Författningssamling för Gotlands kommun

FELPARKERINGSAVGIFTER
Fastställda av kommunfullmäktige 1991-02-04. Ändrad 2001-06-11, 2005-12-12,
2009-02-23 och 2019-09-23.
Gäller från och med 2019-10-01.
Överträdelse av bestämmelser
i trafikförordningen
Stannat eller parkerat

01 på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng
(3 kap. 48 §)
02 på gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §)
03 mot färdriktning (3 kap 52 §)
04 på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångställe
(3 kap. 53 §)
05 i en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 m från korsande
körbanas närmaste ytterkant (3 kap. 53 §)
06 i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik med flera
(3 kap. 54 §)
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
plats för funktionshindrad 1300 kr (3 kap. 54 §)
Överträdelse av bestämmelser
i trafikförordningen
Stannat eller parkerat

09 enligt antecknad överträdelse
09 ett fordon får inte parkeras så att det hindrar tillträde till andra
fordon eller så att dessa inte kan föras från platsen (3 kap. 49 §)
09 på eller inom ett avstånd av 10 m före en korsande cykel- eller
gångbana (3 kap. 53 §)
09 i en vägport eller tunnel (3 kap. 53 §)
09 på eller i närheten av ett backkrön eller i närheten av en kurva där
sikten är skymd (3kap. 53 §)
09 längs en heldragen linje, om avståndet mellan fordonet och linjen
är mindre än 3 m, såvida inte en streckad linje löper mellan fordonet
och den heldragna linjen (3 kap. 53 §)
09 i ett cykelfält (3 kap. 53 §)
09 i ett spärrområde (3 kap. 53 §)
09 i en cirkulationsplats (3 kap. 53 §)

1 (2)

Avgift
kronor

800
800
800
1 300
1 300
800
800
800
1 300
Avgift
kronor

1 300
1 300
1 300
1 300
1 300
1 300
1 300
1 300

Författningssamling för Gotlands kommun
Felparkeringsavgifter

Överträdelse av bestämmelser i
trafikförordning (1998:1276)
Parkerat fordon

20 med något hjul utanför en uppställningsplats (3 kap. 49 §)
24 framför en infart till en fastighet eller så att fordon till eller från
fastigheten väsentligen försvåras (3 kap. 55 §)
25 på en huvudled (3 kap. 55 §)
26 på en gågata eller inom gångfartsområde (8 kap.1 §)

Avgift
kronor

600
800
800
800

14 Överträdelse enligt anteckning

14 ett fordon får inte parkeras på en väg inom ett av 30 meter från en
plankorsning (3 kap. 55 §)
14 på en körbana bredvid ett annat fordon som stannats eller
parkerats längs körbanans kant eller bredvid en anordning som ställts
upp (3 kap.55 §)
14 på en mötesplats som har märks ut med märke E 18, mötesplats,
i vägmärkesförordningen (3 kap. 55 §)
Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter

800
800
800
Avgift
kronor

Stannat eller parkerat fordon

30 inom område med förbud att stanna eller parkera
31 på plats med förbud att stanna eller parkera
33 enligt antecknad överträdelse

1 300
1 300
800

Parkerat fordon

34 inom område med förbud att parkera
35 på plats med förbud att parkera
37 på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering
38 längre än tillåten tid
21 Längre än 24 timmar
22 utan att visa att avgift eller motsvarande är betald/ utan att giltig
parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig
23 utan att tiden när parkeringen påbörjats har angetts med en
parkeringsskiva eller annan anordning och att denna är synlig

800
800
600
600
600
600
600

42 enligt antecknad överträdelse

42 på sträcka med förbud att parkera för annat än visst fordonsslag

2 (2)

800

