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tabell 1. Lagar och regler för parkering på allmän platsmark respektive kvartersmark
Allmän platsmark

Kvartersmark

Lagstiftning

– Offentligrättslig (kommunen/
staten är ena parten och den
enskilde trafikanten den andra
parten).

– Civilrättslig (markägaren är
ena parten och den enskilde
trafikanten den andra parten).

Reglering

– Allmänna regler om parkering
enligt trafikförordningen gäller.

– Allmänna regler om parkering
enligt trafikförordningen gäller.

– Lokala trafikföreskrifter.

– Markägare kan upplåta mark för
eller förbjuda parkering enligt lag
(1984:318) om kontrollavgift vid
olovlig parkering.

– Utmärkning enligt
vägmärkesförordningen.
– Begränsad möjlighet att
reservera platser eftersom
likställighetsprincipen gäller.
Vilka möjligheter som finns
framgår av trafikförordningen.

– Utmärkning enligt
vägmärkesförordningen.
– Markägaren bestämmer vem
som får parkera och villkoren
för parkering. Inget krav på att
behandla alla lika.

Parkeringsavgifter

– Avgift för parkering kan tas ut
för trafikens ordnande, belopp
beslutas av kommunfullmäktige.
Hänsyn kan inte tas till bilförarnas
betalningsvilja eller avgifter på
kvartersmark.

– Markägaren bestämmer själv
vilka avgifter som ska tas ut för
parkering.

Övervakning

– Myndighetsutövning.

– Inte myndighetsutövning.

– Kommunen beslutar om kommunal
övervakning. Polis har alltid rätt
att övervaka.

– Markägaren beslutar om
övervakning.

– Lag (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning m.m.
Förordning(1987:26) om parkeringsövervakning i kommuner.
– Parkeringsvakter förordnas. Ska
ha utbildning enligt RPS 2002:1,
FAP 759-1.

Påföljder m.m.

– Lag (1984:318) om kontrollavgift
vid olovlig parkering.
– Markägaren kan övervaka och driva
in eventuella kontrollavgifter själv
eller välja att anlita ett företag för
övervakning och/eller indrivning.
– Vid infart till parkeringsområdet
ska det finnas uppgift om vem
som är markägare eller dennes
ombud samt telefonnummer.

– Felparkeringsavgift.

– Kontrollavgift.

– Felparkeringsavgifter beslutas
av kommunfullmäktige.
Beloppsintervall regleras i
förordning (1976:1128) om
felparkeringsavgift.

– Markägaren bestämmer om
kontrollavgifter. Nivån får inte
överskrida kommunens fel
parkeringsavgifter för mot
svarande förseelse i området.
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Inledning

Påföljder m.m.
(forts.)

Allmän platsmark

Kvartersmark

– Bestridande görs hos polisen.
Om felparkeringsavgiften har
utfärdats felaktigt eller om den
som bestrider inte är betalningsansvarig ska polisen undanröja
avgiften. Polisen måste i sin utredning strikt följa lagstiftningen
och kan inte ta hänsyn till andra
omständigheter än de som finns
reglerade i lag.

– Rättelse söks hos markägaren
(eller dennes ombud). Mark
ägaren kan välja att avskriva av
”good–will” eller att ta hänsyn
till speciella omständigheter om
den vill. En kontrollavgift som är
felaktigt utfärdad kan bestridas
skriftligen för att förhindra att
ärendet går till inkasso.

– Om man inte får rättelse hos
polisen kan man överklaga till
tingsrätten och eventuellt till
hovrätt/HD. Överklagan skickas
till polisen inom 3 veckor efter
besked.
– Felparkeringsavgift betalas till
Transportstyrelsen som tar ut
administrationskostnad. Övrig del
betalas till kommunen, även om
polisen har utfärdat felparkeringsavgiften.
– Om felparkeringsavgiften inte
betalas skickar Transportstyrelsen
påminnelse med förhöjd avgift.
Om den inte betalas skickas den
till kronofogden för indrivning.
Betalning vid
bestridande

– Även om trafikanten bestrider/
överklagar måste felparkerings
avgiften betalas i tid. Får trafi
kanten rätt vid prövning i domstol
återbetalas beloppet.
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– Kontrollavgift betalas till den
som utfärdat den (markägaren
eller dennes ombud).
– Markägaren (eller dennes
ombud) kan – men måste inte
– skicka påminnelse mot extra
avgift innan indrivning söks.
Indrivning kan ske med hjälp av
kronofogden eller inkassoföretag. Om den som parkerat fel
inte betalar måste markägaren
stämma fordonsägaren vid tingsrätten (tvistemål) inom två år.
Förlorande part kan bli skyldig att
betala delar av rättegångskostnaderna och motpartens kostnader.

– Bestrids kontrollavgiften ska den
inte betalas. Om fordonsägaren
får rätt kan denne ändå behöva
stämma markägaren vid tings
rätten för att få tillbaka pengarna.
Kostnaden för stämningen kan
överstiga kontrollavgiften, även
om man vinner målet.

