Föreskrifter
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2012:115) om meddelande av
parkeringsanmärkning m.m.;

TSFS 2016:116
Utkom från trycket
den 8 december 2016

VÄGTRAFIK

beslutade den 30 november 2016.
Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 12 § förordningen (1976:1128)
om felparkeringsavgift i frågan om styrelsens föreskrifter (TSFS 2012:115)
om meddelande av parkeringsanmärkning m.m.
dels att 10 och 12 §§ samt bilagan ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 9 a och 12 a §§, av följande
lydelse.
9 a § Tidsfristen för betalning av felparkeringsavgiften enligt 9 § 3 ska
anges till åtta dagar.
10 § Inbetalning av felparkeringsavgift ska ske till Transportstyrelsens
konto för felparkeringsavgifter. Betalning anses ha skett den dag då den har
bokförts på kontot.
12 § En inbetalning ska 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, har den avgiftsskyldiga rätt att snarast återfå det
överskjutande beloppet. Finns skäl att anta att det överskjutande beloppet
var avsett att täcka en annan felparkeringsavgift eller andra felparkeringsavgifter avseende samma fordon och betalningsskyldig, får Transportstyrelsen avräkna beloppet mot denna fordran eller dessa fordringar i stället för att
beloppet återbetalas.
Om det kan fastställas att inbetalaren har bättre rätt till det överskjutande
beloppet enligt andra stycket än den avgiftsskyldiga, ska beloppet i stället
återbetalas till inbetalaren eller avräknas till förmån för denna.
12 a § Om felparkeringsavgiften inte är betald inom åtta dagar från utfärdandet, ska Transportstyrelsen snarast möjligt skicka en erinran. Om
betalning inte har skett inom tjugoen dagar från utfärdandet, ska Transportstyrelsen skicka ett åläggande med förhöjd avgift. Om betalning inte har
skett inom tjugoen dagar från utfärdandet, ska ärendet överlämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning.
Om felparkeringsavgiften betalas efter det att den förhöjda avgiften påförts, ska Transportstyrelsen skicka ett nytt åläggande om att betala enbart
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den förhöjda delen av avgiften. Den förhöjda avgiften ska vara betald inom
tjugoen dagar från utfärdandet.
___________
1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Till och med den 31 december 2017 får parkeringsanmärkning
meddelas på blankett med beteckning utgåva F 201.104(U10) 13.02 eller
utgåva G 201.104(U11) 15.01.
På Transportstyrelsens vägnar
MARIA ÅGREN
Martin Starsmark
(Skatte- och avgiftsavdelningen)

Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping ISSN 2000-1975
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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, en cykelpassage eller en cykelöverfart (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
20 med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering
(3 kap. 49 §)
21 längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och
helgdag (3 kap. 49 a §)
22 utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar
(3 kap. 49 a §)
23 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 §)
24 framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras (3 kap. 55 §)
25 på en huvudled (3 kap. 55 §)
26 på en gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap. 1 §)
27 enligt antecknad överträdelse
Överträdelse av särskilda trafikregler i lokala trafikföreskrifter eller
i 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
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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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