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Taxa för felparkeringsavgifter(Dnr KS2019/0612) 

Sammanfattning 
För att ge bättre balans mellan taxa felparkeringsavgifter och taxa för parkeringsavgifter 
och för att jämna ut differenserna mellan vår grannkommun Göteborgs stad och 
Kungälvs kommun, föreslås en höjning på rådande belopp för felparkering. Nuvarande 
belopp för tidsuppställning och avgift förslås höjas från nuvarande belopp 300 kronor till 
500 kronor, nuvarande belopp för de punkter som innebär att det inte föreligger 
trafikfara eller risk för skada föreslås att höjas från 600 kronor till 800 kronor. Punkter 
som utgör trafikfara, fara och ändamålsplatser föreslås höjas från nuvarande 800 kronor 
till 1000 kronor och slutligen punkten för att felparkera på en plats avsedd för 
rörelsehindrade föreslås att höjas från nuvarande 1000 kronor till 1300 kronor. 

 

Bakgrund 

Regeringen ger kommunerna möjligheten att själva besluta sin taxa för sina utfärdade 
parkeringsanmärkningar. Det lägsta beloppet kommunen får införa är 75 kronor och det högsta är 
1300 kronor. Den senaste tiden har det i media debatterats kring variationen i dessa avgifter mellan 
olika kommuner. Kungälvs kommun har sedan länge ett aktivt samarbete med Göteborgs stad. 
Genom detta är det viktigt att vi marknadsanpassar nivåerna. Det ger också en tydligare styrning för 
vår parkeringsövervakning, då många idag medvetet parkerar fel, då konsekvensen är för liten. Detta 
framförallt där det är hög belastning på våra parkeringar i kustmiljön sommartid, men även i andra 
miljöer och året runt.  

Förvaltningen har gjort en omvärldsanalys och rekommenderar därför efter detta att vi följer 
Göteborgs stads beslut. Detta ger en röd tråd och gör att variationerna minskar, Samtidigt ökar 
Kungälvs kommun sina parkeringsintäkter, vilket gör att utökade intäkter balanserar upp ökade 
kostnader inom parkeringsområdet. 

 
Idag finns fyra olika taxor baserade på felparkeringsorsak: 300, 600, 800 och 1000 kronor. 
Felparkeringsavgiften för rörelsehindrad tillhör idag den allvarligaste överträdelsen i Taxa för 
felparkeringsavgift i Kungälvs kommun, den har ingen egen åtgärdspunkt. 

 
 

Omvärldsanalys har gjorts med Göteborgs kommun som gjorde sin senaste höjning 2018 i 
augusti månad. 

 

Göteborg 
Taxor: 600, 850 och 1100 kronor. 

 

Kungälv (med nuvarande taxa) 
Taxor: 300, 600, 800 och 1000 kronor. 
 
Kungälv (med föreslagen taxa) 
Taxor: 500, 800, 1000 och 1300 kronor. 
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Verksamhetens bedömning 

För att balansera taxorna mellan vår grannkommun Göteborg och för att få bättre verkan i 
felparkeringsanmärkningarna, behöver dessa justeras upp något. Genom att höja beloppen 
kommer styrning av de som aktivt felparkerar att minska och intäkterna kommer istället ske via 
våra betalmedel såsom biljettautomater och telefonparkering. Kommunens parkeringsvakter 
har tydligt beskrivit att beloppet av 300 kronor för avgift och tid, är för lågt. Då flera aktivt 
väljer att parkera längre än tillåten tid eller erlägga avgift i framförallt området kring Koön och 
Marstrand. Transportstyrelsen har även redigerat åtgärdspunkterna för felparkering och det är 
därför viktigt att våra styrande beslut speglar dessa nya punkter. 

 

Bedömning i relation till kommunfullmäktiges strategiska mål 

Förslaget bedöms inte beröra kommunfullmäktiges strategiska mål. 

 

Bedömning i relation till barnperspektivet 

Förslaget bedöms inte beröra barnperspektivet. 

 

Bedömning i relation till jämställdhetsperspektivet 

Förslaget bedöms inte beröra jämställdhetsperspektivet. 

 

Juridisk bedömning 

Trafikförordningens 3 kap 47 § - 3 kap 55 §, 8 kap, 13 kap 8 § (regeringen.se). Ett enhetligt 
sanktionssystem för felparkering, SOU 2006:109, 2.2.5 Förordningen om felparkeringsavgift. 

 

Teknisk bedömning 

Förslaget bedöms inte beröra teknisk bedömning. 

 

Ekonomisk bedömning 

Med föreslagen höjning av de olika beloppen, skulle förslaget ge en ökad intäkt till kommunen på 
ca: 1,3 Miljoner kronor. (Detta är baserat på de utfärdade parkeringsanmärkningarna och 
kontrollavgifterna som utfärdats under året 2018). Denna ökade intäkt kommer användas för att 
täcka upp ökade utgifter för driftskostnader och även återinvesteras i verksamheten. 

