
Hur använder man parkeringsskiva i Åmåls kommun 
 
 
När parkeringsskiva ska användas på en parkeringsplats är detta beslutat genom lokala 
trafikföreskrifter och utmärkt med en tilläggtavla till det vanliga parkeringsvägmärket. 
 

 
 
Märket ”parkeringsskiva” anger att tiden när parkering påbörjas ska anges med en 
parkeringsskiva eller någon annan anordning.  
(Annan anordning är t ex papper där man skriver klockslag, avrundat till närmaste hel eller 
halv timme)  
 
För Åmåls del innebär införandet för övrigt i princip ingen förändring – man får kort sagt 
parkera lika länge på respektive plats som förut. 
 
Hur? 
• Parkeringsskivor finns att hämta på: 

o Växeln på Norrtull, Kyrkogatan 2 
o Stadshusets reception, Kungsgatan 26 
o Bibiloteket 
o Postlåda vid turistbyråns entré, Hamngatan  
o Åmåls bokhandel 

 
• Parkeringsskivorna är gratis. 
• Fordonets ankomsttid ska, avrundat till närmast följande hel eller halv timme, anges vid 

pilen. 
 

 
 

• Om ankomsten sker före tidsbegränsningen, som anges under parkeringsskylten, ställs 
skivan in på det klockslag då begränsningen börjar, t.ex. klockan 08. 
Parkeringsskivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående 
parkering inom tidsbegränsningen 
 
 



• Parkeringsskivan placeras innanför vindrutan (på höger eller vänster sida), lätt avläsbar 
utifrån. Endast en p-skiva får användas vid varje uppställningstillfälle. 
 

 
 
 
Följande behöver inte använda parkeringsskiva 
• Rörelsehindrade med handikapparkeringstillstånd behöver inte använda  

P-skiva även om de parkerar på vanlig parkeringsplats. 
• MC, moped, fyrhjuling och liknande helt öppna fordon som saknar framruta eftersom p-

skivan enkelt kan manipuleras eller stjälas. 
 
Ovanstående fordon övervakas genom att parkeringsvakten i stället gör ventilkontroll om 
de inte självmant valt att använda P-skiva. 

 
 
INKÖRNINGSPERIOD 
 
• Under en perioden 17 juni – 8 september 2013 har vi använt oss av parkeringsanmärkning 

i form av Gult kort till de som inte använt p-skiva eller annan anordning för att 
uppmärksamma dem på att ny regel med parkeringsskiva är införd. 
Denna parkeringsanmärkning innebar under denna period ingen felparkeringsavgift. 
 
 

/Teknik- och förvaltningen 
 


