Taxor och avgifter för
samhällsbyggnadsenhetens verksamhet, del C

Trafik, parkering,
dispenser, industrispår i
Västerviks kommun
Fastställt av kommunfullmäktige 2018‐12‐17, § 54 att gälla från 1 januari 2019

Innehåll
Felparkeringsavgifter, överträdelseavgift för felparkering på allmän plats utifrån överträdelsepunkter i
trafikförordningen eller lokal trafikföreskrift ................................................................................................ 3
Kontrollavgift på kvartersmark utifrån överträdelsepunkter ........................................................................ 4
Parkeringsavgifter.......................................................................................................................................... 4
Avgifter för flyttning av fordon i vissa fall ..................................................................................................... 5
Trafikering av industrispår ............................................................................................................................. 5
Dispensavgifter för tunga, långa, breda och höga transporter ..................................................................... 6

2 (6)

Felparkeringsavgifter, överträdelseavgift för
felparkering på allmän plats utifrån
överträdelsepunkter i trafikförordningen eller lokal
trafikföreskrift
Punkt
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Överträdelse, Stannat eller parkerat
Stannade eller parkering i terräng, på gång- och
cykelbana, på eller för nära övergångsställe, på gång- och
cykelbana, mot färdriktningen, cykelpassage eller
cykelöverfart, vägkorsning, kollektivkörfält, busshållplats,
ändamåls- eller laddplats.
Stannande eller parkering på plats för annat ändamål än
på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp
(t ex parkeringsplats för rörelsehindrad).
Stannande eller parkering på plats för annat ändamål än
på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp
(t ex p-plats MC, buss etc).
Stannande eller parkering där fara uppstår eller trafiken
hindras eller störs, spårkorsning, skymt vägmärke eller
signalanläggning, mot vägens längdriktning, i tunnel eller
kurva, på backkrön, längs heldragen linje, på cykelfält, på
spärrområde eller i cirkulationsplats, på ej tillåten sida av
vägen.
Parkerat fordon med något hjul utanför en
uppställningsplats eller annan markering.
Parkerat fordon längre tid än 24 tim i följd på vardagar,
utom vardag före sön- och helgdag.
Parkerat fordon utan giltig parkeringsbiljett eller
motsvarande är synlig och läsbar.
Parkerat fordon utan att tiden på parkeringsskiva eller
motsvarande har ställts in enligt 3 kap. 49 a3 eller att
angivelsen är synlig och läsbar.
Parkerat fordon framför infart eller så att fordonstrafik till
och från fastigheten väsentligt försvåras.
Parkerat fordon på huvudled.
Parkerat fordon på en gågata eller i ett gångfartsområde.
Parkerat fordon så att fordonet hindrar tillträde eller att
fordon kan föras från platsen, bredvid annat fordon eller
anordning eller på mötesplats
Stannade eller parkering inom områden eller på platser där
fordon inte får stannas och/eller parkeras enligt Ltf eller
väghållarbeslut.
Stannande eller parkerat fordon inom område eller plats
där fordon inte får parkeras
Parkering på fel sida av vägen enligt bestämmelser om
datumparkering.
Parkering längre tid än tillåten tid.
Enligt antecknad överträdelse

Avgift

1000 kr

1000 kr

500 kr

500 kr

500 kr
300 kr
300 kr
300 kr
500 kr
500 kr
500 kr
500 kr

1000 kr
500 kr
500 kr
300 kr
300 kr
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Kontrollavgift på kvartersmark utifrån
överträdelsepunkter
1-8

9-12

Parkering utanför markerad plats, för lång tid, ej erlagd
eller på rätt sätt erlagd avgift, biljett saknas eller är felvänd,
tillstånd saknas eller är fel
Parkering på besöksplats eller plats för visst fordonsslag
Parkering på plats för rörelsehindrade

13-14
17-18

Parkering då P-skiva saknas eller är felvänd
Parkering inom område eller på plats med förbud att
parkera

