Felparkeringsavgift inom
Vara kommun
Taxa år 2016
Överträdelse av bestämmelser i
trafikförordningen (1998:1276)

Kommunstyrelsen
Gäller fr.o.m.
Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-26 § 91

Gäller fr.o.m : Rubrik 8

Överträdelse av bestämmelser i
trafikförordningen (1998:1276)
Stannat eller parkerat fordon
01

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

400 kr

02

på en gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §)

400 kr

03

mot färdriktningen (3 kap. 52 §)

400 kr

04

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

05

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

07

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

08

för annat ändamål än på- eller avstigning på plats
avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag
(3 kap. 54 §)
på en plats avsedd för parkering med tillstånd för
rörelsehindrad (3 kap. 54 §)

09

enligt antecknad överträdelse

1 000 kr
400 kr
1 000 kr
400 kr
1 000 kr

400 kr

Parkerat fordon
10

enligt antecknad överträdelse, 24 timmar (3 kap. 49a §)

400 kr

eller med något hjul utanför en uppställningsplats (3
kap. 49 §)

400 kr

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

300 kr

11

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

400 kr

12

på en huvudled (3 kap. 55 §)

400 kr

14

enligt antecknad överträdelse

400 kr

Överträdelse av bestämmelser i
lokala trafikföreskrifter
Stannat eller parkerat fordon
30

inom område med förbud att stanna eller parkera

1 000 kr

31

på plats med förbud att stanna eller parkera

1 000 kr

33

enligt antecknad överträdelse

1 000 kr

Parkerat fordon
34

inom område med förbud att parkera

400 kr

35

på plats med förbud att parkera

400 kr

38

längre än tillåten tid

300 kr

42

enligt antecknad överträdelse

400 kr

Denna taxa ersätter ”Felparkeringsavgift inom Vara kommun” antagen av
kommunfullmäktige 1992-09-14, senast reviderad av kommunfullmäktige
2012-11-26 § 69.

