
~LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-03-28 

Ks § 54 
Au§ 37 Dnr KS 0006/2017 

Revidering av felparkeringsavgift för Hällefors, Nora, 
Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommuner 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen behandlade vid sammanträde 
den 17 november 2017 § 149 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 

laddplats 
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 följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag 
22 utan att giltig parkerings biljett 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 gångfartsonu-åde 

Stannat eller parkerat fordon, 800 kronor, 0 minuter 
30 inom område där fordon inte får parkeras 
31 å lats där fordon inte får stannas eller arkeras 

Utdragsbestyrkande 
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Parkerat fordon, 600 kronor, 5 minuter 
34 inom område där fordon inte får parkeras 
3 5 på plats där fordon inte får parkeras 
37 på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering 
3 8 längre tid än tillåtet 
39 utan att visa att avgift eller motsvarande är betald 
41 utan att parkeringsskiva eller motsvarande använts 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 

Ärendebeskrivning 
Trafikingenjör Håkan Blaxmo, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föredrar 
ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag 
med ändring av att "Parkerat fordon, 600 kronor, 5 minuter 41 utan att 
parkeringsskiva eller motsvarande" strykes .. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMHÅLLSBYGGNADSFÖRBUNDET 
BERGS LAGEN 

Dn r K.5 CWC< (Qot c; .. c21 ;;-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Direktionen 
Sammantradesdalum Sida 

2017-11-17 11 

S682017-653 

§ 149 

Förslag till revidering av felparkeringsavgift för Hällefors, Nora, 
Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun 

Direktionens beslut 
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors, Nora, Lindesberg och 
Ljusnarsbergs kommun att anta föreslagen revidering av felparkeringsavgifter, 
att gälla from 1 mars 2018. 

Beskrivning av ärendet 
Förbundet anser att felparkeringsavgifterna bör justeras för att avgifterna ska 
motivera fordonsförare till att inte felparkera. 
Trafikingenjör Håkan Blaxmo inkom med tjänsteskrivelse den 25 oktober. 

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

Förslag till felparkeringsavgifter from 1 mars 2018 
En lista på överträdelser, dess belopp och eventuella kontrolltider 

Stannat eller parkerat fordon 

o 01 -08 
o 20-26 
o 30-31 
o 34-41 

800 kronor 
600 kronor 
800 kronor 
600 kronor 

0 minuter 
5 minuter 
O minuter 
5 minuter 

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

Förslag till beslut 
Direktionen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors, Nora, 
Lindesberg och Ljusnarsbergs kommun att anta föreslagen revidering av 
felparkeringsavgifter, att gälla fr o m 1 mars 2018. 

Delges för Atgärd: 
Hllllefors kommun kommunfullmllkllge 
Nora kommun kommunfullmllklige 
Ljusnarsbergs kommun kommunfullmäktige 
Lindesbergs kommun kommunfullmllkllge 

Protokollsutdrag till 
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Transportstyrelsens fdrfattningssamling ~ lfv~lC:/J 
Fö1·eslo·ifter 
om ändl'ing i Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2012:115) om meddelande av 
parlceringsanmärkning m.m.; 

beslut11de den 30 november 2016. 

Transportstyrelsen llireskrlver med st!!d av 12 § fllrordningen (1976:1128) 
om felparkeringsavgift I frågan om styrelsens fllreskrlfter (TSFS 2012:11S) 
om meddelande av parkcrlngsanmllrknlng m.m. 

dels att 10 och 12 §§ samt bilagan ska ha ruljande lydelse, 
dels att det ska lnturas tvA nya paragrafer, 9 o och 12 a §§, av fl)ljande 

lydelse. 

9 11 § Tidsfristen ilir betalning av felparkeringsavgiften enligt 9 § 3 ska 
anges till Alla daga!'. 

10 § lnbctnlning av folpal'kerlngsavglft ska ske till Transportstyrelsens 
konto fl!r felparkeringsavgifter. Betalning anses ha skett den dag dA den har 
bokftlrts på kontot, 

12 § En Inbetalning ska Inte avse mer lin en parkerlngsanmllrlming, 
Om en Inbetalning k1m Identifieras till en parkerlngsanm!lrknlng, men 

omfattar ett högte belopp lln vad fclpm·kerlflgsavglften och eventuella tlll
kommandc avgifter avser, har den avgiftsskyldiga r!ltt att snarast Aterfå det 
översltjutande lieloppet. Finns sklll att anta att det överskjutande beloppet 
var avsett att tllcka en aruian felparkeringsavgift eller andra felparkel'ings• 
avgifter avseende samma fordon och betolnlngss)cyldig, ffir 'D:ahsportstyrel
seri ävtllkna lielöppet mcifden1fä fordran eller dessa fördtingat I stllllet flit 11tt 
beloppet Aterbetaias. 

Om det kan f~tstllllas 11tt Inbetalaren har bittre rlltt till det överskjutande 
beloppet enligt andra stycket lin den avgiftsskyldiga, ska beloppet i stllllet 
återbetalas till inbetalaren eller nvrllknas till rurm!ln rur denna. 

