PARKERING INOM Brf Hanaholm1
Styrelsen har blivit tvungen att ta tag i det som rör parkering i vårt område, allt för att folk inte respekterar vår
föreningsyta/tomt. Styrelsen har så många gånger nu fått påtala att man inte får parkera utan tillstånd och utan
att betala för de parkeringsplatser vi har till vårt förfogande och att man helt enkelt står i vägen för våra boende
samt Räddningstjänsten. Det finns bra parkeringsmöjligheter i vår förening och i dess omnejd att parkera sitt
fordon.




Tänk på att vid in/utflyttning så finns det Parkeringstillstånd att låna, kontakta Styrelsen i god tid innan
flytt. Anmäl via: info@hanaholm1.se
Anmäl ert intresse om att hyra garageplats alternativt parkeringsplats, ansök via: garage@hanaholm1.se
Ansökning av Boendeparkering på gatorna runt vår förening görs via: http://malmo.se/boendeparkering

Om kontrollavgifter:
1.

Kontrollavgifter på tomtmark.

Det finns två typer av parkeringsanmärkningar. Den ena anmärkningen heter kontrollavgift och skrivs ut då parkeringen varit
felaktig på tomtmark, det vill säga P-hus, gårdsparkering eller upplåtna hyrda P-platser. Den andra typen av
parkeringsanmärkning kallas felparkeringsavgift och skrivs ut då parkeringen varit felaktig på gatumark. Om du har
synpunkter på felparkeringsavgift ska du vända dig till polisen med din överklagan.
2.

Kontrollavgift

Du får en kontrollavgift om ditt fordon varit uppställt i strid mot skyltade parkeringsvillkor eller förbud. Med anledning av
detta har du debiteras en kontrollavgift enligt LKOP SFS (1984:318).
Avgiftens storlek följer kommunens avgift för respektive förseelse. Avgiften kan alltså variera utifrån vilken kommun du
befinner dig i samt vilken förseelse du har begått.
På kontrollavgiften framgår orsaken tydligt, så kallad överträdelsepunkt. På kontrollavgiften finns alla uppgifter du behöver
för att betalningen ska kunna göras så enkelt som möjligt. Glöm inte att ange ärende nr vid betalning.
3.

Om du fått en kontrollavgift

Kontrollavgiften ska betalas inom 8 dagar från utskriftsdatum. Om du inte har betalat, går en påminnelse ut som ska betalas
inom10 dagar från utskriftsdatum. Om inte heller påminnelsen leder till betalning, skickar vi ut ett inkassokrav. Då påförs
också en avgift om 180 kronor. Om inte heller inkassokravet leder till betalning, överlämnas ärendet till
Kronofogdemyndigheten för ansökan om betalningsförläggande och indrivning. I samband med detta får du betala samtliga
avgifter i ett ansökningsärende hos Kronofogdemyndigheten

-

Överklagan av kontrollavgift
Överklagan ska sändas via mail till info@hanaholm1.se
Överträdelse: Giltigt P-tillstånd saknas/ej synligt
För att få parkera på platsen krävs det enligt de skyltade reglerna att man tar reda på gällande parkeringsregler inom gällande
område. P-tillståndet skall vara placerat innanför bilens vindruta, fullt avläsbart utifrån. Vid parkeringstillfället har inte funnits
något läsbart tillstånd. Detta har dokumenterats med fotografier.
De vanligaste invändningarna mot denna överträdelse är:






Jag glömde att lägga fram p-tillståndet
P-tillståndet låg i min andra bil
Jag har ännu ej fått mitt nya tillstånd
Jag visste inte att det behövdes tillstånd
Det fanns inga andra p-platser lediga

Dessa invändningar och liknande är inte skäl till att vi ska avskriva kontrollavgiften.
Överträdelse: Parkerad på hyrd/reserverad plats
Enligt skyltningen på platsen är detta en hyrd/reserverad plats. För att få parkera på platsen krävs det enligt de skyltade reglerna
att man tar reda på gällande parkeringsregler inom gällande område och för att få parkera på denna plats krävs att man är
behörig. Enligt våra uppgifter var du ej behörig, kontrollavgift har utfärdats. Detta har dokumenterats med fotografier.
De vanligaste invändningarna mot denna överträdelse är:






Jag såg inte skyltningen
Jag visste inte att man inte fick parkera här
Det fanns ingen annan ledig plats
Jag visste inte att det behövdes tillstånd
Jag stod bara en kort stund

Dessa invändningar och liknande är inte skäl till att vi ska avskriva kontrollavgiften.

