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Sverker Thorslund 210110  

Mailadress: Se sidfoten. (Ersätter tidigare upplagor.)  

 Får spridas separat - som konsumentinformation. 

 

 

Följande 6 sidor utgör bilaga 1 till min PM Parkering på tomtmark: 

Regler och konsumentråd. Bilagan är avsedd att - i utskrivet skick 

eller via mail - spridas som information till konsumenter och andra 

vilka har frågor kring parkering - och/eller har blivit ”lappade”.  

 

Det ska då handla om tomtmark, både sådan där parkeringen regle-

ras genom Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) och 

sådan där regleringen sker genom  avtal mellan fordonsförare och 

markägare (i regel då företrädd av P-bolag.)   

 

 

Tomtmark – de 5 första stegen 

 

Det kan bli problem på så gott som alla de punkter som nu ska räk-

nas upp. Det finns inte utrymme att närmare beskriva dem här. Lä-

sarna har f ö i regel själva en rätt god bild av hur problemen kan se 

ut – liksom bilistorganisationerna. Som medlem: Sök hjälp där! 

 

 

Steg 1  

 

Vid  P-infarterna på tomtmark finns skyltar. Deras utformning mm 

avgör vilket system som gäller.  

 

Typfall 1. Vid skyltning som exakt följer Transportstyrelsens "Stan-

na och parkera" - byggd på TSFS 2019:74 - som visas här>>> resp 

här>>> får Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering/LKOP till-

lämpas, inte annars. I "Stanna och parkera" är s 12-22 i detta sam-

manhang viktigast, i TSFS:en är det s 95-97 som kallas Bilaga 1. 
 

Typfall 2. Markägare som istället väljer ”avtalsreglerad” parkering 

får själv bestämma skyltning, tillsyn mm. Ett avtal mellan markäga-

ren och föraren ingås då föraren – efter att ha passerat markägarens 

skylt och tagit del av/godkänt de där angivna villkoren – parkerat 

bilen på tomtmarken. Inga andra villkor än de skylten upptar kan 

ingå i avtalet. LKOP får inte tillämpas i typfall 2.  

 

 

 

*) Uppdaterad avskrift från ”Avtal om parkering – Konsument-

råd”, bilaga till Konsumentverkets PM 920201 med titeln ”Av-

tal om parkering på tomtmark”. Materialets huvudmålgrupp då 

var landets alla kommunala konsumentvägledare. 

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/trafikant/produkter/stanna-och-parkera-a5-webb.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202019_74.pdf
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Steg 2 vid avtalsreglerad parkering 

 

Förare som bryter mot något villkor i avtalet ger – förutsatt att det 

finns angivet på skyltarna – markägaren rätt att ta särskild avgift av 

viss typ (ibland visst belopp/dygn).  

 

I praktiken (och i min text) kallas det kontrollavgift, fast termen hör 

till LKOP. 

 

 

Steg 3 vid avtalsreglerad parkering 

 

Om avtalsbrottet upptäcks sätts normalt ett meddelande och ett in-

betalningskort på fordonet. Meddelandet talar om vari avtalsbrottet 

anses bestå. Inbetalningskortet visar vilken kontrollavgift som ska 

betalas samt när och till vem. Även andra upplysningar brukar ges. 

 

För utformningen av meddelandet/kontrollavgiften finns inga for-

mella krav.  

 

Utfärdandet av parkeringsanmärkning  (dvs på gatumark) styrs 

av Lag (1976:206) om felparkeringsavgift – klicka här>>>. Och 

frågor i det sammanhanget kan ställas till parkeringsvakt, Poli-

sen - eller Transportstyrelsen, då t ex på telefon 0771-503 503. 

 

Denna ”lapp på rutan” är att anse som en faktura. Fakturan utlöser 

en rad rutinmässiga/automatiska åtgärder - om betalning enligt an-

visningarna inte sker. Dessa åtgärder beskrivs nedan. Men först ett 

grundläggande råd när Du ”lappats”: 

 

Tillhör Du en bilistorganisation och anser något vara fel/oklart 

med ett meddelande/kontrollavgift bör Du genast ta kontakt och 

rådgöra med organisationen. (Är den redo att bli Ditt ombud?) 

 

Hos kommunens konsumentvägledare - klicka här>>> - kunde 

bilister tidigare få (skriftlig) P-information. Men specialrådgiv-

ning i P-tvister har i regel inte varit möjligt för konsumentväg-

ledarna. Och att agera juridiskt biträde när någon vill föra talan 

är inte tillåtet för dem.  

