
 

 
 

      
 
 

STYRDOKUMENT  

  

  

 

Antagen av kommunfullmäktige 2018-10-15, § 57 

Gällande från 2018-11-01 

Ansvarig handläggare: Emil Wissman 

Diarienummer:  

MBN 2018/00064-315 

KS 2018/00238-315 
  

 

 

Taxa för 
kommunal 
parkerings-

övervakning i 
Ödeshögs 
kommun 

 



 

  Sida 

2(5) 
 

 

Innehållsförteckning 

Felparkeringsavgiften 600 kronor ska gälla vid följande förseelser: ..................... 3 
För överträdelse av 3 kap 47 § trafikförordningen (1998:1276) (TrF) ............................ 3 
För överträdelse av 3 kap 48 § TrF ................................................................................ 3 
För överträdelse av 3 kap 49 § 1. TrF ............................................................................ 3 
För överträdelse av 3 kap 52 § första och andra stycket TrF ......................................... 3 
För överträdelse av 3 kap 53 § TrF ................................................................................ 3 
För överträdelse av 3 kap 54 § TrF ................................................................................ 4 
För överträdelse av 3 kap 55 § 1.-2., 4. TrF................................................................... 4 

Felparkeringsavgiften 400 kronor ska gälla vid följande förseelser: ..................... 5 
För överträdelse av 3 kap 49 § 2. TrF ............................................................................ 5 
För överträdelse av 3 kap 55 § första stycket 3 TrF ....................................................... 5 
För överträdelser av LTF om förbud att parkera fordon som meddelats med stöd av 

10 kap 1 § andra stycket 16 och 3 § TrF ....................................................................... 5 
För överträdelser av föreskrift om förbud att parkera fordon som meddelats med stöd 

av 10 kap 14 § första stycket 8 TrF ................................................................................ 5 

Felparkeringsavgiften 300 kronor ska gälla vid följande förseelser: ..................... 5 
För överträdelser av övriga bestämmelser om uppställning av fordon och som omfattas 
av 1 § i Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift, som parkering längre än tillåten 
tid. .................................................................................................................................. 5 

 



 

 
 

 

Felparkeringsavgiften 600 kronor ska gälla vid följande 
förseelser: 

För överträdelse av 3 kap 47 § trafikförordningen (1998:1276) (TrF) 

Ett fordon får inte stannas eller parkeras  

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

onödigtvis hindras eller störs 

 i en korsning med järnväg eller spårväg, eller 

 på ett sådant sätt att vägmärken eller trafiksignaler skyms. 

 

För överträdelse av 3 kap 48 § TrF 

Inom tättbebyggt område får fordon inte stannas eller parkeras på allmän 

plats som är terräng. På en gång- eller cykelbana får andra fordon än 

tvåhjuliga cyklar eller mopeder klass II inte stannas eller parkeras. 

Förordning (2007:101). 

 

För överträdelse av 3 kap 49 § 1. TrF 

Ett fordon får inte parkeras så att  

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

från platsen 

 

För överträdelse av 3 kap 52 § första och andra stycket TrF 

På en väg får fordon stannas eller parkeras endast på högra sidan i 

färdriktningen. Om det finns järnvägs- eller spårvägsspår på högra sidan, får 

dock fordon stannas eller parkeras på vägens vänstra sida. På vägar med 

enkelriktad trafik får fordon även i andra fall stannas eller parkeras på 

vänstra sidan. 

 

För överträdelse av 3 kap 53 § TrF 

Ett fordon får inte stannas eller parkeras 

 på eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe, en 

cykelpassage eller en cykelöverfart, 

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

körbanas närmaste ytterkant, 

 på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana 

eller gångbana, 

 i en vägport eller tunnel, 

 på eller i närheten av ett backkrön eller i eller i närheten av en kurva 

där sikten är skymd, 

 längs en heldragen linje som anger gräns mellan körfält, om 

avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än tre meter, såvida 

inte en streckad linje löper mellan fordonet och den heldragna linjen, 

 i ett cykelfält, 

 i ett spärrområde, 

 i en cirkulationsplats, eller 

 i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. 
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Förbudet i första stycket 2 gäller inte fordon i linjetrafik och 

skolskjuts som stannats för passagerares på- och avstigning vid sådan 

busshållplats som enligt lokala trafikföreskrifter ska vara 

busshållplats och som utmärkts med vägmärke för busshållplats. 

