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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag t i ll landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om pa r 

keringsbot . 

Enligt rikets lag om parkeringsbot (FFS 248/70) kan länsstyrelse 

förordna att kommun på sitt område jämsides med vederbörande polismyn

dighet får omhänderha övervakningen av efterlevnaden av förbud beträf

fande stannande , uppställning och parkering samt föreläggandet av par

keringsbot . Om övervakningen är ordnad på cetta sätt tillfa l ler influt

na parkeringsböter vederbörande kommun och ej staten . Detta gäller obe

roende av om parkeringsboten förelagts av polisman eller kommunal par

keringsövervakare . Å andra sidan är kommunen skyldig att bestrida de 

kostnader som föranledes av den kommunala övervakningen . 

LandskapsstyrelsBn , som handhar de uppgifter vilka i riket ankommer 

på länsstyrelse såvitt gäller parkeringsbotsärenden , saknar enligt den 

nuvarande lydelsen av landskapslagen om parkeringsbot möjlighet att för· j 

ordni om införande av kommunal parkeringsövervakning . Även i övrigt sak · 

nas i lagen bestämmelser som skulle möjliggöra införande av kommunal 

parkeringsÖvervakning . 

Mariehamns stad har hos landskapsstyrelsen anhållit att landskapsla

gen om park~ngsbot skulle ändras så att kommunal parkeringsövervakning '. 

möjliggjordes . Med anledning härav har landskapsstyrelsen beslutat fram 

lägga föreliggande lagförslag , vilket i sak skulle bringa landskaps l age 

om parkeringsbot i överensstämmelse med motsvarande rikslag . 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagan-

de 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om parkeringsbot. 

I enlighet med Landstingets beslut ändras 3 § landskapslagen den 20 

april 1971 om parkeringsbot (15/71) och fogas till lagen nya la och 2a 

§§ , till 2 § nya 2-4 mom ., till 4 § nya 3-5 mom . och till 11 § ett nytt 

3 mom ., såsom följer : 

I 



2 . 

la §. 

Landskapsstyrelsen kan på de särskilda villkor som landskapsstyrel

sen til l äventyrs uppställer på framställning av kommuns fullmäktige 

eller med deras samtycke och efter att ha inhämtat utlåtande av chefen 

för vederbörande polisdistrikt förordna att kommunen jämte vederbörande 

polismyndigheter skall omhänderha övervakningen av efterlevnaden av 

förbuden och begränsningarna beträffande stannande och parkering även

som föreläggandet av parkeringsbot . Landskapsstyrelsen kan återkalla 

förordnandet eller ändra däri uppställda villkor d å skä l därtill prövas 

föreligga. 

2 § • 

Är övervakningen ordnad på i la § angivet sätt skall kommunen utse 

en kommunal parkeringsövervakare i stället för i 1 mom . avsedd parke

ringsövervakare . 

Kommunal parkeringsövervakare står i frågor angående övervakningens 

allmänna uppläggning under ledning och tillsyn av chefen för polisdist

riktet. 

Kommunal parkeringsövervakare skall ha erforderligt antal biträden . 

Landskapsstyrelsen kan fastställa det lägsta antalet övervakningsbiträ 

den . Kommunal parkeringsövervakare och hans biträde skall vid tjänste

utövningen bära av landskapsstyrelsen fastställd tjänstedräkt och med

föra av landskapsstyrelsen fastställt tjänstemärke , vilket vid behov 

skall uppvisas . 

2a §. 

Det åligger kommunalt övervakningsbiträde att övervaka iakttagandet 

av förbuden och begränsningarna beträffande stannande och parkering , 

utfäFda betalningsanmaningar med anledning av parkeringsfel samt att 

avge rapporter om dem till parkeringsövervakaren och att även i övrigt 

biträda parkeringsövervakaren i de till övervakningen hörande uppgifte 

na i enlighet med dennes anvisningar och föreskrifter . 

Förare av fordon är skyldig att vid anfordran styrka sin identitet 

för parkeringsövervakaren eller hans biträde. 

3 § • 

Anser kommunal parkeringsövervakare eller hans biträde att parke

ringsfel medfört eller kunnat medföra allvarlig fara eller olägenhet , 

skall han utan att utfärda betalningsanmaning anmäla om felet hos 



3. 

polismyndighet. 

Är parkeringsfel uppenbart obetydligt får polisman, kommunal parke

ringsövervakare eller dennes biträde i stället för betalningsanmaning 

tilldela den felande anmärkning. 

4 §. 

Parkeringsbot som uppbärs för fel vilket begåtts inom område som 

står under lvmmunal övervakning tillfaller vederbörande kommun, oberoen

de av, huruvida betalningsanmaningen utfärdats av polisman eller av den 

kommunala parkeringsövervakaren eller hans biträde. 

På område där kommunal övervakning anordnats, bestrider kommunen 

utgifterna för ordnandet och handhavandet av övervakningen samt för 

uppfyllandet av de villkor landskapsstyrelsen till äventyrs uppställt. 

Är kommunal parkeringsövervakning införd skall landskapsstyrelsen, 

innan förhöjning av parkeringsbot fastställes, inhämta yttrande av 

vederbörande kommuns fullmäktige. 

11 §. 

På parkeringsbot som tillfaller kommun, tillämpas icke vad särskilt 

är stadgat om befrielse från erläggande av kommunal avgift. 

Mariehamn, den 11 juni 1975 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

V i c e 1 a n t r å d 

Lagberedningssekreterare 