12 a § Om felparkeringsavgiften Inte lir betald lno!ll ltta dagar från ut• 
fllrdandet, ska Transportsty1·elscn snarast möjligt skicka en erinran. Om 
betalning Inte bar skett Inom tjugoen dagar frftn 'titfllrdtl!ldet, ska Transport
styrelsen sklcka ett Alllggande med ru1'h6Jd avgift. Om betalning Inte har 
skett h1om tjugoen dagar frAn utfärdandet, ska ärendet övcrlllmnas till Kro
nofogdemyndigheten fllr Indrivning. 

Om felparkeringsavgiften betalas efter det att den .förhöjda avgiften p!l
il!rts, ska Trnnsportstyrelsen skicka ett nytt Alilggande om all betala enbart 

TSFS 2016:116 
Utkom rrAn trycket 
den 8 december 2016 

VÅGTRAFITC 
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Bilagn. Slng nv öve1•h'JlcleJse 

Öve1·trlldelse RV bestlhnmclsor l trafil<l'lh•o1·d11l11gen {1998:1276) 

Stanna/ eller parkera/ fordo11 

01 på allmän plats inom tllttbebyggt område som llr tenllng (3 kap. 48 §) 

02 pA gAng- eller cykelbana (3 kap. 48 §) 
03 mot färdriktningen (3 kap. 52 §) · 

I 04 på eller inom ett avstAnd av 10 m ftlro ett övergAngsstlllle, en cykel• 
passage eller en cykelöverfart (3 kap. 53 §) 
05 i en vägkorsning eller Inom 10 m frAn korsande körbanas nllnnaste yl!er-
kant (3 kap. 53 §) 
06 i ett körflllt eller en körbana ilir fordon I linjetrafik m.fl. (3 kap. 53 §) 
07 Rlr annat llndamål 11n på- eller avstigning på hAltplats, tlndamAlsplats eller 
laddplats (3 icap. 54 §) 
08 för annat llndamAI lin på- eller avstigning på plats avsedd ilir viss trafi-
kantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 §) 
09 enligt antecknad öve1trl!delse 

Pa,·kel'af /ordo11 

20 med något hjul utanfllr en uppställningsplats eller annan markering 
(3 kap. 49§) 
21 lllngre tid lln 24 timmar I fll!jd pA val'dagar, utom vardag fllre sön- och 
helgdag (3 kap. 49 a §) 
22 utan all giltig parkoringsbiljett eller motsvarando lir synlig och lllsbar 
(3 kap. 49 a §) 
23 utan all tiden på parkcringsskiva eller motsvarande har stllllts. In enligt 
3 kap. 49 a § eller utan att onglvclsen lir synlig och läsbar (3 kap, 49 11 §) 
24 framfflr Infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller frAn fastig
heten vllsentllgen fllrsvllras (3 kap. 55 §) 
25 på en huvudled (3 kap. 55 §) 
26 på en gAgata eller I ett gAngfartsomrAde (8 kap. 1 §) 
27 enligt antecl<nad övertrlldelse 

Övel'h'lldetse 11v sHrskildR trafllmglcr I lokala tmfll<Jllreskrlftel' ellcl' 
i föreslu·Hter enligt 10 k11p. 14 § tl'nfiltfö1•ordnlngen (1998:1:276) 

Stanna/ eller parker~I fordon 

30 inom område dllr fordon inte !Ar stannas eller parkeras 
31 på plats där fordon inte f'Ar stannas eller parkeras 
33 enligt 11nteokn11d överlrlldelse 

Parkeral/ol'don 

34 Inom omrAde dllr fordon Inte fAr parkeras 
35 pA plats dllr fordon inte ffir parkeras 
37 pA fet sida av vägen enligt beslllmmelser 0111 datump11rkering 
38 lllugre Un tillAten tid 

TSFS 2016:116 
Bilaga 
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TSFS 2016:116 
Bilaga 

4 

39 u!Rn att visa alt avgift ellor motsv11rando llr betRld 
41 utan all parkerlngssklvn eller motsvnrnnde har anvllnls 
42 enligt antecknad övertrKdelso 
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I den fflrhöjda delen av avgiften. Den fflrhöjda avgiften ska vara betald Inom 
tjugoen dagar från utfilrdandet. 

1. Denna fll.rfattnlngtrllder i kraft den I januari 2017. 
2, Till och med den 31 december 2017 fllr parkcringsanmärkning 

meddelas pA blankett med beteckning utgAva P 201.104(Ul0) 13.02 eller 
utgåva O 201.104(UI I) 15.01. 

PA Transportstyrelsens vllgnar 

MARIAÅORBN 
Martin Starsmark 
(Skalle- och avgiftsavdelningen) 

Utgivare: KJlstinff Nilsson, Transportstyrelsen, Norrkt!plng JSSN 2000-1975 


