Trafik- och fordonstaxa 2020
Beslutsdatum

2019-10-02

Diarienummer

2019KS/0809

Ersätter styrdokument

Taxa antagen i kommunfullmäktige den 2 oktober 2019 gällande från 2020-01-01

Uppföljning

Årsvis

Ansvar

Tekniska nämnden

Taxa för felparkeringsavgifter
Felparkeringsavgifter enligt lag 1976:206 samt Förordningen (1976:1128) om
felparkeringsavgift.
700 kr för alla förseelser, där regleringen innefattar någon form av förbud mot
stannande, till exempel inom 10 meter före ett övergångsställe, inom 10 meter från
vägkorsning, på gång- och cykelbana, på plats för rörelsehindrad, i ”kollektivkörfält”
och på busshållplats.
500 kr för övriga förseelser, det vill säga där regleringen enbart innefattar villkor för
eller förbud mot parkering.
Taxa för avgiftsbeläggande av parkering
Avgift för parkering med stöd av 10 kapitlet 1 § andra stycket 17 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276).
Taxa 1. Avgift för parkering på allmän plats eller
mark som är kommunal
Taxa 2. Avgift för parkering på allmän plats eller
mark som är kommunal

Värmdö kommun

6 kr/tim

Värmdö kommun

3 kr/tim

Taxa för övriga trafikärenden
Timavgiften för trafik- och fordonsärenden är 900 kr/tim.
Taxa för flyttning av fordon
Ägaren av ett fordon ska, med stöd av lagen om flyttning av fordon i vissa fall
(1982:129) och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:198) ersätta
kommunen i enlighet med nedan angiven taxa.
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Skrotningsuppdrag – flyttning av fordon från

Värmdö kommun

2 200 kr

Värmdö kommun

2 150 kr

Värmdö kommun

1 600 kr/tim

allmän platsmark till plats för fragmentering
(skrotning).
Kort flyttning eller flyttning till och från
uppställningsplats.
Tunga fordon (<3,5-25 ton) debiteras extra för
fordonshantering.
Förvaring på särskild uppställningsplats

Från och med 5:e
dagen

2 000 kr per
påbörjad 30dagarsperiod

Taxa för trafikanordningsplan (TA-plan)
Grävtillstånd. Gäller för tillståndets första vecka.

2 800 kr (ink moms)

Tillkommande avgift per dag efter första veckan.

110 kr (ink moms)

Trafikanordningsplan. Gäller för tillståndets första vecka.

1 125 kr (ink moms)

Tillkommande avgift per dag efter första veckan.

45 kr (ink moms)

För- eller efterkontroll av schaktarbete.

900 kr/tim
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