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F. 2.9 
FELPARKERINGSAVGIFT 
 

Avgifter vid utfärdande av parkeringsanmärkningar i Lomma kommun 

Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) 

Stannat eller parkerat fordon 
 

01 På allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng (3 kap. 48 §) 1000 kr 
02 På gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §) 1000 kr 

03 Mot färdriktningen (3 kap. 52 §) 1000 kr 

04 På eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en 
cykelpassage eller en cykelöverfart (3 kap. 53 §) 

1000 kr 

05 I en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste 
ytterkant (3 kap. 53 §) 

1000 kr 

06 I ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. (3 kap. 53 §) 1000 kr 

07 För annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för vid 
trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 §) 

1000 kr 

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

1000 kr 

09 Enligt antecknad överträdelse 1000 kr 

 

Parkerat fordon 

 

20 Med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering  
(3 kap. 49 §), 

400 kr 

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

400 kr 

22 Utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar  
(3 kap. 49 a §) 

400 kr 

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 §) 

400 kr 

24 Framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från 
fastigheten väsentligen försvåras (3 kap. 55 §) 

800 kr 

25 På en huvudled (3 kap. 55 §) 800 kr 

26 På en gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap. 1 §) 1000 kr 

27 Enligt antecknad överträdelse 800 kr 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       2 (2) 
        

Lomma kommun          Kommunfullmäktige  §  99 / 2008 11 20 
                                         Kommunfullmäktige  § 56 / 2015 06 11 
                                         Kommunfullmäktige  § 77 / 2017 12 07 
                                         Kommunfullmäktige  § 86 / 2020 12 03 
 

   

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 1000 kr 

31 På plats där fordon inte får stannas eller parkeras 1000 kr 

33 Enligt antecknad överträdelse 1000 kr 

 

Parkerat fordon 

 

34 Inom område där fordon inte får parkeras 1000 kr 

35 På plats där fordon inte får parkeras 1000 kr 

37 På fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering 400 kr 

38 Längre än tillåten tid 400 kr 

39 Utan att visa att avgift eller motsvarande är betald 400 kr 
41 Utan att parkeringsskiva eller motsvarande har använts 400 kr 

42 Enligt antecknad överträdelse 800 kr 

 
 