 

Emellertid har den information som Du nu läser också sänts till 

rätt många konsumentvägledningar. Tag därför gärna chansen 

att höra med Din. Klicka alltså på länken närmast ovan - eller 

ring kommunens växel och fråga efter konsumentvägledaren! 

mailto:sverker.thorslund@gmail.com
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19760206.htm
http://www.hallakonsument.se/om-oss/kommunal-konsumentvagledning-kvl/
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Konsu- När Du anser att meddelandet/kontrollavgiften har rätt  

mentråd innehåll och adressat bör Du söka undvika besvär/öka- 

i steg 3: de kostnader genom att betala genast - i fall a och b: 

a) Betala alltså genast om Du är/var förare och ägare 

b) Betala också genast om Du enbart är/var ägare men 

personligen har en relation till föraren som gör att 

Du ändå föredrar att betala (familjemedlemmar och 

liknande); 

 

När Du anser att meddelandet/kontrollavgiften har fel 

adressat – oftast så att Du visserligen är ägare, men att 

föraren ska betala – kan Du låta bli att betala själv och 

istället följa råd c eller d.  

 

c) Enklast är att Du själv kontaktar föraren och säker-

ställer att han/hon betalar på anvisat sätt – med hjälp av 

P-inbetalningskortet. 

 

d) Skriv annars till den som kräver Dig på betalning. 

Ange dels att Du inte var förare/avtalspart, dels vem 

som - såvitt Du vet - var förare. 

Det är oftast oklokt att bara säga: ”Det var en annan 

som använde bilen då, men jag vet inte vem.” Dras 

saken inför rätta så har domstolen i sådana fall inte 

sällan ansett sig ha tillräckliga skäl för att ändå lägga 

betalningsansvaret på ägaren, som då fått betala en 

betydligt högre summa än den utfärdade kontroll-

avgiften.  

 

När Du anser att markägaren har fel så försök först (till-

sammans med ev annan förare än Du själv) att påminna 

Dig namn/adress på ev vittnen på P-platsen. Försök ock-

så åka tillbaka, studera skyltning mm. Fotografera eller 

gör skisser vid behov! Har Du sedan inte ändrat uppfatt-

ning så framför Dina invändningar – skriftligen, i god 

tid före sista angivna betalningsdag. Ange särskilt Dina 

eventuella vittnen, samt att Du förutsätter att inga ytter-

ligare åtgärder vidtas mot Dig (inkasso etc) innan saken 

blivit ordentligt utredd.  

 

Även vid kontrollavgift enligt LKOP bör Du följa rå-

den närmast ovan - och de som ges i fortsättningen! 

 

Var noggrann, ta med samtliga omständigheter av bety-

delse. Skrivelsen bör kunna användas även gentemot in-

kassoföretag och kronofogdemyndighet (KFM) samt vid 

ev rättslig prövning inför domstol – om Du inte nått re-

sultat innan. 

 

mailto:sverker.thorslund@gmail.com
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I dagsläget finns det ibland skäl att överväga flera åtgär-

der i Steg 3: 

 

Kontakta I praktiken har konsumenten sällan avtal direkt med   

mark- markägaren utan istället med dennes entreprenör. Om 

ägaren: markägaren är sjukhus eller annat offentligt organ bör 

särskilda krav ställas på dess entreprenörer. Dessa bör då 

kunna visa för konsumenten vilken avrapportering de 

ger till markägaren om hur P-övervakningen fungerar. 

Brister avrapporteringen kan konsumenten ta direkt kon-

takt med markägaren. Då bör markägaren i sin tur agera 

för att förbättra situationen för konsumenterna. 

 

Om s k  Ibland betalar markägaren inte för P-övervakningen,    

0-avtal utan entreprenören får ersättning enbart genom kontroll-

avgifterna, s k nollavtal. Konsumentverket har avvisat 

nollavtal. De skapar inte förutsättningar för en korrekt 

handläggning när konsumenter gör invändningar mot en 

entreprenör, ty avgiften är ju entreprenörens födkrok. 

 

 Vid nollavtal är det särskilt viktigt att man själv kontak-

tar markägaren. 

 

Om sam-  Konsumenter/Bilister kan här som på andra områden nå  

verkan bättre resultat om de hjälps åt. Ovan har nämnts möjlig- 

mellan  heten att gå via bilistorganisationer. Andra former för 

konsu- konsumentsamverkan är att som medlem agera genom 

menter: facklig organisation, Hyresgästföreningen, bostadsrätts-

förening eller samfällighet.      

 

Vilken form/kanal för samverkan som konsumenterna 

bör välja beror på om P-frågan är kopplad till anställning 

(”P på jobbet”), eller till eget boende med hyresrätt, 

bostadsrätt eller i egnahem/grupphus.    

 

Steg 4 vid all parkering på tomtmark 

 

Om kontrollavgiften inte betalas på angivet sätt - och ingen invänd-

ning avhörts - sänder markägaren en ny faktura per post. I princip är 

den likadan som ”lappen på rutan”. För konsumenten viktigast är kan-

ske att det ska vara samma belopp på båda – inga kostnader får ha till-

kommit. (Den avgift för dubblettfakturan som en del företag år 2016 

har börjat kräva bör Du avvisa. Bl a även branschorganisationen Sve-

Parks ledning kritiserar den avgiften.)  

 

Dubblettfakturan sänds till den som enligt Bilregistret var fordonets 

ägare vid det datum då kontrollavgiften utfärdades. Även om denne 

inte är betalningsansvarig (se ovan) får markägaren lov att gå denna 

väg i sina försök att nå föraren/rätt person för fakturan. 

