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  DATUM 
 2019-10-10 
  
  

Taxa för flyttning av fordon 
§1  
Denna taxa gäller ägare av fordon som har flyttats av kommunen med stöd av lagen SFS 
1982:129 och förordningen SFS 1982:198 om flyttning av fordon i vissa fall. 
§2  
Fordonets ägare ska enligt enligt SFS 1982:198 13 § ersätta kommunens kostnader för:  
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. 

§3  
Ersättningen beräknas med hänsyn till de faktiska utgifterna och i övrigt efter skälig upp-
skattning av kostnaden för åtgärden. Om fordonets värde ska avräknas vid beräkning av 
kostnaderna, ska en särskild värderingsman anlitas. 
 
Åtgärd Avgift 

Transport av fordonet Kommunens själv- 
kostnad 

Förvaring av fordonsvrak i avvaktan på att det undanskaf-
fas 

Kommunens själv- 
kostnad 

Skrotning eller undanskaffande på annat sätt av fordons-
vrak 

Kommunens själv- 
kostnad 

Förvaring och tillsyn av fordonet på särskild uppställnings-
plats 

Kommunens själv-
kostnad 

Värdering av fordonet Kommunens själv-
kostnad 

Kungörelse om flyttning av fordonet 505 kr 

 
§4  

Ersättningsskyldighet föreligger inte, om ägaren gör sannolikt att fordonet berövats hen 
genom brott eller om fordonet förflyttas från platsen innan kommunen verkställt för-
flyttning. 
§5  
Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja avgiften för 
kungörelse med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i 
konsumentprisindex (total-index) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 
Basmånad för index-uppräkning är oktober månad 2015.   
 
Denna taxa träder i kraft 2020-01-01.  