300 kr
500 kr
1000 kr
300 kr
500 kr

Parkeringsavgifter
Avgift
För parkeringsautomat i inre citykärnan med en avgift av högst 20
kr, taxa A, avgift per timma
För parkeringsautomat i yttre citykärnan med en avgift av högst 12
kr, taxa B, avgift per timma
För parkeringskort, gällande på kommunala avgiftsbelagda
parkeringsplatser med parkeringstid längre än 4 timmar, avgift 500
kr/mån
För periodkort, gällande på samtliga kommunala avgiftsbelagda
parkeringsplatser, avgift 600 kr/mån
För nyttokort, avgift 600 kr/mån eller 4500 kr/år

Avgift
20 kr
12 kr
500 kr
600 kr
600 kr/mån
4500 kr/år

Parkeringsavgifter inom Västerviks kommun får tas ut vardagar utom dag före röd dag, på
parkeringsplats som regleras med lokala trafikföreskrifter. För parkering vid
parkeringsautomater i den inre citykärnan gäller taxa A. För parkering vid parkeringsautomater i
den yttre citykärnan gäller taxa B. Parkeringskort och periodkort gäller 1 månad kan köpas av
allmänheten och hantverkare. Hantverkare som behöver tunga verktyg mm och med fordon
som är inrett som arbetsplats kan även köpa nyttokort som får användas enligt vissa regler som
framgår på kommunens hemsida. Detta gäller även för vård‐ och hemtjänstpersonal med
besöks‐ och jourverksamhet. Nyttokorten ger även rätt att parkera där parkering annars är
reglerad och i vissa fall otillåten som t ex. på väg eller gata där parkeringsförbud råder enligt
uppsatta vägmärken. Parkering med nyttokort medger även parkering på gågata och
gångfartsområde mellan kl. 07‐16.
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Avgifter för flyttning av fordon i vissa fall
Fast avgift för kort och lång flytt inklusive uppställning och
handläggning

3500 kr

Enligt SKL: s handbok ”Flyttning av fordon‐ Handbok för kommunens handläggare” från 2013
gäller den enkla grundprincipen att ägaren av det flyttade fordonet är skyldig att ersätta
kostnaderna för flyttning av fordon som behövs och de kostnader som flyttningen medför (7 §
Lagen om flytt av fordon i vissa fall).
Västerviks kommun och kommunens driftentreprenör Västervik Miljö & Energi AB
har en självkostnad på 3500 kr (2018) för flyttning och omhändertagande av
skrotbilar och felparkerade bilar i kommunen. Uppräkning av beloppen ska ske
årligen per 1 januari med KPI oktoberindex som bas.

Trafikering av industrispår
Trafikering av kommunens industrispår är kostnadsfri.
Vid uthyrning av spår för uppställning skall samma taxa som Trafikverket enligt
gällande Järnvägsnätsbeskrivning för långtidsuppställning tillämpas.
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Dispensavgifter för tunga, långa, breda och höga
transporter
Enligt trafikförordningen (Trf) 1998:1276 får kommunen besluta om dispenser
avseende vikt, längd, bredd och höjd för transporter inom kommunen. Avgiften är
uppdelad i en fast del, grundavgift, och en rörlig avgift. Den rörliga avgiften varierar
med den poäng som framräknas utifrån en objektiv bedömning av transportens
komplexitet, uttryckt genom tre parametrar, se nedan.
Delavgifterna, grundavgift respektive rörlig avgift, justeras årligen och gäller fr o m
1 januari utifrån förändring i oktober månads KPI. Delavgifterna avrundas till
närmaste hela kronor. Debiterad avgift, dvs priset för utfärdat transporttillstånd,
avrundas nedåt till närmaste tiotal kronor.
Grundavgift 200 kr, exkl moms
Rörlig avgift 60 kr/poäng, exkl moms
Parameter
Typ av last

Min

Max

1

4

1

4

0

6

Summa poäng
Avgift:
Moms

2
320
80

14
1040
260

Summa
Avrundat pris

400
400

1300
1300

3‐6 månaders
dispens

800

800

Bred
Tung
Lång
Hög

Transportsträcka, <2
km
<5
<10
≥10
Framförhållning,
dygn

Poäng
1
1
1

1
2
3
4

<1

6

<3
<6
≥6

3
1
0
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