Transportstyrelsens föreskrifter
om meddelande av parkeringsanmärkning m.m.;

TSFS 2012:115
Utkom från trycket
den 7 november 2012

beslutade den 24 oktober 2012.
Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 § förordningen
(1976:1128) om felparkeringsavgift.

VÄGTRAFIK

Allmänt
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om parkeringsanmärkning
enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och bestämmelser om
betalning av felparkeringsavgift till Transportstyrelsen.
De begrepp som används i dessa föreskrifter har den betydelse som anges
i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651)
om vägtrafikdefinitioner.
2 § En parkeringsanmärkning ska meddelas på blankett som tillhandahålls
av Transportstyrelsen eller på annan blankett som fastställts av styrelsen.

Innehållet i parkeringsanmärkningen
3 § En parkeringsanmärkning ska innehålla uppgift om
1. slag av överträdelse,
2. tid för överträdelsen,
3. plats för överträdelsen,
4. fordonets fabrikat eller, om fabrikatet inte kan fastställas,
fordonsslaget och eventuella andra lämpliga kännetecken,
5. registreringsnummer eller motsvarande teckenkombination på skylten,
6. ärendenummer,
7. uppgift om den kommun eller polismyndighet som har svarat för
parkeringsövervakningen, och
8. tjänstenummer eller motsvarande för den parkeringsvakt eller polis
som har meddelat anmärkningen.
4 § En parkeringsanmärkning får inte avse mer än ett fordon, men får
innehålla uppgifter om flera överträdelser.
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5 § Slag av överträdelse ska anges i klartext eller med kodbeteckning
enligt bilagan till denna författning. Om kodbeteckning används ska en
förklaring till koderna bifogas parkeringsanmärkningen.
6 § I de fall där fordonsslaget ska anges, får följande förkortningar
användas:
Förkortning

Fordonsslag

PB

Personbil

LB

Lastbil

BUSS

Buss

MC

Motorcykel

MOPED

Moped

SLÄP

Släpfordon och terrängsläp

TR

Traktor och motorredskap

TGMF

Terrängmotorfordon

Andra beteckningar får användas, om de tydligt visar vilket fordonsslag
som avses.
Om fordonsslaget är oklart får flera alternativ anges.
7 § För fordon som är upptaget i utländskt register ska nationalitetsmärket
anges, där så är möjligt.
8 § Utöver vad som anges i 3 § får parkeringsanmärkningen innehålla
andra uppgifter för att styrka att överträdelse skett.

Information i anslutning till anmärkningen
9 § På blanketten för parkeringsanmärkning, eller i bilaga till blanketten,
ska den som meddelar parkeringsanmärkningen lämna upplysningar om
1. var fordonets förare eller ägare kan ansöka om rättelse enligt 8 § lagen
(1976:206) om felparkeringsavgift,
2. var fordonets ägare kan bestrida betalningsansvar enligt 9 § samma
lag,
3. vad som gäller för betalning av felparkeringsavgiften, och
4. vad som händer vid utebliven betalning.
På blanketten eller bilagan får det också finnas information om betalning
från utlandet.
Informationen på blanketten och i eventuell bilaga till blanketten får även
lämnas på andra språk än svenska.
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Betalning av felparkeringsavgift
10 § Inbetalning av felparkeringsavgift ska ske till Transportstyrelsens
konto för felparkeringsavgifter.
11 § Vid betalning ska någon av följande uppgifter anges:
1. OCR-nummer,
2. ärendenummer,
3. registreringsnummer, dag och tid för anmärkningen, eller
4. fordonsägarens namn och adress samt dag och tid för anmärkningen.
12 § En inbetalning får inte avse mer än en parkeringsanmärkning.
Om en inbetalning kan identifieras till en parkeringsanmärkning, men
omfattar ett högre belopp än vad felparkeringsavgiften och eventuella
tillkommande avgifter avser, återbetalas det överskjutande beloppet snarast
till inbetalaren. För det fall att det överskjutande beloppet i sin helhet kan
identifieras till en eller flera andra parkeringsanmärkningar får beloppet
avräknas mot denna fordran eller dessa fordringar istället för att återbetalas.

Underrättelse till Transportstyrelsen
13 § Den som har meddelat en parkeringsanmärkning ska snarast sända en
kopia av parkeringsanmärkningen till Transportstyrelsen och, om möjligt
inom tre dagar, efter utfärdandet.
Kopian ska senast inkomma inom sådan tid att Transportstyrelsen hinner
erinra den betalningsskyldige om betalning, ålägga den betalningsskyldige
att betala och begära indrivning inom den tid som anges i 4 §
indrivningsförordningen (1993:1229).
14 § Efter medgivande av Transportstyrelsen får kopia av
parkeringsanmärkning lämnas på medium för automatisk databehandling
eller genom datakommunicering. Kopian ska innehålla en elektronisk bild
av anmärkningen samt i text den information som anges i 3 §. Slag av
överträdelse ska därvid anges med kodbeteckning enligt bilagan till denna
författning.

Undantag
15 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen.
___________
1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2013, då
Trafiksäkerhetsverkets regler (TSVFS 1981:32) om betalning av
felparkeringsavgift och Vägverkets föreskrifter (VVFS 2000:182) om
utfärdande av parkeringsanmärkning m.m. ska upphöra att gälla.
2. Till den 31 december 2013 får parkeringsanmärkning meddelas på
blankett med beteckning utgåva E 201.104(U09) 12.01 som har
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tillhandahållits av Transportstyrelsen eller meddelas på annan blankett som
har fastställts av styrelsen innan den 1 januari 2013.
På Transportstyrelsens vägnar
STAFFAN WIDLERT
Astrid Edlund
(Skatte- och avgiftsavdelningen)

Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping ISSN 2000-1975
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Bilaga

Bilaga. Slag av överträdelse
Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)
Stannat eller parkerat fordon
01 på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng (3 kap. 48 §)
02 på gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §)
03 mot färdriktningen (3 kap. 52 §)
04 på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe (3 kap. 53 §)
05 i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste
ytterkant (3 kap. 53 §)
06 i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. (3 kap. 53 §)
07 för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller
laddplats (3 kap. 54 §)
08 för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss
trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 §)
09 enligt antecknad överträdelse
Parkerat fordon
10 med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering
(3 kap. 49 §), längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före
sön- och helgdag (3 kap. 49 a §), utan att giltig parkeringsbiljett eller
motsvarande är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §) eller utan att tiden på
parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt 3 kap. 49 a § eller
utan att angivelsen är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §)
11 framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från
fastigheten väsentligen försvåras (3 kap. 55 §)
12 på en huvudled (3 kap. 55 §)
13 på en gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap. 1 §)
14 enligt antecknad överträdelse
Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap.
1 § och föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276)
Stannat eller parkerat fordon
30 inom område där fordon inte får stannas eller parkeras
31 på plats där fordon inte får stannas eller parkeras
33 enligt antecknad överträdelse
Parkerat fordon
34 inom område där fordon inte får parkeras
35 på plats där fordon inte får parkeras
37 på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering
38 längre än tillåten tid
39 utan att visa att avgift eller motsvarande är betald
41 utan att parkeringsskiva eller motsvarande har använts
42 enligt antecknad överträdelse
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