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Taxa för parkering och omkringliggande 
tjänster i Finspångs kommun 
    Taxa 

Laddinfrastruktur på allmän plats och tomtmark 4,02 kr/kWh inkl. moms 
 
Parkeringsavgift gul zon                  10 kr/tim, (KS 2020-§ 402) 
  blå zon                      6 kr/tim 

grön zon                     3 kr/tim 
 

Dygnsparkering gul zon                 100 kr/dygn (KS 2020-§ 402) 
blå zon  80 kr/dygn 
grön zon  50 kr/ dygn  

 
 
Månadsparkering gul zon                 450 kr/mån (KS 2020-§ 402) 
  blå zon  300 kr/månad 

grön zon  200 kr/månad 
 
     

Felparkeringsavgift avseende allmän plats och kommunal tomtmark 
    1.000 kr 
    600 kr 
    400 kr 
 

Tillfällig dispens från lokala trafikföreskrifter  500 kr 

Årsdispens från lokala trafikföreskrifter  1.500 kr exkl. moms/ år  

 

Flyttning av fordon inklusive bärgnings och skrotningskostnader 

Fordon till skrotning inom Finspångs tätort  2.850 kr exkl. moms  
För andra fordon än personbil eller fordon utanför Finspångs tätort kan kostnaden 
variera.  

Fordon till förvaring   2.850 kr exkl. moms 
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Parkeringszoner och avgifter 
Finspångs centrala delar är indelat i tre parkeringszoner: gul zon (kommunens 
parkeringsgarage) blå zon (inre centrumkärna) och grön zon (yttre centrumkärna). 
Zonerna gäller för de flesta parkeringar i tätorten som är kommunens. De olika 
zonbiljetterna leder till att man är berättigad att parkera inom en särskild zon i mån 
av plats. Det innebär att man inte har en fast plats utan man parkerar på valfri ledig 
plats i anvisad parkeringszon. Vissa fasta parkeringsplatser kommer att erbjudas i 
gul zon (kommunens parkeringsgarage).  

• Betalande i gul zon kan parkera på samma biljett i blå och grön zon.  

• Betalande i blå zon kan parkera på samma biljett i grön zon. 

Gul zon 
Gul zon avser kommunens parkeringsgarage i kommunhuset samt vid hotellet, se 
karta nedan. Beslut om avgift har fattats av kommunstyrelsen, 2020-§ 402 dnr 
KS.2020.0931, att införa avgift för parkering på tomtmark i Finspångs centrum.  
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Blå zon 
Blå zon omfattar Finspångs centrum, se bild nedan. Beslut om avgift på 
Lilsjöbäckens parkering samt Stationsområdets parkering har fattats av 
kommunstyrelsen, 2020-§ 402 dnr KS.2020.0931, att införa avgift för parkering på 
tomtmark i Finspångs centrum.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avgiftsfria korttidsparkeringar i blå zon 
Centrumnära avgiftsfria parkeringar med en tidsbegränsning mellan 15 minuter och 
upp till fyra timmar ska tillämpas.  

Dessa parkeringsplatser regleras genom lokala trafikföreskrifter. Regleringen sker 
med olika tidsbegränsning beroende på parkeringens närhet till handeln. 

Grön zon 
Grön zon omfattar den yttre centrumkärnan, se bild nedan. Föreslagna 
avgiftsnivåer inom detta område: 

• Parkeringsavgift 3 kr/ timme 
• Dygnsparkering 50 kr/ dygn 
• Månadsbiljett för 200 kr/ månad 
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Parkeringar på allmän plats med avgift i grön zon 
Parkeringsplatser på allmän platsmark ska följa taxorna i respektive zon. 
Avgiftsparkering tillämpas alla dagar kl. 00-24 

Parkeringsplatser Fastighetsbeteckning 

Parkeringar utmed Norra och Södra 
Storängsvägen 

Östermalm 1:1 

Parkering vid Aspvägen Svälthagen 1:1 

Parkering vid Ekmans väg Högby 1:2 

Gatuparkering på Ekmans väg Högby 1:2 

Gatuparkering på Parkvägen Högby 1:2 

Ekkällevägens parkering  Ekkällan 1 

Pilängsvägens parkering Östermalm 1:1 

Parkering bakom Storängsskolan Östermalm 1:1 

Avgiftsfria parkeringar i grön zon 
På strategiska platser inom grön zon ska avgiftsfria parkeringsplatser tillämpas. 
Dessa parkeringar ska vara tillgängliga för allmänheten och vara på gång och 
cykelavstånd från Finspångs centrumkärna. Tidsreglering utifrån parkeringens 
placering tillämpas genom lokala trafikföreskrifter.  

På kommunens allmänna parkeringsplatser och tomtmark ska grön taxa tillämpas 
utifrån tillgänglighet och behov. 



 

Taxa för parkering 

inomi   

7 (10) 

Avgiftsfri lämna och hämtaparkering  
På parkeringar intill skolor och förskolor i respektive zon tillämpas med upp till 
trettio minuters avgiftsfri parkering. Vid längre parkeringstid gäller taxan i 
respektive zon. 

