
 
 
Laholms kommuns författningssamling 7.17 

 

 

Parkeringsövervakningsområden och felparkeringsavgifter; 
 
 
antagen av kommunfullmäktige den 30 november 2021, § 103. 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022. 
 
Med stöd av lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning med mera, 
lagen (1976:206) om felparkeringsavgifter och förordningen (1976:1128) om 
felparkeringsavgift fastställer kommunfullmäktige följande att gälla i 
Laholms kommun: 

Parkeringsövervakningsområden 
 
§ 1 Det område som utgör gränsen för Laholms kommun.  
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Felparkeringsavgifter 
 

Kod Gällande 
avgift 

Överträdelse Anteckningsfält 

  
 

Stannat eller parkerat fordon, Trafikförordningen 

1 500r 
På allmän plats inom tätbebyggt område som är terräng (3 
kap 48 §) 

Gräsmatta. Skiljeremsa, refug 
eller torg etc. 

2 1 000 kr På gång- eller cykelbana (3 kap 48 §) Gång eller cykelbana. 

3 500 kr Mot färdriktningen (3 kap 52 §)   

4 1 000 kr 
På eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångställe (3 
kap 53 §) 

Ange avstånd och mätmetod 

5 1 000 kr 
I en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas 
närmaste ytterkant (3 kap 53 §) 

Ange om det är T-korsning, 
avstånd och mätmetod. 

6 500 kr 
I ett körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m fl (3 kap 54 §)   

7 500 kr 

För annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats för 
fordon i linjetrafik (3 kap 54 §) 

Hållplats 

För annat ändamål än på- eller avstigning på ändamålsplats 
(3 kap 54 §) 

Lastplats, Lastplats för endast 
Lastbil, på- eller avstigningsplats, 
Bokbussplats, Taxiplats, 
Ambulansplats, Skolskjutsplats 

För annat ändamål än på- eller avstigning på laddplats (3 kap 
54 §) 

Laddplats 

8 1000 kr 

För annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för 
viss trafikantgrupp (3 kap 54 §) 

Handikapplats, PRH-kort saknas, 
PRH-kort felvänt 

För annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för 
visst fordonsslag (3 kap 54 §) 

Buss, Personbil, Lastbil, MC, 
Moped klass I, Utryckningsfordon 

9 1000 kr 

Så att fara uppstår eller trafiken hindras eller störs (3 kap 
47 §) 

Ange på vilket sätt eller rita skiss 

I en korsning med järnväg eller spårväg (3 kap 47 §)   

Vägmarken eller trafiksignal skyms (3 kap 47 §) Rita skiss 

Ej i vägens längdriktning (3 kap 52 §)   

Ej så långt från körbanans mitt som möjligt (3 kap 52 §) Rita skiss, ange avstånd till 
kantsten. 

På eller inom ett avstånd av 10 m före en korsande cykelbana 
eller gångbana (3 kap 53 §) 

Rita skiss, ange avstånd. 

Vägport eller tunnel (3 kap 53 §)   

Backkrön eller kurva (3 kap 53 §)   

Längs en heldragen linje som anger gräns mellan körfält 
(3 kap 53 §) 

Mindre än 3 m eller ange avstånd 
till heldragen linje. 

Cykelfält (3 kap 53 §)   

Spärrområde (3 kap 53 §) Rita skiss 

Cirkulationsplats (3 kap 53 §)   
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Kod Gällande 
avgift 

Överträdelse Anteckningsfält 

    Parkerat fordon, Trafikförordningen 
  

20 500 kr 
Med något hjul utanför en uppställningsplats (3 kap 49 §) Rita skiss 

21 500 kr 
Längre tid än 24 timmar i följd och vardagar, utom vardag före 
sön- och helgdag (3 kap 49a §) 

Gör ventilkontroll, ange datum och 
klockslag för kontrollerna 

22 500 kr 
Utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och 
läsbar (3 kap 49a §) 

Biljett gäller ej, Biljett ej synlig, 
delvis dold, felvänd 

23 500 kr 
Utan att tiden på en parkeringsskiva eller motsvarande ställts 
in enligt 3 kap 49a § eller att angivelsen är synlig och läsbar. 
(3 kap 49a §) 

Felinställd P-skiva, Ej synlig, dold, 
felvänd, flera P-skivor 

24 500 kr 
Framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från 
fastigheten väsentligen försvåras (3 kap 55 §) 

Rita skiss 

25 500 kr På en huvudled (3 kap 55 §)   

26 500 kr På en gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap 1 §)   

27 300 kr 

Enligt antecknad överträdelse  

Hindrar tillträde eller att fordon kan föras från platsen (3 kap 
49 §) 

Ange hindrande fordon, rita skiss. 

Inom 30 m från plankorsning (3 kap 55 §) Rita skiss 

Bredvid annat fordon eller anordning (3 kap 55 §) Dubbelparkerat, ange hindrande 
fordon, rita skiss 

På en mötesplats (3 kap 55 §)   

   Stannat eller parkerat fordon, lokal trafikföreskrift 

30 500 kr 
Inom område där fordon inte får parkeras stannas eller 
parkeras 

Område 

31 500 kr 
På plats (sträcka) där fordon inte får stannas eller parkeras Sträcka eller plats 

33 500 kr 
Enligt antecknad överträdelse  

    Parkerat fordon, lokal trafikföreskrift   
34 500 kr Inom område där fordon inte får parkeras Område 

35 500 kr På plats (sträcka) där fordon inte får parkeras Sträcka eller plats 

37 300 kr 
På fel sida av vägen enligt bestämmelser för datumparkering.  

38 500 kr 
Längre än tillåten tid Längre än 5 minuter, 15 minuter, 

2 timmar eller överskriden tid. 

39 500 kr  
Utan att visa att avgift eller motsvarande är betald  

41 500 kr 
Utan att parkeringsskiva eller motsvarande har använts.  

42 500 kr 
Enligt antecknad överträdelse.  
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