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Återbetalning av felparkeringsavgift 
 
Bakgrund 
 
Den 1 mars 1987 trädde lagen om kommunal parkeringsövervakning i kraft. (Prop 
1986/87:51, trafikutskottet 1986/87:10, SFS 1987:24). Denna lag ersatte lagen om 
kommunal trafikövervakning och innebar bl a att länsstyrelsens tidigare uppgift att 
"förordna" parkeringsvakter överfördes till den kommun, där den kommunala 
parkeringsövervakningen förekom. 
 
I samband med ikraftträdandet av den nya lagen om kommunal 
parkeringsövervakning ifrågasattes om inte de kommunala parkeringsvakterna borde 
förordnas på nytt på grund av att länsstyrelsens förordnanden inte ansågs gälla efter 
den nya lagens tillkomst. Eftersom denna fråga överhuvudtaget inte berördes i den 
nya lagstiftningen föreslog förbundets juridiska avdelning i särskilt meddelande (Dnr 
1987/0904) till de kommuner, som hade kommunal parkeringsövervakning, att dessa 
kommuner borde fatta beslut om förordnande av sina parkeringsvakter. 
 
Flera kommuner hann inte att fatta beslut om nya förordnanden av sina 
parkeringsvakter förrän en tid efter den 1 mars 1987. Trafikanter, som felparkerat sina 
bilar under tiden fram till dess kommunen hunnit fatta sådant beslut, gjorde därför i 
några fall gällande att parkeringsvakten inte varit behörig att utfärda 
parkeringsanmärkning och motsatte sig betalningsskyldighet. I andra fall krävde 
några trafikanter av samma skäl återbetalning hos Trafiksäkerhetsverket av erlagda 
felparkeringsavgifter. Till bilden hör också att några av hovrätterna kommit till delvis 
olika uppfattning i frågan om parkeringsvakternas behörighet. 
 
Slutsats 
 
Frågan om de kommunala parkeringsvakternas behörighet att utfärda 
parkeringsanmärkningar efter den 1 mars 1987 får numera anses slutgiltigt avgjord 
genom dels ett regeringsbeslut (kommunikationsdepartementet, ärende III 2162/88 
och dels två beslut av hovrätten över Skåne och Blekinge (mål nr Ö 318/88 och 
845/89). 
 
Samtliga dessa avgöranden utgår från att ett kommunalt beslut om anställning som 
parkeringsvakt eller motsvarande är att anse såsom ett förordnande enligt lagen om 
kommunal parkeringsövervakning. Detta får anses gälla oavsett om ett sådant beslut 
har meddelats före eller efter den 1 mars 1987, då den nya lagen trädde i kraft. 
Följaktligen föreligger inte heller någon skyldighet för kommuner med kommunal 
parkeringsövervakning att återbetala felparkeringsavgifter av den anledningen att hos 
kommunen anställd parkeringsvakt på dessa grunder skulle vara obehörig. 
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