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Taxa för parkering och felparkering  
 

 
Allmänt 

 
§ 1  
Denna taxa gäller avgift för nyttjande av parkering på Älvsbyns kommuns parke-
ringsplatser.  
 
Avgift för olovlig parkering och felparkering tillämpas på kommunens mark och 
gator inom tätbebyggt område.  
 
Avgift för olovlig parkering och felparkering enligt denna taxa tas ut med stöd av lag 
(1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering respektive lag (1976:206) om fel-
parkeringsavgift. 
 
Avgift för hyrd parkeringsplats 
 
§ 2  
Följande avgifter gäller för parkeringsplatser, garageplatser och carportar som upplåts 
till anställda. Avgiften faktureras och ska betalas i förskott innan varje påbörjad peri-
od. 
 
1. Hyrd motorvärmarplats, fast pris för ett år (1 okt-30 sep) 1700 kr / år för tills-

vidareanställda. Parkeringsplats som hyrs årsvis ska sägas upp senast den 30 juni. I 
annat fall förlängs kontraktet ytterligare ett år.  

2. Motorvärmarplats, 300 kr / månad, gäller endast för vikarier (tillsvidareanställda 
får ej hyra månadsvis) 

3. Hyrd parkeringsplats med normalladdare för elfordon inklusive ström, grundtaxa 
som punkt 1 och 2 + tillkommande avgift 1800 kr/år respektive 150 kr/månad. 
Hyra av parkeringsplats med laddare för elfordon kräver innehav av elfordon.   

4. Parkeringsplats i garage 3700 kr / år  
5. Parkeringsplats i carport 2100 kr / år  
6. Parkeringsplats för husbil inkl. el 5 kr/h, max 80 kr/dygn 
 
§ 3  
Avgiften för hyrda parkeringsplatser indexjusteras enligt konsumentprisindex för 
oktober månad med 2019 som basår. Beloppet avrundas till närmaste hela tiotal 
kronor. 
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Avgift för parkeringsplats med uttag för laddning av elbilar 
 
§ 4  
Parkeringsavgifter för laddplatser för elfordon ska betalas enligt följande: 
 

• Normalladdning 5 kr/timme 

• Semisnabb laddning 30 kr/timme 

• Snabbladdning 3kr/minut, max 30 minuter 
 

I priset för laddplatsen ingår förbrukad el samt rätt att stå parkerad på platsen under 

den tid som anges vid parkeringsplatsen eller i app. 

 

§5 

Avgiften ska erläggas via gällande betalsystem för laddplatser. 

Avgift för felparkering 
 
§ 6 
Vid överträdelse av föreskrift om parkering eller stannande av fordon ska 500 kronor 
betalas i felparkeringsavgift.  
 
Avgift för kontrollavgift 

§ 7 
Den som parkerar ett fordon på Älvsbyns kommuns mark i strid mot förbud eller 
villkor, eller parkerar på en laddplats för elbilar utan att erlägga avgift ska betala en 
kontrollavgift om 500 kronor efter anmodan från kommunen eller kommunens 
parkeringsövervakare. 
 
Kontrollavgift får inte tas ut om överträdelsen omfattas av förordningen om 
felparkeringsavgift eller är belagd med straff enligt annan lagstiftning än brottsbalken.  
 

Denna taxa träder i kraft 2020-05-04.  

Taxan ersätter tidigare taxor för kontrollavgift och felparkeringsavgift samt taxa för 

parkeringsplats vid Älvsbyns kommuns parkeringar.  

Övergångsbestämmelser 

För pågående avtal för hyra av personalparkeringar träder denna taxa i kraft från och 

med 2020-10-01. 

_____ 


