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Felparkeringsavgifter för Svedala kommun 

______________________________________________ 

 
antagen av kommunfullmäktige 2019-12-11 § 120  

 Gäller från 

 2020-02-01 

 

Överträdelse av bestämmelse i trafikförordningen 

(1998:1276) 

kr 

  

Förbud att stannat eller parkerat fordon  
 

 

på allmän plats inom tättbebyggt område som är 
terräng. (3kap 48§) 

600 

på en gång eller cykelbana (3kap 48§) 1000 

mot färdriktningen (3kap 52§) 600 

på eller inom ett avstånd av 10 m före ett 
övergångsställe 
på eller inom ett avstånd av 10 meter före 
cykelpassage eller cykelöverfart (3kap 53§) 

1000 

i en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 m från 
korsande körbanas närmaste ytterkant, (3kap 53§) 

600 

i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik 
(3kap53§) 

1000 

för annat ändamål än på- eller avstigning på 
busshållplats (3kap 54§) 

1000 

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

600 

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

600 

för annat ändamål än på- eller avstigning på plats 
avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag, 
för parkeringsplats för rörelsehindrad med särskilt 
tillstånd (3kap 54§) 

1300 

för annat ändamål än på- eller avstigning på 
plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst 
fordonsslag.  
(tillåten P i grunden) (3kap 54§) 

600 

så att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller 
störs. (3 kap 47§) 

1000 
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ej på vägens högra sida. (3 kap 5§) 
ej i vägens längdriktning. (3 kap 52§) 
ej så långt från körbanans mitt som möjligt (3 kap 52 §) 

600 

i spärrområde (3 kap 53§) 
längs en heldragen linje (3 kap 53§) 
i cykelfält. (3 kap 53§) 
på eller inom ett avstånd av 10 m före korsande 
cykelbana/gångbana.(3kap 53§) 
i en cirkulationsplats (3kap 53§) 
så att vägmärken eller signaler skyms (3kap 47§) 
i en korsning med järnväg eller spårväg (3 kap 47§) 
skymd kurva eller backkrön (3kap 53§) 
i en vägport eller tunnel (3 kap 53§) 
Enligt anteckning om förbud att stanna eller parkera 
enligt TrF 
 

600 

 

Förbud att parkera fordon  

 

 

med något hjul utanför uppställningsplats (3 kap 49§) 400 

längre tid än 24 timmar i följd, på vardagar utom 
vardag före sön-och helgdag. (3 kap 49a). 

400 

utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är väl 
synlig och läsbar utifrån. 
(3 kap 49a§ 2 st 2). 

400 

utan att tiden på en parkeringsskiva eller motsvarande 
ställts in (3 kap 49a 2 st 3) 

400 

utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har 
ställts in enligt 3 kap. 49 a § eller utan att angivelsen är 
synlig och läsbar, 3 kap. 49 a § 

400 

framför infart till en fastighet eller så att fordonstrafik till 
eller från fastigheten väsentligt försvåras (3 kap 55§) 

400 

på huvudled  (3kap 55§) 400 

på en gågata eller i ett gångfartsområde 
(8kap 1§) 

400 

parkerat på en körbana bredvid ett annat fordon ( 3 
kap 55§) 
parkerat på en körbana bredvid anordning 
parkerat så att det hindrar tillträde till annat fordon (3 
kap 49 §) 
mötesplats (3 kap 55§) 
inom 30 meter före plankorsning (3 kap 55 §) 
Enligt anteckning om förbud att parkera TrF 

400 
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Förbud att stanna fordon enligt lokal trafikföreskrift  

 

 

inom område där fordon inte får stannas eller parkeras 
(10 kap 1§) 

600 

på plats där fordon inte får stannas eller parkeras (10 
kap 1 §) 

600 

Enligt antecknad överträdelse  600 

 

Förbud att stanna fordon enligt lokal trafikföreskrift  

 

 

Inom område med förbud att stanna (10 kap 1§) 600 

På plats med förbud att stanna (10 kap 1 §) 600 

Enligt antecknad överträdelse om förbud att stanna 
enligt lokal trafikföreskrift 

600 

 

Parkerat fordon 

  

 

inom område där fordon inte får parkeras (10 kap 1§) 400 

på plats där fordon inte får parkeras (10 kap1§) 400 

på fel sida av vägen enligt bestämmelser för 
datumparkering. 

400 

längre tid än tillåten tid enligt lokal föreskrift (3 kap 
49a§) 

400 

utan att visa att avgift eller motsvarande är betald (3 
kap 49a§) 

400 

utan att parkeringsskiva eller motsvarande har använts 
(3kap 49a§) 

400 

Enligt anteckning överträdelse om förbud att parkera 
enligt lokal trafikföreskrift 

400 

 

 

____________________ 

 


