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1. Allmänna bestämmelser 

1.1. Kommunens ansvar för den tjänst/nytta som 
taxan avser 
Kommunens ansvarar för att utifrån Lag (1976:206) och förordning (1976:1128) 
om felparkeringsavgift, samt Lag (1984:318) och förordning (1984:321) om 
kontrollavgift vid olovlig parkering,  ordna trafiken, främja trafiksäkerhet, 
framkomlighet samt tillgänglighet.  

Kommunallagens andra kapitel femte paragraf anger att “Kommunen har rätt att ta 
ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller 
nyttigheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla får dock avgifter endast tas 
ut om det följer av lag eller annan författning”.  
 
De avgifter en kommun debiterar en medborgare ska följa den självkostnadsprincip 
som regleras i kommunallagens andra kapitel sjätte paragraf: 

“Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som 
motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter 
som de tillhandahåller om inte särskild lagstiftning säger 
annat”. 

De avgifter en kommun debiterar en medborgare skall även följa den 
likställighetsprincip som regleras i kommunallagens andra kapitel tredje paragraf: 

”Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar 
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat”. 

Via Lag 1976:206 tredje paragrafen, Förordning 1976:1128 andra paragrafen a 
samt Lag 1984:318 fjärde paragrafen, anges undantag från självkostnadsprincipen 
för parkeringsanmärkningsavgifter inom de ramar som anges av regeringen. 

1.2. Uppräkning av taxan 
Beslut om uppräkning av taxan tas av kommunfullmäktige om inte 
kommunfullmäktige i särskilt beslut delegerat rätt till nämnd att uppräkna taxan 
enligt fastställd uppräkningsprincip. Sådan delegering är inte aktuell för denna 
taxa. 

1.3. Betalningsskyldighet och betalningsmottagare 
Betalningsskyldighet vid parkeringsanmärkningsavgift gäller för registrerad 
fordonsägare. 

Betalningsskyldighet vid kontrollavgift gäller solidariskt för registrerad 
fordonsägare och förare. 
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Avgiften debiteras via faktura. För förseningsavgift gäller lag (1976:206) om 
felparkeringsavgift och lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. 

1.4. Avgiftsbeslut 
Den enskilde meddelas vid felparkering att betala parkeringsanmärkningsavgift 
genom skriftligt avgiftsbeslut. 

1.5. Så överklagas ett beslut 
Felparkeringsavgift överklagas genom att bestrida beslut hos Polismyndigheten. 

Ett bestridande av felparkeringsavgift handläggs hos Polismyndigheten. 

Kontrollavgift överklagas genom att bestrida beslut hos kommunens avtalspartner. 

En överklagan av kontrollavgift handläggs av kommunens avtalspartner. 

Återbetalning för felparkeringsavgift sker via Transportstyrelsen. 

Återbetalning för kontrollavgift sker via kommunens avtalspartner. 

1.6. Taxans konstruktion 
Taxan debiteras utifrån form av överträdelse och består av fasta avgifter.  

2. Detaljerade bestämmelser 
Avgifter i detta beslut gäller även sådant område som avses enligt Lagen om 
kontrollavgift vid olovlig parkering (1984:318). 

Privata fastighetsägare har rätt att ta ut en lägre avgift än kommunens 
felparkeringsavgift. 

3. Avgifter 
Avgift för parkeringsanmärkningsavgift Kostnad Specifikation 

Felparkeringsavgift för 
överträdelser där fordon inte får 
stannas eller parkeras 

1 000 
kr 

Enligt Trafikförordningen 3kap 47§, 
48§, 52§, 53§, 54§, 56§ eller lokal 
trafikföreskrift 

Felparkeringsavgiften för 
överträdelser där fordon inte får 
parkeras 

800 kr Enligt Trafikförordningen 3kap 49§ 
första stycket, 55§ eller lokal 
trafikföreskrift 

Felparkeringsavgiften för 
överträdelser där fordon får 
parkera under viss tid eller med 
biljett, tillstånd, parkeringsskiva 
eller motsvarande 

600kr. Enligt Trafikförordningen 3kap 49 a 
§ eller lokal trafikföreskrift 
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4. Definitioner 
Avgifter för Lag (1976:206) och förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift 
avser huvudsakligen offentlig plats. 

Lag (1984:318) och förordning (1984:321) om kontrollavgift vid olovlig parkering 
avser fastighetsmark. 
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