700 kr  

Förbud att parkera område 700 kr  

Övrig orsak enligt notering 500 kr  

 