 
 
 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Taxa för felparkeringsavgifter för Kungälvs kommun (enligt lagen om 
felparkeringsavgifter FelPL) fastställs att gälla från det att beslutet fattas och vunnit 
laga kraft. Tidigare taxabeslut KS 2015/2132 upphör att gälla i samband med att det 
nya beslutet införs. 

 
 
 
 

Mikael Svensson Martin Hollertz 
TF Enhetschef TF Verksamhetschef 
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Expedieras till: 

 
 

För kännedom till: 
 
 

 
 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

 

mailto:kommun@kungalv.se
http://www.kungalv.se/


Kod Beskrivning Text Nytt Belopp
01 01. Stannat eller parkerat fordon på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng. Terräng 1000
02 02. Stannat eller parkerat fordon på en gång- eller cykelbana. Gångbana 1000
02 02. Stannat eller parkerat fordon på en gång- eller cykelbana. Cykelbana 1000
02 02. Stannat eller parkerat fordon på en gång- eller cykelbana. Gång- och cykelbana 1000
03 03. Stannat eller parkerat fordon mot färdriktningen. Mot färdriktningen 1000
04 04. Stannat eller parkerat fordon på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart. Övergångsställe 1000
04 04. Stannat eller parkerat fordon på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart. Cykelöverfart/Cykelpassage 1000
05 05. Stannat eller parkerat fordon i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant. Vägkorsning 1000
06 06. Stannat eller parkerat fordon i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m fl. Linjetrafikkörfält 1000
07 07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats. Lastplats 1000
07 07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats. På- och avstigningsplats 1000
07 07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats. Taxiplats 1000
07 07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats. Hållplats 1000
07 07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats. Bokbussplats 1000
07 07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats. Ambulansplats 1000
07 07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats. Laddplats 1000
08 08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag. Buss 1000
08 08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag. PRH 1300
08 08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag. MC 1000
08 08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag. Utryckningsfordon 1000
08 08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag. Beskickningsfordon 1000
08 08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag. Lastbil 1000
08 08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag. Cykel 1000
08 08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag. Personbil 1000
08 08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag. Taxi 1000
09 09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Ej i vägens längdriktning 1000
09 09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Spärrområde 1000
09 09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Heldr. linje/spärrområde 1000
09 09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Fara/hinder 1000
09 09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Skymt vägmärke/signal 1000
09 09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. För nära körbanans mitt 1000
09 09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Cykelfält 1000
09 09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Cykelöverfart/Cykelpassage 1000
09 09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Korsande cykelbana 1000
09 09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Korsande gångbana 1000
20 20. Parkerat fordon med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering. Utanför uppställn.plats 800
21 21. Parkerat fordon längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. P 24 tim 500
22 22. Parkerat fordon utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar. Utan att visa betalning 500
23 23. Parkerat fordon utan att tiden på parkeringsskiva ställts in. P-skiva Dold/Ej synlig. 500



23 23. Parkerat fordon utan att tiden på parkeringsskiva ställts in. P-skiva felinställd. 500
24 24. Parkerat fordon framför en infart till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras. Framför infart 800
25 25. Parkerat fordon på en huvudled. Huvudled 800
26 26. Parkerat fordon på en gågata eller i ett gångfartsområde. Gångfartsområde 800
26 26. Parkerat fordon på en gågata eller i ett gångfartsområde. Gågata 800
27 27. Parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Bredvid fordon/anordning 800
27 27. Parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Tillträde hindrat 800
27 27. Parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Mötesplats 800
30 30. Stannat eller parkerat fordon inom område där fordon inte får stannas eller parkeras. Område stanna/parkera 1000
31 31. Stannat eller parkerat fordon på plats där fordon inte får stannas eller parkeras. Plats stanna/parkera 1000
31 31. Stannat eller parkerat fordon på plats där fordon inte får stannas eller parkeras. Vändplats 1000
34 34. Parkerat fordon inom område där fordon inte får parkeras. Område förbud att parkera 800
34 34. Parkerat fordon inom område där fordon inte får parkeras. Servicetid dag 800
34 34. Parkerat fordon inom område där fordon inte får parkeras. Servicetid natt 800
35 35. Parkerat fordon på plats där fordon inte får parkeras. Plats förbud att parkera 800
35 35. Parkerat fordon på plats där fordon inte får parkeras. Vändplats 800
35 35. Parkerat fordon på plats där fordon inte får parkeras. Servicetid natt 800
38 38. Parkerat fordon längre än tillåten tid. P 10 min 500
41 41. Parkerat fordon utan att P-skiva eller motsvarande har använts. P-skiva saknas 500
42 42. Parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Punkt med p-förbud 800
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