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Inledning 
Taxan i Kungälvs Kommun skall indexregleras varje år med konsumentprisindex. 

Indexreglering – Avgiftsbeloppen justeras med hänsyn till förändringar 

i Statistiska centralbyråns konsumentprisindex med 2012 som basår. 

Justeringen sker inför varje årsskifte. Omräkningen grundar sig på jämförelse mellan 

oktoberindex för det innevarande året och oktoberindex för närmast föregående år. 

 

Parkeringsavgifter för Kungälvs kommun är: 
 

Taxa D (Dygnsbiljett) 

50 kronor per dygn Tidsperiod 1/1 – 31/12 

 

Taxa E (Enkelbiljett) 

7 kronor per timme  
Vardagar: 08.00 -18.00 
Dag före helgdag: 08.00 -18.00 

Helgdagar: 08.00 -18.00 
 

2 kronor per timme  
Vardagar: 18.00 -08.00 
Dag före helgdag: 18:00-08:00 
Helgdagar: 18.00 -08.00 

 
Tidsperiod 1/1 – 31/12 

 

 

Tidsperiod 1/1 – 31/12 

 
 

Taxa S (Sommarbiljett) 

7 kronor per timme  
Alla dagar: 08.00 -18.00 

 

2 kronor per timme  
Alla kvällar och nattetid: 18.00 -08.00 

 

10 kronor per timme  
Alla dagar: 08.00 -18.00 
5 kronor per timme 
Alla kvällar och nattetid: 18.00 -08.00 

 

15 kronor per timme  
Alla dagar: 08.00 -18.00 
5 kronor per timme 
Alla kvällar och nattetid: 18.00 -08.00 

 

 
Tidsperiod 1/1 – 30/4, 1/10 – 31/12 

(Lågsäsong) 

 

 

 
Tidsperiod 1/5 – 14/6, 16/8 – 30/9 

(Mellansäsong) 

 

 
Tidsperiod 15/6 – 15/8 

(Högsäsong) 



 

 

Taxa M (Månadsbiljett)  

400 kronor per månad Tidsperiod 1/1 – 31/12 

Parkering tillåten upp till 24 timmar i följd, 

dag före vardag och helgdag.  

 

Taxa M+ (Månadsbiljett plus) 

450 kronor per månad Tidsperiod 1/1 – 31/12 

Parkering tillåten upp till 14 dygn i följd.  

 

Taxa Å (Årsparkeringsbiljett) 

7200 kronor per år samt Tidsperiod 1/1 – 31/12 

300 kronor i ersättning för borttappat kort/tillstånd 

 

Taxa N (Nyttokortsbiljett) 

Nyttokortstillståndsnivåer: 

Nivå 1: 4 800 kronor per år Tidsperiod 1/1 – 31/12 

Nivå 2: 7 200 kronor per år Tidsperiod 1/1 – 31/12 

Nivå 3: 10 800 kronor per år Tidsperiod 1/1 – 31/12 

300 kronor i ersättning för borttappat kort/tillstånd 

 

Taxa U (Uppställningsplatsbiljetts) 

150 kronor per dygn Tidsperiod 1/1 – 31/12 

Uppställning av husbilar, fordonsklass II 
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