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1 Bestämmelser om trafiktaxa
1.1 Allmänna bestämmelser
Denna taxa gäller för Miljö- och byggnämndens verksamhet för åtgärder inom trafikområdet.
Avgifterna tas ut med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, samt
kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens
kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda.
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller.

1.2 Beräkning av avgifter i taxan
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan, antingen i form av en fast
avgift eller genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa.
Vid tidsersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme.

1.3 Tidsersättning
I timkostnaden ingår alla normala kringkostnader förutom lokaler.
Saknas fast avgift för åtgärden ska tidsersättning tillämpas.
Tidsersättning: 925 kr/timme

1.4 Betalning av avgift
Betalning av avgift ska ske till stadsbyggnadsförvaltningen inom den tid som anges i faktura.
Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.

2 Bortforsling av fordon
2.1 Taxa vid bortforsling av fordon
Åtgärd

Avgift

Handläggningstid trafikenheten

925 kr/timme

Bortforsling av fordon till uppställningsplats

faktisk kostnad

Bortforsling av fordon till bilskrot

faktisk kostnad

Uppställning av fordon på uppställningsplats

30 kr/dygn
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3 Transporttillstånd
3.1 Taxa för transporttillstånd
Åtgärd

Avgift

Ansökan avseende bred transport

750 kr
1 500 kr vid brådskande ansökan

Ansökan avseende lång transport

750 kr
1 500 kr vid brådskande ansökan

Ansökan avseende tung transport

750 kr
1 500 kr vid brådskande ansökan

Ansökan avseende bred/tung transport

750 kr
1 500 kr vid brådskande ansökan

Ansökan avseende mobilkran

750 kr
1 500 kr vid brådskande ansökan

Ansökan ska vara inlämnad senast 5 arbetsdagar innan den planerade transporten ska genomföras.
Ansökan anses vara brådskande om beslut behövs snabbare än inom 5 arbetsdagar.

4 Schakttillstånd
4.1 Taxa för schakttillstånd
Åtgärd

Avgift

Ansökan om schakttillstånd

450 kr

Ansökan om Trafikanordningsplan (TA-plan)

450 kr

Ansökan om schakttillstånd som kräver
ytterligare åtgärder*

1 800 kr

Fast tillsynsavgift (avgift beräknas utifrån antalet
veckor ansökan av schakttillstånd/TA-plan gäller,
tillsyns sker minst en gång per vecka)

450 kr/vecka

* i form av platsbesök, trafikföreskrifter m.m.

5 Dispens från lokala trafikföreskrifter
5.1 Taxa för dispens från lokala trafikföreskrifter
Åtgärd

Avgift

Dispens från lokala trafikföreskrifter

200 kr/ansökan/fordon
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