
BESTRIDANDE 
av parkeringsanmärkning

Sida 1 (3)

Datum Diarienummer

1. Uppgifter som står på parkeringsanmärkningen
OCR nummer Kommun

Fordonets registreringsnummer Fabrikat Datum Klockslag

Plats

2. Fordonsägare

Privatperson Juridisk person (företag eller liknande)  
Namn Firmatecknare (gäller juridisk person)

Person-/organisationsnummer

3. Den som bestrider (klagar på) parkeringsanmärkningen
Personnummer Efternamn Samtliga förnamn Tilltalsnamn

Adress Postnummer Ort

Telefon Telefon (Mobil) E-postadress

Om någon annan än fordonsägaren bestrider parkeringsanmärkningen ska fullmakt bifogas, se sidan 3. 

Polismyndigheten behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Läs mer om 
detta på https://polisen.se/personuppgifter/rattigheter 

Polismyndigheten
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Om du vill bestrida (klaga på) betalningsansvaret för en parkeringsanmärkning 

• Fyll i den här blanketten och ange vad du tycker är fel.
• Bestridandet ska ha kommit in till Polismyndigheten inom sex månader från det att

parkeringsanmärkningen betalades eller Kronofogdemyndigheten påbörjade indrivning.
• Skicka bestridandet till den adress som anges på parkeringsanmärkningen.

Vem får bestrida? 

• Den som är registrerad ägare till fordonet i vägtrafikregistret eller motsvarande utländskt register.
• Om ägaren är en juridisk person bestrider den som är firmatecknare för företaget.
• Om någon annan ska bestrida krävs fullmakt från fordonsägaren eller firmatecknaren. Fullmakt att

fylla i finns på sidan 3 av denna blankett.



Sida 2 (3)

Diarienummer

BESTRIDANDE 
av parkeringsanmärkning

Förklara utförligt varför du tycker att parkeringsanmärkningen är fel. Skriv vilka bevis du vill hänvisa till 
och vad du vill visa med varje bevis. Skicka med bevisen.

4. Motivering av bestridande
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FULLMAKT 
rätt att bestrida parkeringsanmärkning 
istället för fordonsägaren

Sida 3 (3)

Datum Diarienummer

1. Parkeringsanmärkningen
OCR nummer Fordonets registreringsnummer

Fordonsägare Person-/organisationsnummer

2. Ombud (person som företräder fordonsägaren)
Ombudets namn Ombudets personnummer

Ombudets adress Postnummer Ort

Jag som är fordonsägare eller firmatecknare för fordonsägaren ger fullmakt till ovanstående ombud att 
företräda mig/oss i allt som gäller parkeringsärendet ovan. Ombudet har rätt att 

• bestrida denna parkeringsanmärkning hos Polismyndigheten
• ta emot beslut från Polismyndigheten i ärendet
• överklaga Polismyndighetens beslut till domstol.

3. Underskrift av fordonsägaren
Datum Ort

Namnförtydligande

Fordonsägarens underskrift

Adress Postnummer Ort

Polismyndigheten behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR.  
Läs mer om detta på https://polisen.se/personuppgifter/rattigheter
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• Om någon annan än fordonets ägare bestrider krävs fullmakt från fordonsägaren.
• För att vara giltig måste fullmakten vara undertecknad av den registrerade fordonsägaren.
• Om fordonsägaren är ett företag eller liknande (juridisk person) ska firmatecknaren skriva under

fullmakten.

OBS! Bifoga utdrag ur bolagsregister eller motsvarande handling där det framgår vem som är firmatecknare.
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