Överträdelse: Förbud att parkera. Zon
För att få parkera på platsen krävs det enligt de skyltade reglerna att man tar reda på gällande parkeringsregler inom gällande
område. Vid infarten till området finns tavlan ”Zon med förbud att parkera” uppsatt. Detta innebär att parkering endast får ske
inom området på platser som är uppmärkta med ”P”. På alla övriga ytor råder parkeringsförbud. Detta gäller tills man passerat
”Zon upphör skylt”. Ditt fordon har varit parkerat på plats som ej varit utmärkt med ”P” Därför har kontrollavgift utfärdats. Detta
har dokumenterats med fotografier.
De vanligaste invändningarna mot denna överträdelse är:






Jag såg/förstod ej skyltningen
Jag stod inte i vägen för någon
Jag skulle bara stå en kort stund
Jag visste inte att det behövdes tillstånd
Andra hade parkerat likadant

Dessa invändningar och liknande är inte skäl till att vi ska avskriva kontrollavgiften.

Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering
1 § En markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området får under de förutsättningar som
anges i denna lag ta ut en avgift (kontrollavgift) om ett fordon parkerats inom området i strid mot förbud eller villkor som han har
beslutat (olovlig parkering).
Kontrollavgift får inte tas ut om överträdelsen omfattas av förordnande enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift eller är
belagd med straff enligt annan författning än brottsbalken.
2 § Med fordon avses i denna lag
1. fordon som är upptagna i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register,
2. fordon som är upptagna i det militära fordonsregistret, eller
3. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens.
Bestämmelserna i denna lag om markägare gäller också den som på grund av avtal har rätt att upplåta ett område för parkering
eller att förbjuda parkering inom området. Lag (2001:566).
3 § Kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på
platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken.
4 § Kontrollavgiften får inte överstiga den felparkeringsavgift som fastställts inom kommunen enligt lagen (1976:206) om
felparkeringsavgift.
Om felparkeringsavgiften har fastställts till olika belopp för skilda delar av kommunen eller för skilda slag av överträdelser, får den
kontrollavgift som tas ut för en olovlig parkering inte överstiga den felparkeringsavgift som har fastställts för det aktuella slaget av
felparkering i den del av kommunen där den olovliga parkeringen ägde rum. Lag (1986:377).
5 § En ny kontrollavgift får tas ut för varje påbörjat kalenderdygn som en olovlig parkering pågår. Minst sex timmar måste dock
förflyta från det att en betalningsuppmaning enligt 8 § första stycket utställdes till dess att en ny får utställas.
Högst fem kontrollavgifter får tas ut för samma olovliga parkering.
6 § Gör markägaren anspråk på kontrollavgift för en olovlig parkering har han inte rätt att för samma parkering också ta ut
parkeringsavgift som inte betalats.
7 § Fordonets förare och ägare ansvarar solidariskt för att kontrollavgiften betalas. Ägaren ansvarar dock inte om omständigheterna
gör det sannolikt att fordonet har frånhänts honom genom brott.
Med fordonets ägare avses
1. den som vid tiden för den olovliga parkeringen var antecknad som fordonets ägare i något av de register som avses i 2 § första
stycket eller den som senare har antecknats där som ägare av fordonet vid tiden för överträdelsen,
2. i fråga om fordon som brukas med stöd av licens som anges i 2 § första stycket 3, den som vid samma tid innehade licensen.
Lag (1988:1181).
8 § Vill markägaren ta ut kontrollavgift skall han utställa en betalningsuppmaning som överlämnas till fordonets förare eller ägare
eller fästs på fordonet.
Om kontrollavgiften inte betalas inom den tid som angetts i uppmaningen, skall markägaren påminna fordonets förare eller ägare
om betalningsansvaret innan han vidtar åtgärder för inkassering av avgiften enligt inkassolagen (1974:182). Påminnelsen skall
innehålla uppgift om när avgiften senast skall betalas.
9 § Talan om att få ut kontrollavgift får inte väckas senare än två år från den dag då den olovliga parkeringen upphörde.
Talan skall väckas vid tingsrätten i den ort där den olovliga parkeringen ägde rum.
10 § Om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att
ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut.
11 § Har någon genom lagakraftägande dom dömts för gärning som innefattar olovlig parkering eller godkänt strafföreläggande för
sådan gärning får kontrollavgift inte tas ut. Redan erlagd avgift skall betalas tillbaka.

