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BESTRIDANDE
av parkeringsanmärkning
Datum

Diarienummer

Upplysningar
Hur bestridandet görs:

Ett bestridande av parkeringsanmärkning ska ha inkommit till Polisen senast 6 månader
från det att felparkeringsavgiften erlagts. Bestridandet ska lämnas till Polismyndigheten i det
län där parkeringsanmärkningen utfärdades.
I bestridandet ska enligt 9 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift, anges de omständigheter
som bestridandet grundar sig på och den bevisning som åberopas.

Vem som får bestrida:

Den som är registrerad ägare till fordonet får bestrida parkeringsanmärkningen.
Om ägaren till fordonet är en juridisk person (företag) är det firmatecknaren som har rätt att
bestrida.
Om annan än fordonsägaren ska bestrida parkeringsanmärkningen krävs fullmakt. En sådan
fullmakt måste vara underskriven av fordonsägaren. (se Bilaga)

Ärende
Anmärkningens ärendenummer

Registreringsnummer

Fordonsslag

Plats för överträdelsen

Fabrikat

Ort

Datum

Klagande
Personnummer

Efternamn

Förnamn

Adress

Postnummer

Telefon

Telefon (Mobil)

Ort

Epost

Fordonsägare/firmatecknare/ombud med fullmakt
Ifylls om fordonet ägs av annan än klaganden
Organisationsnummer

Juridisk person (företag) som äger fordonet

Personnummer

Namn fordonsägare

Grund för bestridande

Underskrift
PM 695.5 Ver. 2015-04-15/3

Datum

Ort

Den klagandes underskrift

Namnförtydligande
Adress

Postnummer

Ort

Klockslag
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FULLMAKT
Bestridande av parkeringsanmärkning
Datum

Diarienummer

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud att för fordonsägarens räkning, hos Polismyndigheten bestrida
parkeringsanmärkningen.
Parkeringsanmärkningens ärendenummer och fordonets registreringsnummer
Fordonsägarens personnummer/organisationsnummer och namn
Ombudets namn och adress

Fullmakten gäller även, att för min räkning mottaga Polismyndighetens beslut i detta ärende samt att i förekommande
fall överklaga beslutet till domstol.

Underskrift
Datum

Ort

Fordonsägarens underskrift

Namnförtydligande
Adress

Postnummer

Ort

OBSERVERA!
* Endast registrerad fordonsägare är behörig att lämna fullmakt. Fullmakten är inte giltig utan fordonsägarens underskrift.
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* Om ägaren till fordonet är en juridisk person (företag) är det firmatecknaren som har rätt att bestrida och lämna
fullmakt. Utdrag ur bolagsregister eller motsvarande ska bifogas.