 

mailto:sverker.thorslund@gmail.com
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Konsumentråd i Steg 4: Se ”Konsumentråd i Steg 3” ovan.   

 

 

Steg 5 och senare vid all parkering på tomtmark 

 

Efter steg 4 är det markägarens sak att bestämma om frågan ska dri-

vas frågan vidare, mot vem krav ska framföras, samt i vilka rättsliga 

eller andra instanser tvisten ska prövas. Vanliga åtgärder är att skrift-

ligt krav sänds ut, att särskild ersättning begärs för kostnader i sam-

band med kravet och eventuellt inkassoförfarande, att – med ytterli-

gare begäran om kostnadsersättning – markägaren ansöker hos KFM 

om betalningsföreläggande och att målet överlämnas till tingsrätt (om 

KFM inte ger markägaren rätt till betalning genom att meddela utslag). 
 

Konsu- e) Får Du ett inkassokrav så handla snabbt genom att   

mentråd     antingen betala eller skriva och göra invändningar.   

i steg 5     Om Du anser att inkassoföretaget handlar fel mot Dig 

och senare:   så kontakta kommunens konsumentvägledare - eller  

Integritetsskyddsmyndigheten - från 210101 det nya 

namnet på Datainspektionen/DI/ - för att få veta vad 

”God inkassosed” innebär. Finner Du sedan att Din 

kritik har fog för sig så kontakta (åter) DI - och disku-

tera om Du bör göra en skriftlig anmälan.  

 

(Tidigare gällde följande: "Det är inte förenligt med 

god inkassosed att inleda inkassoåtgärder för parke-

ringsförsummelser under normal semestertid, dvs. 

den 15 juni till 15 augusti, utan att man antingen har 

förvissat sig om att fordringsanspråket har blivit känt 

för gäldenären eller att denne fått betalningsfristen 

utsträckt. Fristen bör inte vara kortare än fyra veckor 

räknat från påminnelse till kravbrev.” Citatet är ut-

skrivet från - dåvarande - DI:s tidigare gällande reg-

ler. Men uppseendeväckande nog slopade DI - på be-

gäran från P-aktörer - denna av myndigheten själv in-

förda regel!) 

 

OBS att Integritetsskyddsmyndighetens åtgärder mot 

företag som överträder god inkassosed inte är koppla-

de till någon behörighet för myndigheten att vara Ditt 

ombud. Skulle företaget välja att inte gottgöra Dig för 

skada/kostnader som Du vidkänts i samband med brott 

mot god sed – något som förstås normalt inte ska kom-

ma ifråga! – kan Du, om Du är enskild konsument, få 

tvisten prövad utan kostnad i ARN. (Uppgiften kollad 

inför denna upplaga.). Den som väljer att gå till allmän 

domstol bör inse att då krävs kompetent juridisk hjälp. 

 

mailto:sverker.thorslund@gmail.com
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f) Steget efter inkassokrav är ansökan om betal-

ningsföreläggande. 

 

Om det mot Dig har ingivits en ansökan som fyller 

de formella kraven enligt lag får Du ett föreläggande 

från KFM. Där anges exakt den tid Du har för att ev 

göra invändningar, att det ska ske skriftligt, samt att 

invändningarna ska framföras till KFM. 

 

Har Du invändningar så måste Du i rätt tid ha läm-

nat invändningen/protestskrivelsen till KFM! Annars 

meddelar KFM utslag. Det innebär att pengar kan tas 

genom utmätning hos Dig. 

 

g) Utnyttja nu – men helst redan tidigare (jfr det som 

sägs här ovan om organisationer) – sakkunskap hos 

bilistorganisation som Du tillhör (eller kontakta an-

nan jurist). Gör detta i god tid innan Du ska yttra 

Dig över ansökan om betalningsföreläggande. Or-

ganisationen kan kanske inte ställa upp och svara 

omedelbart! 

 

Notera att det enligt försäkringsbolagens villkor nu-

mera inte går att använda rättsskyddet i fordonsför-

säkringen för att få hjälp med kostnader för ombud 

mm i tvister om t ex kontrollavgift. Reglerna i Rätte-

gångsbalken/RB (1 kap, 3 a § + 18 kap, 8 a §, 2 st) 

gör att Du som är medlem i en bilistorganisation har 

starka skäl - även rent ekonomiska - att begära att 

den biträder Dig inför domstol.   

 

 

Särskilt om    Allmänna reklamationsnämnden (ARN) prövar även   

prövning      tvister om kontrollavgift, dvs i samb. m. parkering på 

av tvister:      tomtmark. Kolla här>>>. Exempel: Änr 2019-15921.   

Dock gäller detta numera enbart tvist som uppkom-

mit i samband med en tomtmarksparkering som reg-

leras genom att ett avtal anses ha ingåtts mellan föra-

ren av ett fordon och markägaren. 

 

 

 

Slut på bilaga 1 - som alltså får spridas separat, så-

som konsumentinformation. 

 

 

 

 

mailto:sverker.thorslund@gmail.com
https://www.arn.se/konsument/



