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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET 
BERGS LAGEN 

v 1/ton- ~ !t 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Direktionen 
Sammanlrädesdatum Sida 

2017-11-17 10 

S882017-615 

§ 148 

Förslag till taxa för fordonsflytt, uppställnlng samt skrotning av 
fordon, Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun 

Direktionens beslut 
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige I Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och 
Lindesbergs kommun att anta föreslagen taxa för fordonsflytt, uppställning 
samt skrotning av fordon, att gälla fr o m 1 mars 2018. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår att Införa taxa för fordonsfJytt, 
uppställnlng samt skrotning av fordon. 

Förbundet ser ett problem med långtidsuppställda fordon ur både ett trafik
säkerhets- och miljöperspektiv I kommunerna. Kostnaden för detta bör Inte 
belasta kommuninvånarna utan finanseras I första hand av fordonsägaren 
o·ch när detta Inte är möjligt, fastighetsägaren. 

Kostnaden ska I de fall fordonen är uppställda på allmän platsmark tillföras 
fordonsägaren. Ar fordonen uppställda på kvartersmark ska en beställning från 
fastighetsägaren om fordonsflytt inkomma till förbundet, i dessa fall debiteras 
fastighetsägaren för fordonsflylten. 

Trafikingenjör Håkan Blaxmo Inkom med tjänsteskrivelse den 17 oktober. 

Förslag till taxa för fordonsflytt (Inkl moms) 
• Bärgning till uppställnlngsplats 20ÖO kr 
• Bärgning för skrotning 2000 kr/ Bärgning för skrotning med TMA 

(Energiupptagande skydd) 2500 kr 
• Fordon uppställt på uppställnlngsplats 50 kr/dygn (max 90 dagar) 

Förslag till beslut 
Direktionen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige I Hällefors, Nora, 
Ljusnårsberg och Lindesbergs kommun att anta föreslagen taxa för fordons
flytt, uppställning samt skrotning av fordon. Taxan gäller from 1 mars 2018. 

Delges för åtgärd: 
Hällefors kommun kommunfullmllktlge 
Nora kommun kommunfullmllktlge 
Ljusnarsbergs kommun kommunfullmllktlge 
Lindesbergs kommun kommunfullmäktige 
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Handläggare Håkan Blaxmo 
hakan.blaxmo@sbbergslagen.se 

Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen 

Box 144 
713 23 NORA 

Direktionen 

Förslag till taxa om fordonsflytt och uppställning, 
Ljusnarsbergs kommun 

Förslag till beslut 
Direktionen föreslås besluta att godkänna förslag till taxa för Ljusnarsbergs 
kommun gällande taxa för fordonsflytt, uppställning samt skrotning av fordon. 
Taxan gäller from 1 mars 2018. 

Beslutet överlämnas till kommunens fullmäktige för antagande. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnads förbundet Bergslagen önskar att införa taxa för fordons flytt, 
uppställning samt skrotning av fordon. 

Förbundet ser ett problem med långtidsuppställda fordon ur både ett 
trafiksäkerhets- och miljöperspektiv i kommunerna. Kostnaden för detta bör 
inte belasta kommuninvånarna utan finanseras av fordons- och fastighetsägare. 

Kostnaden ska i de fall fordonen är uppställda på a llmän platsmark eller 
kommunal fastighetsmark bekostas av fordonsägaren, är fordonen på annan 
mark tex statlig- eller privat fastighetsmark debiteras fastighetsägaren. 

Förbundet rekommenderar direktionen att godkänna förslaget om att införa 
taxa för fordons flytt, uppställning samt skrotning av fordon enligt 
nedanstående. 

Beslutet överlämnas till respektive kommunfullmäktige för antagande. 

Förslag taxa fordonsflytt (inkl moms) 

• Bärgning till uppställningsplats 2000 kr 
• Bärgning för skrotning 2000 kr/ Bärgning för skrotning med TMA 

(Energiupptagande skydd) 2500 kr 
• Fordon upps tällt på uppställnings plats SO kr/dygn (max 90 dagar) 

Håkan Blaxmo 
Trafikingenjör 
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