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Antagen	av	kommunfullmäktige	den	16	juni	2010,	§	131	Dnr:	506/10‐353	
Reviderad	av	kommunfullmäktige	den	26	juni	2014,	§	107	Dnr:	KS	506/10‐353	
	

Avgifter vid utfärdande av parkeringsanmärkningar 
i Båstads kommun 
	

Punkt Avgift Överträdelse Anteckningsfält 

Stannat eller parkerat fordon, Trafikförordningen 

01 700 På allmän plats inom tättbebyggt område 
som är terräng (3 kap 48 §) 

GRÄSMATTA, SKILJEREMSA, 
REFUG, TORG etc 

02 1000 På gång- eller cykelbana (3 kap 48 §) GÅNGBANA, CYKELBANA 

03 700 Mot färdriktningen (3 kap 52 §)  

04 1000 På eller inom ett avstånd av 10 m före ett 
övergångsställe (3 kap 53 §) 

 

05 1000 I en vägkorsning eller inom 10 m från kor-
sande körbanas närmaste ytterkant (3 kap 53 §) 

 
 

06 1000 I ett körfält eller en körbana för fordon i linje-
trafik m fl (3 kap 53 §) 

 
 

07 1000 För annat ändamål än på- eller avstigning på 
hållplats för fordon i linjetrafik (3 kap 54 §) 

HÅLLPLATS 

1000 För annat ändamål än på- eller avstigning på 
ändamålplats (3 kap 54 §) 

LASTPLATS, 
LASTPLATS ENDAST FÖR LASTBIL 
PÅ- OCH AVSTIGNINGSPLATS 
BOKBUSSPLATS 
TAXIPLATS 
AMBULANSPLATS 
SKOLSKJUTSPLATS 

1000 För annat ändamål än på- eller avstigning på 
laddplats (3 kap 54 §) 

LADDPLATS 

08 1000 För annat ändamål än på- eller avstigning på 
plats avsedd för viss trafikantgrupp (3 kap 54 §)

P-PLATS FÖR PRH 
PRH-KORT DELVIS DOLT  
FELVÄNT PRH-KORT 
STULET/FÖRLUSTANMÄLT PRH-
KORT 

700 För annat ändamål än på- eller avstigning på 
plats avsedd för visst fordonsslag (3 kap 54 §) 

P-PLATS FÖR MC 
P-PLATS FÖR TUNG LASTBIL etc 

09 1000 Så att fara uppstår eller trafiken hindras eller 
störs (3 kap 47 §) 

 

1000 I en korsning med järnväg eller spårväg 

(3 kap 47 §) 

JÄRNVÄGSKORSNING 
SPÅRVÄGSKORSNING 

1000 Vägmärken eller trafiksignal skyms (3 kap 47 §)  

1000 Ej i vägens längdriktning (3 kap 52 §)  
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Punkt Avgift Överträdelse Anteckningsfält 
09 1000 Ej så långt från körbanans mitt som möjligt 

(3 kap 52 §) 

 

1000 På eller inom ett avstånd av 10 m före en 
cykelöverfart (3 kap 53 §) 

 

1000 På eller inom ett avstånd av 10 m före en 
korsande cykelbana eller gångbana (3 kap 53 §) 

KORSANDE GÅNGBANA  
KORSANDE CYKELBANA 

1000 Vägport eller tunnel (3 kap 53 §) VÄGPORT  
TUNNEL 

1000 Backkrön eller kurva (3 kap 53 §) BACKKRÖN 
KURVA 

1000 Längs en heldragen linje som anger gräns 
mellan körfält (3 kap 53 §) 

 

1000 Cykelfält (3 kap 53 §)  

1000 Spärrområde (3 kap 53 §)  

1000 Cirkulationsplats (3 kap 53 §)  

Parkerat fordon, Trafikförordningen 

10 300 Med något hjul utanför en uppställningsplats 

(3 kap 49 §) 

 

300 Längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, 
utom vardag före sön- och helgdag (3 kap 49a §) 

 

300 Utan att giltig parkeringsbiljett eller motsva-
rande är synlig och läsbar (3 kap 49a §) 

BILJETT GÄLLER EJ (ev. tid utgått 
datum och klockslag),  
BILJETT EJ SYNLIG,  
BILJETT DELVIS DOLD  
BILJETT FELVÄND 

300 Utan att tiden på en parkeringsskiva eller 
motsvarande ställts in enligt 3 kap 49a § 

P-SKIVA FELINSTÄLLD  

300 Utan att tidsangivelsen på en parkerings-
skiva eller motsvarande är synlig och läsbar 
utifrån (3 kap 49a §) 

P-SKIVA EJ SYNLIG 
BILJETT DELVIS DOLD  
P-SKIVA FELVÄND 
FLERA P-SKIVOR 

300 Utan att visa att avgift är betald på 
parkeringsmätare (3 kap 49a §)

 

11 700 Framför infart till fastighet eller så att for-
donstrafik till eller från fastigheten väsentligen 
försvåras (3 kap 55 §) 

 

12 700 På en huvudled (3 kap 55 §)  

13  700 På en gågata eller i ett gångfartsområde 

(8 kap 1 §) 

GÅGATA 
GÅNGFARTSOMRÅDE 

14 700 Hindrar tillträde eller att fordon kan föras från 
platsen (3 kap 49 §) 

 

700 Inom 30 meter från en plankorsning (3 kap 55 §) PLAN(JÄRNVÄGS/SPÅRVÄGS) 
KORSNING,  
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Punkt Avgift Överträdelse Anteckningsfält 
14 700 Bredvid annat fordon eller anordning 

(3 kap 55 §) 

BREDVID ANNAT FORDON  
BREDVID CONTAINER 

700 Mötesplats (3 kap 55 §) MÖTESPLATS 

Stannat eller parkerat fordon, LTF eller väghållarbeslut enl. TrF 10:14 

30 1000 Inom område där fordon inte får stannas 
eller parkeras 

EX. VÄNDPLATS, 
STOPPFÖRBUDSOMRÅDE 

31 1000 På plats (sträcka) där fordon inte får stannas 
eller parkeras  

 

33 1000 Enligt antecknad överträdelse Skriv mot vilken föreskrift eller rita skiss 

Parkerat fordon, LTF eller väghållarbeslut enl. TrF 10:14 

34 700 Inom område där fordon inte får parkeras   EX. VÄNDPLATS, 
PARKERINGSFÖRBUDSOMRÅDE 

35 700 På plats (sträcka) där fordon inte får 
parkeras   

 

38 300 Längre än tillåten tid EX. PARKERING 30 MIN 
P-SKIVA, ÖVERSKRIDEN TID 
NYTTOKORT, ÖVERSKRIDEN TID  

42 700 Enligt antecknad överträdelse Skriv mot vilken föreskrift eller rita skiss 

 