Avgiftsfri gatuparkering 
På kommunens gator kan man parkera i upp till 24 timmar, om inget annat anges. 
Reglering kan tillämpas genom lokala trafikföreskrifter. Vid avgiftsregleringar 
tillämpas modellen för zonparkering i Finspångs tätort. 

Laddinfrastruktur på allmän plats och 
tomtmark  
Finspång kommuns befintliga laddinfrastruktur på allmän platsmark samt 
fastighetsmark och dess tillgängliga laddeffekt varierar från 3,7 kW till 22 kW.  

Steg 1 – tidsbaserad taxa 
En timtaxa innebär en schablonavgift för laddning per timme som läggs på 
parkeringsavgiften. 

Steg 2 – energibaserad taxa 
När tekniken finns tillgänglig är det av intresse att implementera en taxa baserad 
på laddad energimängd [kr/kWh]. Denna betalningsform är vanlig hos andra 
aktörer och efterfrågas vanligtvis av användare. Med energibaserad taxa tas 
hänsyn till hur länge fordonet står anslutet samt med vilken effekt ([kr/kW] x [tid]).  
 
Taxa 4,02 kr/kWh inkl. moms  

Effekt Taxa 

22 kW 90 kr/ h 

11 kW 45 kr/ h 

3,7 kW 15 kr/ h 
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Särskilda regler för hemsjukvård inom 
Finspångs kommun 
På gatumark och allmän mark inom Finspångs kommun, hela dygnets timmar alla 
dagar gäller regler och villkor: 

• Uppställning på gatumark får även ske, under högst 2 timmar i följd, på 
parkeringsförbud enligt lokal trafikföreskrift, gågata och inom 
gångfartsområde. 

Dispens från lokala trafikföreskrifter 
Man kan genom att ansöka om dispens från lokala trafikföreskrifter för att parkera, 
stanna eller trafikera en gata där det enligt föreskrifterna är förbjudet. Exempelvis 
om man ska flyttpacka en bil eller ska lasta/lossa frakt på gågator. Kommunen är 
restriktiv med att bevilja dispenser eftersom bestämmelsen från början har ett syfte 
att säkerställa trafiksäkerhet. Dispensen söker man senast två veckor innan det 
aktuella datumet och kan gälla upp till fem dagar. 

Årsdispens för verksamhetsutövare och företag  
Verksamheter som har ett stort behov av att ha sitt fordon nära sin verksamhet för i 
och urlastning av fordon kan ansöka om årsdispens för att parkera, stanna där det 
enligt föreskrifterna är förbjudet. Kommunen är restriktiv med att bevilja dispenser 
eftersom bestämmelsen från början har ett syfte att säkerställa trafiksäkerhet. 
Dispensen söker man senast två veckor innan det aktuella datumet och är giltig i 
ett år.  
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Felparkeringsavgifter i Finspångs kommun 
1.000 kronor kostar det att stanna: 

 
• mot färdriktningen 

 
• på gång- eller cykelbana 

 
• på övergångsställe 

 
• i korsning, i vägport 

 
• så att vägmärken skyms 

 
• på hållplats 

 
• framför utfart 

 
• så att tillträde till andra fordon hindras 

 
• på handikapplats 

 
• på lastzon, taxizon 

 
• inom tio meter före och efter korsning 

 
• inom tio meter före övergångsställe 

 
• inom tio meter före korsande gång- eller cykelbana 

 
• på plats där stannande är förbjudet 

 
• i terräng, plantering, gräsmatta etc. 

 
• på plats avsedd för annat fordonsslag, t.ex. plats reserverad för buss eller 

motorcykel. 
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600 kronor kostar det att parkera: 

 
• på plats där parkeringsförbud gäller, t.ex. parkeringsförbud i zon 

 
• på huvudled 

 
• på annan plats än särskilt ordnad parkeringsplats på gångfartsområde  

 

400 kronor kostar det att parkera: 

 
• på avgiftsbelagd parkeringsplats utan att erlägga avgift 

 
• längre tid än tillåtet 

 
• med något hjul utanför markerad parkeringsruta. 

Flytt av fordon 
Om ett fordon, till exempel en bil, står parkerat på fel sätt kan det störa ordning, 
säkerhet eller miljö i området. Då har kommunen möjlighet att flytta fordonet. 
Kommunen kan i vissa fall besluta att fordonet ska skrotas. 

Ägare till ett fordon som flyttats är skyldig enligt lag att ersätta kostnaden för 
flyttningen och eventuella andra kostnader i samband med flytten. Om kommunen 
vet vem som äger fordonet informerar de personen och förvarar fordonet i 30 
dagar. 

Det är alltid ägaren till ett fordon som är ansvarig. 

Kommunen kan hjälpa till att flytta fordon på privat mark om de står felparkerade 
eller parkerade under en väldigt lång tid. Mark- eller fastighetsägaren får själv 
begära att få fordonet flyttat och står själv för kostnaden av flytten. 

Kostnad för bärgning av personbil samt uppställning inom Finspångs kommun:  
2.850 kronor exklusive moms. För andra fordon än personbil kan kostnaden 
variera. 
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