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2018-11-14 

Justerandes sign. 

Au§ 180 Dnr KS 0010/2018 

Revidering av felparkeringsavgifter i Hällefors, Lindesbergs, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner 

Ärendebeskrivning 
Direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen behandlade vid sammanträde 
den 19 oktober 2018 § 146 förslag till revidering av felparkeringsavgifter för 
Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommuner. 

Förslag 
Direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår kommunfullmäktige 
i Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommuner anta följande 
reviderade felparkeringsavgifter från och med den 1 mars 2018: 

Stannat eller parkerat fordon, 800 kronor, 0 minuter 
01 på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng 
02 på gång- eller cykelbana 
03 mot färdriktningen 
04 på eller inom ett avstånd av 10 meter före ett övergångsställe, en cykel passage 

eller cykelöverfart 
05 i en vägkorsning eller inom 10 meter från korsande körbanas närmaste ytterkant 
06 i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik med flera 
07 för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller 

ladd plats 
08 för annat ändamål är på- och avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp 

eller fordonsslag 

Parkerat fordon, 600 kronor, 5 minuter 
20 med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering 
21 längre tid än 24 timmar i föijd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag 
22 utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar 
23 utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt 

Trafikförordningen (1998: 1276) kap 3 § 49 a eller utan att angivelsen är synlig 
och läsbar 

24 framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten 
väsentligen försvåras 

25 på en huvudled 
26 på en gågata eller i ett gångfartsområde 

Utdragsbestyrkande 
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Stannat eller parkerat fordon, 800 kronor, 0 minuter 
30 inom område där fordon inte får parkeras 
31 på plats där fordon inte får stannas eller parkeras 

Parkerat fordon, 600 kronor, 5 minuter 
34 inom område där fordon inte får parkeras 
3 5 på plats där fordon inte får parkeras 
3 7 på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering 

Parkerat fordon, 400 kronor, 5 minuter 
3 8 längre tid än tillåtet 

Parkerat fordon, 600 kronor, 5 minuter 
39 utan att visa att avgift eller motsvarande är betald 
41 utan att parkeringsskiva eller motsvarande använts 

Allmänna utskottets förslag 

12 (23) 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
enligt föreliggande förslag med ändring av att "Parkerat fordon, 600 kronor, 
5 minuter 41 utan att parkeringsskiva eller motsvarande använts" strykes. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SBB2017-653 

§ 146 

Förslag till revidering av felparkeringsavgifter i Hällefors, Nora, 
Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun 

Direktionens beslut 
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och 
Lindesbergs kommun att anta föreslagen revidering av felparkeringsavgifter, 
att implementeras under första halvåret 2019. 

Beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (S) ändringsförslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen beslutade 20171117 att föreslå kommunfullmäktige i respektive 
kommun att anta förslag till reviderade felparkeringsavgifter. 
Hällefors och Ljusnarsbergs kommun antog förslaget. Nora kommun 
återremitterade förslaget i väntan på sin trafikutredning och Lindesbergs 
kommun återremitterade också och önskade att ytterligare ett nytt förslag 
på avgifter togs fram. 

Trafikingenjör Håkan Blaxmo har nu tagit fram ett nytt förslag, vilket innebär 
att Hällefors och Ljusnarsbergs kommun måste upphäva sina tidigare beslut 
och anta det nya reviderade förslaget. 
Det är önskvärt att samtliga medlemskommuner ska ha samma avgifter, för en 
enklare hantering. 

För ärendet aktuella handlingar 
Bilaga TSFS 2016:116 för överträdelsepunkter 01-41 

Förslag till revidering av felparkeringsavgifter 
Det nya reviderade förslaget innebär att det endast är "parkerat fordon" 
överträdelsepunkt 38 "längre än tillåten tid" som föreslås ändras från 600kr 
till 400kr. 

Protokollsutdrag till 
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En lista på överträdelser, dess belopp och eventuella kontrolltider 

Stannat eller parkerat fordon 

0 01-08 
8 20-26 
8 30-31 
• 34-37 
0 38 
• 39-41 

800 kronor 
600 kronor 
800 kronor 
600 kronor 
400 kronor 
600 kronor 

0 minuter 
5 minuter 
o minuter 
5 minuter 
5 minuter 
5 minuter 

(se bilaga TSFS 2016: 116, för överträdelsepunkter 01-41) 

Behandling av ärendet 

Sida 

9 

Ewa-Leena Johansson (S) föreslår att ordet "måste" byts ut till "bör" i 
meningen: 
"Trafikingenjör Håkan Blaxmo har nu tagit fram ett nytt förslag, vilket innebär 
att Hällefors och Ljusnarsbergs kommun måste upphäva sina tidigare beslut 
och anta det nya reviderade förslaget." 

Förslag till beslut 
Direktionen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors, Nora, 
Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun att anta föreslagen revidering av 
felparkeringsavgifter, att implementeras under första halvåret 2019. 

Direktionen föreslås besluta att anta Ewa-Leena Johanssons (S) 
ändringsförslag. 

