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1. Allmänna bestämmelser 

1.1. Kommunens ansvar för den tjänst/nytta som 
taxan avser 
Taxan avser parkeringsavgift på offentlig plats där kommunen har ansvar för att 
ordna trafiken. Taxan redovisas i kommunens lokala trafikföreskrifter. 

Kommunallagens andra kapitel femte paragraf anger att “Kommunen har rätt att ta 
ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller 
nyttigheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla får dock avgifter endast tas 
ut om det följer av lag eller annan författning”.  

De avgifter en kommun debiterar en medborgare ska följa den självkostnadsprincip 
som regleras i kommunallagens andra kapitel sjätte paragraf: 

“Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som 
motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter 
som de tillhandahåller om inte särskild lagstiftning säger 
annat”. 

De avgifter en kommun debiterar en medborgare skall även följa den 
likställighetsprincip som regleras i kommunallagens andra kapitel tredje paragraf: 

”Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar 
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat”. 

I Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av 
offentlig plats andra paragraf anges undantag från självkostnadsprincipen.  

1.2. Uppräkning av taxan 
Beslut om uppräkning av taxa tas av kommunfullmäktige om inte 
kommunfullmäktige i särskilt beslut delegerat rätt till nämnd att uppräkna taxan 
enligt fastställd uppräkningsprincip. Sådan delegering är inte aktuell för denna 
taxa. 

1.3. Betalningsskyldighet  
Den enskilde förbinder sig att erlägga avgift genom att parkera på plats där 
skyltning om avgift råder. Avgiften debiteras via biljettautomat, app eller via SMS-
tjänst.  
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1.4. Så överklagas ett beslut 

Taxebestämmelser antagna av kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut att anta taxan kan överklagas i den ordning som gäller 
för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725).  
 
Lokala trafikföreskrifter gällande parkeringsavgift överklagas hos Länsstyrelsen. 

1.5. Taxans konstruktion 
Taxan debiteras per timma utifrån tre zoner med olika avgiftsnivåer. 

Nyttotillstånd erbjuds utifrån månad alternativt år.  

2. Avgifter 
Avgift för parkering Kostnad 

Grön zon (yttre zon) 5 kronor/timme 

Gul zon (mellan zon) 12 kronor/timme 

Röd zon (inre zon) 18 kronor/timme 

Nyttotillstånd (Parkeringsklocka för företag) 500 kronor/månad 

Nyttotillstånd (Parkeringsklocka för företag) 5 000 kronor/år 

 


	Taxa för parkeringsavgifter
	Innehåll
	1. Allmänna bestämmelser
	1.1. Kommunens ansvar för den tjänst/nytta som taxan avser
	1.2. Uppräkning av taxan
	1.3. Betalningsskyldighet
	1.4. Så överklagas ett beslut

	Taxebestämmelser antagna av kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut att anta taxan kan överklagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725).   Lokala trafikföreskrifter gällande parkeringsavgift överkl...
	1.5. Taxans konstruktion

	2. Avgifter

