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KF § 46
Ändring av felparkeringsavgift
Dnr 2013/233.514

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att felparkeringsavgiften inom Markaryds
kommun fastställs i enlighet med redovisat förslag om tre avgiftsnivåer att
gälla fr.o.m. 2015-09-01.
Reservation
Nobuaki Kudo (MP) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund och sammanfattning
Vid överträdelser av både generella och lokala föreskrifter om parkering,
har kommunen möjlighet att ta ut felparkeringsavgift av berörd
fordonsägare (Lagen om felparkeringsavgift 1976:206). För att så ska
kunna ske måste kommunen ha fastställt avgiftens storlek, som får
bestämmas till lägst 75 kr och högst 1 000 kr (Förordning om
felparkeringsavgift 1976:1128). Avgiften bestäms ofta till olika belopp
beroende på vilken typ av överträdelse det gäller. Kommunfullmäktige
beslutade 2013-06-27, § 51, att fastställa felparkeringsavgiften inom
Markaryds kommun till 600 kr, med det tillägget att avgiften vid
felparkering på parkeringsplats avsedd för funktionshindrade fastställdes
till 1 000 kr. Avgifterna trädde i kraft 2013-08-01.
Regelsystemet för parkering skiljer sig åt mellan allmän platsmark och
kvartersmark. Med allmänna platser avses i plan- och bygglagen gator,
vägar, torg och andra områden som är allmänt tillgängliga och avsedda för
gemensamma behov. Det är inom denna typ av områden, d.v.s. gatumark,
som felparkeringsavgift tillämpas. Kvartersmark är mark avsedd för
bebyggelse eller annat ändamål. Inom kvartersmark kan fastighetsägare ta
ut en kontrollavgift vid felparkering, men sådan avgift berörs inte i detta
ärende.
Kommunen
är
alltså
den
myndighet
som
beslutar
om
felparkeringsavgiftens storlek.
I kommuner som inte har egen
parkeringsövervakning sköts övervakningen av polisen. I fler än hälften av
landets kommuner sker tillsynen av parkeringsreglernas efterlevnad av
parkeringsvakter som arbetar åt kommunen. I kommuner som inte har egen
parkeringsövervakning gäller att inbetalda felparkeringsavgifter tillfaller
staten. Med anledning av att ett förslag om införande av kommunal
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parkeringsövervakning nu bereds av kommunstyrelsen finns det anledning
att se över om felparkeringsavgifterna bör ges en differentierad utformning.
Översynen motiveras också av att det får anses lämpligt med en viss
anpassning av avgifterna till dem som tillämpas i grannkommunerna
Ljungby och Älmhult.
Förslaget innebär en uppdelning i tre avgiftsnivåer; 300 kr, 600 kr och
1 000 kr.
Förseelser och överträdelser av gällande parkeringsbestämmelser som sker
på platser där parkering är tillåten, med undantag av parkering utan
tillstånd på parkeringsplats för rörelsehindrad: 300 kr.
Förseelser som sker på platser där det råder förbud att stanna eller parkera;
600 kr. Förslaget om avgift på 600 kr avser förseelser att parkera mot
färdriktningen, på gång- eller cykelbana, på övergångsställe, i korsning så
att vägmärken skyms, på hållplats, framför utfart så att tillträde till andra
fordon hindras, på lastzon, inom tio meter före korsning eller
övergångsställe, inom tio meter före korsande gång- eller cykelbana, på
plats där stannande är förbjudet.
Parkering utan tillstånd på plats för rörelsehindrad; 1 000 kr.
En felparkeringsavgift ska betalas inom åtta dagar från den dag den
utfärdades. Betalning görs till Transportstyrelsen även om kommunen har
egen parkeringsövervakning. Ägaren till fordonet ansvarar för att avgiften
betalas.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Bengt Germundsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Lag om felparkeringsavgift (1976:206
Förordning om felparkeringsavgift (1976:1128)
Trafikförordningen (1998:1276)

Beslutet expedieras till:

Teknisk chef
Enhetschef gata och park
Förvaltningsekonomen
Polismyndigheten
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