Delges för åtgärd: 
Hällefors kommun 
Nora kommun 
Ljusnarbergs kommun 
Lindesbergs kommun 

Protokollsutdrag till 
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Transportstyrelsens forfattningssamling ►-,... TRANSPORT Å STYRELSEN 

Föreskrifter 
om ändling i Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2012:115) om meddelande av 
parkeringsanmärkning m.m.; 

beslutade den 30 november 2016. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 12 § ilirordningen (1976:1128) 
om felparkeringsavgift i frågan om styl'elsens föreskrifter (TSFS 2012:115) 
om meddelande av parkcringsanmärkning m.m. 

dels att 10 och 12 §§ samt bilagan ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas två nya paragrafer, 9 a och 12 a §§, av följande 

lydelse. 

9 a § Tidsfristen rur betalning av felparkeringsavgiften enligt 9 § 3 ska 
anges til1 åtta dagar. 

10 § Inbetalning av felparkeringsavgift ska ske till Transportstyrelsens 
konto för felparkeringsavgifter. Betalning anses ha skett den dag då den har 
boktbtts pä kontot. 

12 § En inbetalning ska inte avse mer än en parkel'ingsanm!lrkning. 
Om en inbetalning kan identifieras till en parkeringsanmärkning, men 

omfattar ett högre belopp än vad felparkeringsavgiften och eventuella 1ill
kommande avgifter avser, har den avgiftsskyldiga rätt att snarast återfll det 
överskjutande heloppet. Finns skal att anta att det överskjutande beloppet 
var avsett att täcka en annan felparkeringsavgift eller andra felparkerings• 
avgifter avseende samma fordon och betalningsskyldig, får Transportstyre!• 
serl åvräkna bel öppet mcitderi1fä fordrån eller dessa fö1'dthigar i stället för att 
beloppet återbetalas. 

Om det kan fäststllllas att inbetalaren har b!ltt.re rätt till det överskjutande 
beloppet enligt andra stycket än den avgiftsskyldiga, ska beloppet i stället 
återbetalas till inbetalaren eller avräknas till fflrmån rur denna. 

12 a § Om felparkeringsavgiften inte är betald inom åtta dagar från ut
ffirdandet, ska Transportstyrelsen snarast möjligt skicka en eriman. Om 
betalning inte har skett inom tjugoen dagar från utfilrdimdet, ska Transport· 
styrelsen s~cka ett åläggande med förhöjd avgift. Om betalning inte har 
skett inom tjugoen dagar från utfärdandet, ska ärendet överlämnas till Kro
nofogdemyndigheten för indrivning. 

Om felparkeringsavgiften betalas eller det att den förhöjda avgiften på
förts, ska Transportstyrelsen skicka ett nytt åläggande om att betala enbart 

TSFS 2016:116 
Utkom från trycket 
den 8 december 2016 

VÄGrnAFIK 

1 
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Bilaga. Slag av överträdelse 

Övel'tl'ädelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) 

Stanna/ eller parkerat fordon 

01 på allmän plats inom tättbebyggt 01måde som är terr!lng (3 kap. 48 §) 
02 på gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §) 
03 mot färdriktningen (3 kap. 52 §) · 

I 04 på eller inom ett avstånd av 10 m llire ett övergångsställe, en cykel
passage eller en cykelöverfart (3 kap. 53 §) 
05 i en vl!gkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytter
kant (3 kap. 53 §) 
06 i ett körfält eller en körbana för fordon l linjetrafik m.fl. (3 kap. 53 §) 
07 för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändatnålsplats eller 
Iaddplats (3 kap. 54 §) 
08 för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafi
kantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 §) 
09 enligt antecknad överträdelse 

P ai·kerat fordon 

20 med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering 
(3 kap. 49 §) 
21 lltngre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag fllre sön- och 
helgdag (3 kap. 49 a §) 
22 utan att giltig parkcringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar 
(3 kap. 49 a §) 
23 utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt 
3 kap. 49 a § eJJer utan att angivelsen är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §) 
24 framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastig
heten v!lsentligen försvåras (3 kap. 55 §) 
25 på en huvudled (3 kap. 55 §) 
26 pä en gågata eller i ett gångfartsomräde (8 kap. I §) 
27 enligt antecknad överträdelse 

Övel'trädelse av särskilda trafll,regler i lokala trn:filr.föreskrifter eller 
i föreslu'iftel' enligt 10 kap. 14 § trafilc.förordningen (1998:1276) 

Stannat eller parker(Jt fordon 

30 inom område där fordon inte får stannas eller parkeras 
31 på plats där fordon inte får stannas eller parkeras 
33 enligt antecknad överträdelse 

Parkera/ fordon 

34 inom område där fordon inte får parkeras 
35 på plats där fordon inte får parkeras 
37 på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering 
3 8 längre lln tillåten tid 

TSFS 2016:116 
Bilaga 
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TSFS 2016:116 
Bilaga 
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39 utan att visa alt avgift eller motsvarande är betald 
41 utan att parkeringsskiva eller motsvarande har använts 
42 enligt antecknad överträdelse 
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I den flirhöjda delen av avgiften. Den flirhöjda avgiften ska vara betald inom 
tjugoen dagar från utfärdandet. 

1. Denna författning träder i kraft den I januari 2017. 
2. Till ocb med den 31 december 2017 får parkeringsanmärkning 

meddelas på blankett med beteckning utgåva F 201.104(U10) 13.02 eller 
utgåva G 201.104(Ul I) 15.01. 

På Transportstyrelsens vägnar 

MARIAÅGREN 
Martin Starsmark 
(Skatte- och avgifisavdelningen) 

Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, NorrkBping ISSN 2000-1975 




