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600:- 

1 På allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng 
2 På gång-eller cykelbana 
3 Mot färdriktningen 
4 På eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart 
5 I en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant 
6 I ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. 
7 För annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats 
8 För annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag 
9 Enligt antecknad överträdelse: 

Ej så långt från körbanans mitt som möjligt 
Heldragen linje 

Refug, rondell 
I vägport eller tunnel 
På eller i närheten av backkrön eller kurva där sikten är skymd 
Så att fara uppstår eller trafiken hindras eller störs 
Så att vägmärken eller signaler skyms 
Spärrområde 

24 Framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras 
26 På en gågata eller i ett gångfartsområde 
30 Inom område där fordon inte får stannas eller parkeras 
31 På plats där fordon inte får stannas eller parkeras 

 
 

 
400:- 
20 Med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering 
21 Längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag 
23 Utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in eller att angivelsen är synlig och läsbar 
25 På en huvudled 
27 Enligt antecknad överträdelse: 

På körbana bredvid annat fordon eller anordning 

Hindrar tillträde till andra fordon eller så att dessa inte kan föras från platsen 

På en väg inom ett avstånd av 30 m från en plankorsning 

Ej i vägens längdriktning 

34 Inom område där fordon inte får parkeras 
35 På plats där fordon inte får parkeras 
38 Längre än tillåten tid 
41 Utan att parkeringsskiva eller motsvarande har använts 
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