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Allmänna parkeringsregler enligt Trafikförordningen
Trafikförordningen (1998:1276) innehåller bestämmelser för alla trafikanter och trafik med fordon, bland annat om hur man får stanna och parkera. De allmänna bestämmelserna om hur man
får stanna och parkera gäller för hela landet. Utöver dessa bestämmelser kan en enskild kommun reglera parkeringen i lokala trafikföreskrifter. I Svensk trafikföreskriftsamling, www.stfs.se,
finns dessa lokala trafikföreskrifter publicerade i sin helhet.

Kommunens parkeringsövervakning och rätt att ta ut felparkeringsavgift
Parkeringsövervakning på allmän plats är en form av myndighetsutövning som historiskt har varit polisens uppgift, men numera har även kommuner rätt att utöva parkeringsövervakning.
Regler för övervakning på allmän plats framgår av lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. samt lag (1976:206) om felparkeringsavgift. Dessa lagar kan tillämpas för parkeringsförseelser med registrerade fordon, förutsatt att det inte handlar om lagöverträdelse i
straffrättslig mening enligt annan lag eller författning.
Parkeringsanmärkningar får utfärdas av polisen och av parkeringsvakter som kommunen har
förordnat. Parkeringsvakter kan vara anställda i kommunen, i andra kommuner, kommunala
parkeringsbolag eller i ett auktoriserat bevakningsföretag.
En förutsättning för övervakning och utfärdande av felparkeringsavgifter är att parkeringsreglerna är beslutade och utmärkta på rätt sätt. En parkeringsanmärkning för överträdelse av lokala
trafikföreskrifter, LTF, får enligt förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift inte utfärdas om
föreskriften inte märkts ut enligt gällande bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) eller
inte kungjorts på den särskilda webbplatsen för trafikföreskrifter (STFS).
Kommunen beslutar om felparkeringsavgiftens storlek enligt förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift.
Källa: Parkeringshandboken, Sveriges kommuner och landsting, SKL; 2016

Taxa för felparkeringsavgifter inom Hjo kommun
-

500 kronor då parkeringsbricka inte placerats väl synlig i fordonets främre del

-

500 kronor för överskriden parkeringstid

-

750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud

-

1 000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering på plats avsedd för
rörelsehindrade utan tillstånd

