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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxa för Tekniska förvaltningen 

Taxa för flytt av fordon 

§ 1 Flytt av fordon

Med stöd av SFS 1982:129 och 1982:198 äger kommunen rätt att uttaga fastställd avgift för 

kostnader i samband med genomförd myndighetsutövning. 

SFS 1982:129 7 §: Ägaren av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyldig att 

ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen. 

Ersättningsskyldighet föreligger inte, om ägaren gör sannolikt att fordonet frånhänts honom 

genom brott. 

SFS 1982:198 13 §: En fordonsägares ersättningsskyldighet bestäms särskilt för var och en av 

följande åtgärder: 

1. transport av fordonet,

2. förvaring av fordonsvrak i avvaktan på att det undanskaffas,

3. skrotning eller undanskaffande på annat sätt av fordonsvrak,

4. förvaring och tillsyn av fordonet på särskild uppställningsplats,

5. värdering av fordonet,

6. kungörelse om flyttning av fordonet.

Ersättningen beräknas med hänsyn till de faktiska utgifterna och i övrigt efter skälig 

uppskattning av kostnaden för åtgärden. Om fordonets värde skall avräknas vid beräkning av 

kostnaderna, skall en särskild värderingsman anlitas. 

Förvaring och tillsyn av fordonet på särskild 

uppställningsplats Avgift 

Dag 1 – dag 14 1000 kr 

Dag 15 – dag 30 1500 kr 

Dag 31 - 2000 kr 

Avgiftsnivåer kopplas till KPI avseende oktober 2013, och indexuppdateras årligen baserat på 

respektive följande års oktobervärde. Avrundas till hel krona. 

Övriga kostnader i samband med fordonsflytt Avgift 

Transport av fordonet Kommunens självkostnad 

Skrotning eller undskaffande på annat sätt av fordonsvrak Kommunens självkostnad 
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Förvaring av fordonsvrak i avvaktan på att det undanskaffas Kommunens självkostnad 

Värdering av fordonet Kommunens självkostnad 

Kungörelse om flyttning av fordonet Kommunens självkostnad 

 

I samband med fastställandet av avgiftstaxa beslutas även att Tekniska förvaltningen skall svara 

för försäljning av de fordon som tillfaller kommunen i samband med aktuell 

myndighetsutövning. Försäljningen skall ske i enlighet med av förvaltningen fastställt 

reglemente. 

 