Förordning (2014:1035) 

 

För överträdelse av 3 kap 54 § TrF 

På en markerad hållplats för spårvagn, fordon i linjetrafik eller skolskjuts får 

andra fordon inte stannas eller parkeras annat än för på- och avstigning som 

kan ske utan hinder för spårvägs-, linje- eller skolskjutstrafiken. Om det 

saknas markering som anger en sådan hållplats gäller förbudet inom tjugo 

meter före och fem meter efter märket E22, busshållplats, i vägmärkesför-

ordningen (2007:90) eller en annan skylt som anger sådan hållplats. 

 

På en ändamålsplats som har märkts ut med märket C40, ändamålsplats, i 

vägmärkesförordningen får fordon inte stannas eller parkeras annat än för det 

föreskrivna ändamålet eller för på- eller avstigning som kan ske utan hinder 

för detta ändamål. 

 

På en parkeringsplats där endast ett visst fordonsslag eller en viss 

trafikantgrupp får parkera får andra fordon inte stannas eller parkeras annat 

än för på- eller avstigning. 

 

På en laddplats får endast fordon som kan laddas externt med elektrisk 

energi för fordonets framdrivning stannas eller parkeras. Andra fordon får 

inte stannas annat än för på- eller avstigning. Förordning (2010:2037) 

 

För överträdelse av 3 kap 55 § 1.-2., 4. TrF 

Ett fordon får inte parkeras 

 på en väg inom ett avstånd av trettio meter från en plankorsning, 

 på en väg framför infarten till en fastighet eller så att fordonstrafik till 

eller från fastigheten väsentligen försvåras,  

 på en körbana bredvid ett annat fordon som stannats eller parkerats 

längs körbanans kant eller bredvid en anordning som har ställts upp 

där. 

 Förbudet i första stycket 4 gäller inte om det andra fordonet är en 

tvåhjulig cykel, moped eller motorcykel utan sidvagn eller om 

anordningen är av motsvarande storlek. Förordning (2007:101). 

 

För överträdelse av lokal trafikföreskrift (LTF) om förbud att stanna och 

parkera fordon som meddelats med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 16 och 

3 § TrF 

 

För överträdelse av föreskrift om förbud att stanna och parkera fordon 

som meddelats med stöd av 10 kap 14 § första stycket 8 TrF 

 

Vid parkering på parkeringsplats avsedd för rörelsehindrad med parkerings-

tillstånd meddelad som LTF enligt 10 kap 1 § andra stycket 17 och 3 § TrF 
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Felparkeringsavgiften 400 kronor ska gälla vid följande 
förseelser: 

 

För överträdelse av 3 kap 49 § 2. TrF  

Ett fordon får inte parkeras så att 

 fordonet med något hjul står utanför en uppställningsplats eller annan 

markering som anger var parkering får ske. Förordning (2007:101). 

 

För överträdelse av 3 kap 55 § första stycket 3 TrF 

Ett fordon får inte parkeras  

 på en huvudled 

 

För överträdelser av LTF om förbud att parkera fordon som meddelats 
med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 16 och 3 § TrF 

 

För överträdelser av föreskrift om förbud att parkera fordon som meddelats 
med stöd av 10 kap 14 § första stycket 8 TrF 

 

Felparkeringsavgiften 300 kronor ska gälla vid följande 
förseelser: 

 

För överträdelser av övriga bestämmelser om uppställning av fordon och 
som omfattas av 1 § i Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift, som 
parkering längre än tillåten tid. 


