1(2)

STYRDOKUMENT
DATUM

2016-12-15

Taxa för handläggning av trafikärenden
Detta dokument ersätter taxa för trafikärenden, KF § 116/12-11-26 samt förlängning
(delegation) KS § 3, 2015-01-26. Indexjustering MBN § 112/2019-12-10.
§1
Denna taxa gäller för trafiknämndens (miljö- och byggnämnden) verksamhet.
Avgifterna tas ut med stöd av 4 § Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
samt trafikförordningen (1998:1276). Avgifterna är avsedda att täcka kommunens
kostnader för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.
§2
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för prövning av ansökan om parkeringstillstånd för
funktionshindrade.
§3
Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna
taxa antagna fasta avgifter och timavgifter med en procentsats som motsvarar de tolv
senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den
1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad
2015.
§4
Fast avgift för prövning av trafikärende enligt denna taxa ska betalas av den som
ansöker om undantag från bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) gällande
tunga, breda eller långa transporter. Avgift debiteras för en transport som sker inom
kommunen. För transporter som går genom fler än en kommun ska ärendet istället
prövas av Transportstyrelsen.
Ärenden för fast avgift för handläggning
Fast avgift ska betalas för handläggning av följande ärenden:
Undantag för tunga transporter
Undantag för breda transporter om bredden är högst 450 cm
Undantag för breda transporter om bredden överstiger 450 cm
Undantag för långa transporter om längden är högst 35 meter
Undantag för långa transporter om längden överstiger 35 meter

2050 kr
1025 kr
2050 kr
1025 kr
2050 kr

Ärenden med timavgift
Timavgift debiteras för prövning av ansökan om undantag från lokala trafikföreskrifter inom Älvsbyns kommun.
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§5
Timavgift ska betalas av den som ansöker om tillfälligt undantag från Älvsbyns
kommuns lokala trafikföreskrifter i samband med tävling, försäljning, parad eller annat
arrangemang. Avgiften är 1025 kronor per timme för nedlagd handläggningstid i
ärendet (timavgift). Timavgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter samt eventuellt platsbesök och restid till platsen.
§6
Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift enligt § 4 och § 5 ska betalas för
varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser. Den sammanlagda avgiften får dock
inte bli högre än motsvarande timavgift för nedlagd handläggningstid i ärendet.
§7
Avgift ska betalas även om ansökan avslås.
Denna taxa träder i kraft 2016-01-01.

