Bromölla kommun

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr 514.1

Antagen/Senast ändrad

Gäller från

Dnr

Kf 1992-11-23 § 91
Kf 2009-04 27 § 50

1992-11-24
2009-07-01

1992/598-114
2009/170-315

FELPARKERINGSAVGIFT
Vid överträdelse mot:
rTrF
3 kap
47 §

48 §

49 §

rTrafikförordningen 1998:1276

Avgift

Ett fordon får inte stannas eller parkeras
1. på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken
onödigtvis hindras eller störs,

600 kr

2. i en korsning med järnväg eller spårväg,

600 kr

3. på ett sådant sätt att vägmärken eller trafiksignaler skyms.

600 kr

Inom tättbebyggt område får fordon inte stannas eller parkeras på allmän
plats som är terräng.

600 kr

På en gång- eller cykelbana får andra fordon än tvåhjuliga cyklar eller
mopeder klass II inte stannas eller parkeras.

600 kr

Ett fordon får inte parkeras så att
1. det hindrar tillträde till andra fordon eller så att dessa inte kan föras från
platsen,

400 kr

2. fordonet med något hjul står utanför en parkeringsruta eller annan markering
som anger var parkering får ske.

400 kr

49 a §

På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för
hållande av allmänna platser samt inom vägområde för allmän väg får fordon
inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag
före sön- och helgdag.

400 kr

52 §

På en väg får fordon stannas eller parkeras endast på högra sidan i
färdriktningen. Om det finns järnvägs- eller spårvägsspår på högra sidan, får
dock fordon stannas eller parkeras på vägens vänstra sida. På vägar med
enkelriktad trafik får fordon även i andra fall stannas eller parkeras på vänstra
sidan.

600 kr

52 §

Ett fordon skall stannas eller parkeras så långt från körbanans mitt som
möjligt och i vägens längdriktning. Parkering skall ske utanför körbanan, om
vägförhållandena medger det.

400 kr

53 §

Ett fordon får inte stannas eller parkeras
1. på eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe eller en
cykelöverfart,
2. i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande
körbanas närmaste ytterkant,
3. på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller
gångbana,
4. i en vägport eller tunnel,
5. på eller i närheten av ett backkrön eller i eller i närheten av en kurva där
sikten är skymd,
6. längs en spärrlinje, om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än tre
meter, såvida inte en streckad linje löper mellan fordonet och spärrlinjen,
7. i ett cykelfält,
8. i ett spärrområde,
9. i en cirkulationsplats.

54 §

På en markerad hållplats för spårvagn eller fordon i linjetrafik får andra fordon
inte parkeras och inte heller stannas annat än för sådan på- eller avstigning
som kan ske utan hinder för spårvägs-, linje- eller skolskjutstrafiken. Om det
saknas markering som anger en sådan hållplats, gäller förbudet inom tjugo
meter före och fem meter efter märket E22 (busshållplats), i
vägmärkesförordningen (2007:90) eller en annan skylt som anger sådan
hållplats.

55 §

Ett fordon får inte parkeras
1. på en väg inom ett avstånd av trettio meter från en plankorsning,
2. på en väg framför infarten till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från
fastigheten väsentligen försvåras,
3. på en huvudled,
4. på en körbana bredvid ett annat fordon som stannats eller parkerats längs
körbanans kant eller bredvid en anordning som har ställts upp där.
(förbudet i första stycket 4 gäller inte om det andra fordonet är en tvåhjulig
cykel, moped eller motorcykel utan sidvagn eller om anordningen är av
motsvarande storlek).

8 kap
1§

600 kr
600 kr
600 kr
600 kr
600 kr
600 kr
600 kr
600 kr
600 kr
400 kr

400 kr
400 kr
400 kr
400 kr

På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande:
2. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade
parkeringsplatser.

400 kr

10 kap
1§
16. Förbud mot att stanna eller parkera fordon eller tillåtelse att stanna eller
parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48, 49 a § första
stycket, 52 §, 53 § 2-5, 9 och 10, 54 §, 55 § 3-5 eller 8 kap. 1 § eller lokal
trafikföreskrift.
17. Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.
Överträdelse stannaförbud
Överträdelse parkeringsförbud

600 kr
400 kr

14 §

Parkering längre tid än tillåten på parkeringsplats

400 kr

Ej erlagd avgift

400 kr

Utan att P-skiva eller motsvarande är korrekt placerad i fordonet eller att
denna visar att parkeringstid överskridits

400 kr

Parkering på handikapplats utan parkeringstillstånd

600 kr

Parkerat på sträcka där det är förbjudet att parkera för annat än visst
fordonsslag, trafikantgrupp eller verksamhet

400 kr

Föreskrifter med särskilda trafikregler -meddelade av polismyndighet,
tullverket eller den myndighet som har hand om gatu- eller väghållningen
inom området- om
8. stannande eller parkering,

_______

400 kr

