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Taxa för felparkeringsavgifter 
Felparkeringsavgifterna ska med stöd av förordning om felparkeringsavgifter (1976:1128) inom 
Karlshamns kommun vara följande: 

 

Beskrivning Belopp i kronor 

Fara/hinder 900 

På gång- och cykelbana 900 

På eller inom ett avstånd av 10 meter före 
övergångsställe eller cykelöverfart 

900 

I kollektivkörfält 900 

På busshållplats 900 

På plats reserverad för rörelsehindrade 1300 

I ett cykelfält 900 

På eller inom ett avstånd av 10 meter före en 
korsande cykelbana eller gångbana 

900 

Järnvägskorsning 900 

Skymmer märken/trafiksignal 900 

På terräng inom tättbebyggt område 900 

Mot färdriktningen, ej i vägens längdriktning, ej 
så långt möjligt från körbanans kant 

900 

I vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter 
från korsande körbana 

900 

I vägport eller tunnel 900 

På eller i närheten av backkrön eller kurva 900 

Längs en heldragen linje 900 

I ett spärrområde 900 
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I en cirkulationsplats 900 

På en ändamålsplats (exempelvis lastplats, på- 
och avstigningsplats, vinkel m.m.) 

900 

På plats reserverad för viss fordonsslag, samt ett 
tungt fordon över 3,5 ton 

900 

I strid med lokal trafikföreskrift om stannaförbud 900 

Hindrar tillträde till andra fordon eller så att de 
inte kan föras från platsen 

700 

Utanför markering 700 

Inom ett avstånd av 30 meter från en 
plankorsning 

700 

Framför in- och utfart 700 

På huvudled 700 

Bredvid annat fordon 700 

På en mötesplats 700 

I strid med lokal trafikföreskrift om 
parkeringsförbud 

700 

På gågata, eller i gångfartsområde 700 

Vid parkering längre tid än tillåten vid P-24 tim 
eller villkor vid P-skiva 

700 

Icke erlagd avgift 500 

Villkor vid avgift 500 

Villkor vid P-skiva 500 

På andra sorters parkeringsförbud (exempelvis 
Servicedagar, parkerat längre än tillåten tid, 
zoner eller platser med parkeringsförbud, m.m.) 

700 

 

På andra sorters stoppförbud (exempelvis zoner 
eller platser med stannaförbud, m.m.) 

900 

 


