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Taxa för parkeringsanmärkning enligt Trafikförordning (1998:1276) 
antagen av Kommunfullmäktige 2019-09-30 § 130 
 
SEK ÖVERTRÄDELSE Kommentarer  

1 000,00 Inom område som är terräng  
(3 kap 48 §) 

Grus, gräs, gångplan, refug 
etc. 

1 000,00 På en gång eller cykelbana  
(3 kap 48 §) 

  

1 000,00 Mot färdriktningen (3 kap 52 §)   

  På eller inom ett avstånd av 10 
m före ett övergångsställe. 

  

 1 000,00 På eller inom ett avstånd av 10 
m före cykelpassage eller 
cykelöverfart (3 kap 53 §) 

  

1 000,00 I en vägkorsning eller inom ett 
avstånd av 10m från korsande 
körbanas närmaste ytterkant  
(3 kap 53 §) 

Ange om det är t-kors, 
korsning med gågata/ 
gångfartsområde, etc. 
Skriv avstånd och 
mätmetod. 

  I ett körfält eller en körbana för 
fordon i linjetrafik  
(3 kap 53 §) 

  

1 000,00 För annat ändamål än på- eller 
avstigning på busshållplats  
(3 kap 54 §) 

Busshållplats 

1 000,00 För annat ändamål än på- eller 
avstigning på en ändamålsplats 
(3 kap 54 §) 

Lastplats. Lastplats endast 
för LB. 
Lastplats endast för LB 
och Buss. 
Av/påstigningsplats. 
Bokbussplats. Taxiplats. 
Skolskjutsplats. 

700,00 För annat ändamål än på-eller 
avstigning på laddplats  
(3 kap 54 §) 

Laddplats. 

1 000,00 För annat ändamål än på- eller 
avstigning på plats avsedd för 
viss trafikantgrupp eller visst 
fordonsslag  
(3 kap 54 §) 

För rörelsehindrade. PRH 
kort saknas.  
Felvänt PRH kort. Använt 
annans PRH-kort. 
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700,00 För annat ändamål än på- eller 
avstigning på plats avsedd för 
viss trafikantgrupp eller visst 
fordonsslag (tillåten P i 
grunden) (3 kap 54 §) 

Buss. Personbil. Lastbil. 
Plats för MC och 
Moped klass I. 
Utryckningsfordon. Släp. 

1 000,00 Så att fara uppstår eller trafiken 
onödigtvis hindras eller störs 

Skiss/foto 

1 000,00 Ej på vägens högra sida. Ej i 
vägens längdriktning 
Ej så långt från körbanans mitt 
som möjligt (avstånd är) 

Här måste man i 
anteckningsfältet skriva 
hur bilen varit uppställd 
enligt dessa alternativ. 
Skiss. 

  I spärrområde. 
Längs en heldragen linje (3kap 
53§ 6) 
I cykelfält 
På eller inom ett avstånd av 10 
m före korsande 
cykelbana/gångbana 

 
avståndet anges 
 
 
avståndet anges 

  I en korsning med järnväg eller 
spårväg 

  

  Skymd kurva eller backkrön   

  I en vägport eller tunnel   

1 000,00 Enligt anteckning om förbud att 
stanna enligt TrF 

  

700,00 Med något hjul utanför 
uppställningsplats  
TrF3 kap 49§ 

Skiss/Foto 

  Längre tid än 24 timmar i följd, 
på vardagar utom vardag 

  

500,00 före söndag- och helgdag.  
TrF 3 kap 49a 

Ventilkontroll (minst 3) 

500,00 Utan att giltig parkeringsbiljett 
eller motsvarande tillstånd 

Ej synlig biljett, dold, 
felvänd etc. 

  är väl synlig och läsbar utifrån  
TrF 3 kap 49a § 2 st. 2 

Ej gällande biljett (datum 
och tid). 

700,00 Framför infart till en fastighet 
eller så att fordonstrafik 

Skiss/Foto 

  till eller från fastigheten 
väsentligt försvåras  
3 kap 55 § 

  

700,00 Huvudled  
3 kap 55 § 
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700,00 Dubbelparkerat bredvid annat 
fordon eller anordning 

Skiss/Foto 

  Parkerat så att det hindrar 
tillträde till annat fordon 

  

  Mötesplats   

  Inom 30 meter före 
plankorsning 

  

  Enligt anteckning om förbud att 
parkera enligt TRF 

  

1 000,00 Inom område med förbud att 
stanna 

Förbud att stanna område 
Vändplats/zon med förbud 
att stanna. 

1 000,00 På plats med förbud att stanna Förbud att stanna. 

1 000,00 Enligt antecknad överträdelse 
om förbud att stanna enligt LTF 

  

700,00 Inom område med förbud att 
parkera 

Förbud att parkera. 
Vändplats med förbud att 
parkera. 

700,00 På plats med förbud att parkera Förbud att parkera.  

500,00 Längre tid än tillåten tid enlig 
LTF 

Ex. Parkering 15 min, 2 tim, 
24 timmar.  
Ventilkontroll minst 4 hjul. 

 


