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Remissvar från SMC Stockholm om Parkeringsprogrammet i Huddinge 

kommun 

 

Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister i Stockholms län tackar för att vi genom 

hemsidan fick möjlighet att besvara remisserna om trafikmiljön i Huddinge kommun.  

Som utgångspunkt för remissvaret bifogas även Synpunkter från SMC Stockholm om 

Trafikstrategi i Huddinge kommun för studium. 

Med stor tillfredsställelse noteras att ordet motorcykel och moped blir behandlat. 

Avsnitt 4.10 

Det är viktigt att fordonsägare som är bosatta i kommunen och som pendlar till Huddinge 

kommun för att studera, arbeta eller enbart besöka den kan parkera sitt fordon på ett säkert 

sätt utan att bötfällas. Det gäller även motorcyklar och moped klass I.  

Parkeringsstrategins kapitel 4.10 handlar om parkering för motorcyklar och moped klass I. 

Kommunen ser ingen anledning att reglera MC- och mopedparkering på annat sätt än för bil.  

Kommunen ser inga behov av att inrätta MC- och mopedparkering på skolor, arbetsplatser, 

vid butiker och liknande. Enbart när nya bilparkeringar planeras bör plats för MC och moped 

säkras.  

SMC Stockholm har inget att invända mot de krav som ställs på hårdgjord och plan yta eller 

att MC- och mopedparkeringarna är årstidsbundna. Däremot anser SMC Stockholm att 

kommunen ska stryka krav på att P-kvitto, P-skiva och P-tillstånd ska förvaras väl synligt på 

motorcykel och/eller moped klass I. Dessa krav är inte möjliga att uppfylla för fordon utan 

kaross. P-kvitto, P-skiva och P-tillstånd kan blåsa bort, stjälas eller försvinna på något sätt.  

SMC anser att Huddinge kommun bör följa goda exempel från i stort sett alla andra svenska 

kommuner där tvåhjuliga motorcyklar och mopeder klass I parkerar kostnadsfritt på anvisade 

platser. Dessa platser kan vara sådana där bilar(eller andra 4-hjuliga fordon) inte får eller kan 

parkeras.  

SMC tagit upp frågan om P-kvitto med SKL vid ett flertal tillfällen. SMC har också uppvaktat 

regeringen med förslag om förändring av Trafikförordningen. SMC har begärt 

prövningstillstånd i Högsta Domstolen. Det är inte heller klart om en eller flera 

motorcyklar/mopeder klass I i en bilruta eller samtliga ska erlägga avgift och därmed lägga P-

kvitto, P-skiva och P-tillstånd på fordonet. Tillämpning varierar mellan kommunerna.  

SMC Stockholm medverkar gärna till framtagning av lämpliga MC-platser om Huddinge 

kommun önskar.  

Avsnitt 4.11 Elfordon 

Huddinge kommun redogör i kapitel 4.11 om laddplatser för elfordon och bilpoolsplatser. Av 

texten framgår dock att de enda elfordon som får använda laddplatserna är elbilar. Skylten 

”laddplats” betyder laddplats för alla elfordon, inte bara för elbilar. SMC Stockholm anser att 

alla fordon ska kunna använda laddplatserna, även motorcyklar och mopeder som drivs av el.   

 


