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1. Allmänna bestämmelser 

1.1. Kommunens ansvar för den tjänst/nytta som 
taxan avser 
Kommunen ansvarar för att handlägga och besluta inkomna ansökningar av 
trafikanordningsplaner. Trafikanordningsplan är ett samlingsnamn på de krav som 
gäller för hur vägmärken, trafik och skyddsanordningar ska placeras vid ett 
vägarbete eller en markupplåtelse.  

Kommunallagens andra kapitel femte paragraf anger att “Kommunen har rätt att ta 
ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller 
nyttigheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla får dock avgifter endast tas 
ut om det följer av lag eller annan författning”.  
 
De avgifter en kommun debiterar en medborgare ska följa den självkostnadsprincip 
som regleras i kommunallagens andra kapitel sjätte paragraf: 

“Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som 
motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter 
som de tillhandahåller om inte särskild lagstiftning säger 
annat”. 

De avgifter en kommun debiterar skall även följa den likställighetsprincip som 
regleras i kommunallagens andra kapitel tredje paragraf: 

”Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar 
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat”. 

1.2. Uppräkning av taxan 
Beslut om uppräkning tas av kommunfullmäktige om inte kommunfullmäktige i 
särskilt beslut delegerat rätt till nämnd att uppräkna taxan enligt fastställd 
uppräkningsprincip. Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-20 att delge Tekniska 
nämnden rätt att räkna upp taxan. 

1.3. Betalningsskyldighet och betalningsmottagare 
Avgiften debiteras i efterhand via faktura. 

Återbetalning för utförd handläggning medges ej. 

Kommunen skickar en (1) påminnelse. Efter det skickas ett inkassokrav där 
mottagaren debiteras en inkassoavgift på 180 kr. Dröjsmålsränta debiteras 
beräknad efter referensränta + 8 %. 
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1.4. Avgiftsbeslut 
Den enskilde förbinder sig att erlägga avgift genom att skicka in en ansökan om 
Trafikanordningsplan.  

1.5. Så överklagas ett beslut 

Taxebestämmelser antagna av kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut att anta taxan kan överklagas i den ordning som gäller 
för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725).  
 
Kommunens beslut att ta ut avgift i det enskilda fallet 
Kommunens beslut att ta ut en avgift i det enskilda fallet kan överklagas i den 
ordning som anges i förvaltningslagen (2017:900). 

1.6. Taxans konstruktion 
Taxan består av en fast avgift per handlagd ansökan. 

2. Avgifter 
Avgift för handläggning av 
trafikanordningsplan 

Kostnad Specifikation 

Avgift för handläggning av 
trafikanordningsplan 

500 kronor Per handlagd ansökan 
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