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Om du får parkeringsböter på din motorcykel, hur gör du? 
Många motorcyklister får parkeringsböter trots att de har betalat parkeringsavgiften. 
Parkeringskvittot kan bli stulen av andra eller tas av vinden. När parkeringsvakterna 
kommer.ser det ut som om man inte har betalat sin avgift och en parkeringsbot är följden.  

 

Felparkeringsavgift och kontrollavgift och hur går det till? 

Det finns två helt olika former av parkeringsböter. En felparkeringsavgift och en kontrollavgift. 
En felparkeringsavgift regleras enligt lagen om felparkeringsavgift (1976:206). En sådan avgift 
tas ut om man enligt parkeringsvakten eller polisen inte betalat sin parkeringsavgift på till 
exempel en kommunalägd parkeringsplats som är avgiftsbelagd. Om man vill överklaga en 
felparkeringsavgift så finns en överklagandehänvisning på felparkeringsavgiftens baksida. En 
överklagan ska skickas skriftligen till Polismyndigheten inom sex månader från det datumet då 
felparkeringsavgiften har skrivits ut. Om man ogillar Polismyndighetens beslut kan man 
överklaga till förvaltningsrätten. Överklagan ska då inkomma senast inom tre veckor till 
Polismyndigheten som därefer skickar överklagan vidare till förvaltningsrätten. 

En kontrollavgift däremot kommer till följd av exempelvis felparkering på privata 
parkeringsplatser. Om en privat person eller tomtägare har rätt till att kräva en kontrollavgift 
framgår av lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (1984:318). Det är således en privattvist 
som ska lösas. Du överklagar skriftligt till parkeringsbolaget och bifogar handlingar som styrker 
ditt ärende. Får du inte bifall kan du ännu en gång skriftligt bestrida ärendet till den som 
utfärdat boten. Tänk på att det är viktigt att bestrida betalningskraven snabbt eftersom det 
annars finns risk att ärendet går till inkasso. Markägaren/parkeringsbolaget kan i sin tur välja 
att pröva ärendet i Tingsrätten. Även här kan tingsrättens dom överklagas men det krävs 
prövningstillstånd för att de ska ta upp ärendet. 

 

Hur kan jag bevisa att jag har gjort rätt för mig? 

Enligt trafikförordningens (1998:1276) 3 kap. 49  a § andra stycket måste man fästa sin 
parkeringsbiljett synligt och i de flesta fallen vad gäller mc och moped ovanpå fordonet. Fota 
parkeringsbiljetten! Enligt en dom i Högsta Domstolen, HD, sommaren 2013 är fotot av ett 
parkeringskvitto starkare än parkeringsvaktens vittnesmål. Ett foto som markerar dag och 
tidpunkt då du har fästat din parkeringsbiljett på din motorcykel kan därför räcka för att bevisa 
att du har betalat din avgift. På de flesta P-platser finns idag andra betalsätt (app, SMS och 
liknande) vilket gör att du som MC-ägare inte behöver lägga en lapp på fordonet.  

 

Viktigt att komma ihåg! 

Du måste alltid betala din felparkeringsavgift inom den avsatta tiden oavsett om du tänker att 
överklaga den eller inte. Annars kan din avgift höjas och ärendet lämnas vidare till 
Transportstyrelsen och sedan vidare till Kronofogden.  

Vad gäller kontrollavgiften ska du agera snarast då du riskerar att fodran skickas vidare till 
inkasso.  

För ytterligare information om parkering, dess regler och SMC:s arbete vad gäller den frågan 
besök gärna vår hemsida. 


