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Parkeringsköp 

Parkering kopplad enbart till den egna fastigheten ger statiska och dyra parkeringslösningar 

för fastighetsägaren. För att möjliggöra mer flexibla parkeringslösningar, öka samnyttjandet 

av parkering och underlätta tillkomsten av ny bebyggelse kan kommunen erbjuda 

fastighetsägare att göra ett så kallat parkeringsköp. Med parkeringsköp menas att delar av, 

eller hela det totala antalet bilplatser, som åläggs fastighetsägaren att anlägga i samband med 

bygglovsprövning, istället kan anordnas av exempelvis det kommunala parkeringsbolaget, 

Uppsala Parkerings AB, UPAB.  

 

Fastighetsägaren betalar en summa till den aktör som bygger eller upplåter plats i en 

närbelägen parkeringsanläggning motsvarande en del av investeringskostnaden för en 

parkeringsplats. UPAB eller någon annan aktör tar därmed över ansvaret för det 

parkeringsbehov som fastigheten genererar. Parkeringsbehovet kommer då att lösas genom 

ledig kapacitet i närliggande parkeringsanläggning. Avtalet om parkeringsköp innebär att 

fastighetsägaren garanteras tillgång till platser i anläggningen. Det kan likställas med ett 

nyttjanderättsavtal i den meningen att avtalet garanterar nyttjanderätt till parkering. 

Parkeringsplatserna är således inte reserverade för ett specifikt projekt. Det fritar endast 

fastighetsägaren från sin skyldighet att anlägga parkering inom den egna fastigheten. Sedan 

står det var och en fritt, boende eller anställd i fastigheten, att hyra en parkering i 

anläggningen, på månadsbasis eller erlägga avgift enligt vid varje tid gällande taxa. 
Drift och underhåll ingår då i den avgift som användaren, boende eller anställd, betalar för att 

använda parkeringsplatsen.  

 

Möjligheten att teckna avtal om parkeringsköp avgörs av kommunen och i första hand i samråd 

med UPAB med hänsyn till om det är möjligt och lämpligt att investera i parkeringsanläggningar 

eller om det finns kapacitet i befintliga anläggningar i närområdet.  

 

När ansvaret för parkeringsköp ligger på ett kommunalt parkeringsbolag finns möjlighet för 

kommunen att få en helhetsbild över parkeringsbeståndet och i viss mån, rådighet över 

parkeringsutbudet i staden, såväl lokalisering som antalet platser.  Det underlättar för en 

strategisk planering av parkering. I centrumområden kan parkeringsköp vara särskilt lämpligt av 

den anledningen att det förhindrar uppkomsten av små, förhållandevis ytkrävande, 

parkeringsanläggningar där dyr central mark kan användas på ett mer kostnads-och yteffektivt 

sätt.  

 

Att arbeta med parkeringsköp synliggör också kostnaden för parkering då investeringen och 

intäkterna frikopplas från fastighetsägaren. Att samla parkeringar i anläggningar ger dessutom ett 

ökat gångavstånd till parkering vilket uppmuntrar till att använda andra färdmedel än bilen. 

    


