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Dnr IArendebeteckningl

Tillägg till beslutade avgifter för överträdelse mot regler om parkering i
trafikförordningen från och med 2019
Bakgrund

Parkeringsövervakningen syftar till att skapa ett trivsamt och trafiksäkert samhälle.
Ett arbete har inletts med att utfärda kontrollavgifter och felparkeringsavgifter. Under
sommaren tillskapas nya parkeringsmöjligheter i området runt Östra skolan.
Tyvärr så dyker det upp skrotbilar/fordonsvrak/avställda fordon på icke önskvärda platser i
kommunen. Det är i första hand ägaren som har ansvaret att ta bort ett fordon som av någon
anledning inte går att använda och står på olämplig plats.
Om det inte går att få kontakt med ägaren till ett fordon eller om ägaren inte kan flytta på
fordonet av någon annan orsak, kan en myndighet ta hand om ärendet. På de statliga
vägarna är det Trafikverket som är ansvarig. Om fordonet är uppställt på så kallad allmän
plats så som gator, parkeringar, torg eller parker kan Jokkmokks kommun, med hjälp av
lagen om flyttning av fordon (1982: 129), besluta att fordonet skall omhändertas och skrotas
på bilägarens bekostnad.
Om ett fordon har lämnats på någon annans mark, är fastighetsägaren ansvarig att i första
hand försöka kontakta ägaren av fordonet så att ägaren transporterar bort fordonet!
skrotbilen. Kommunen kan i vissa fall vara behjälplig med handläggningen om
fastighetsägaren ansöker om hjälp.
Information till medborgarna om en vädjan om att hjälpa oss att hålla snyggt och rent
genom att transportera sitt skrotfordon till auktoriserad mottagare är utskickat.
Det går att läsa mer om skrotbilar på www.bilretur.se som är Bilproducentemas
gemensamma mottagningssystem för uttjänta bilar.
Samhälls- och infrastrukturfimktionen inleder nu ett arbete med att omhänderta uttjänta
bilar som lämnats uppställda på kommunal mark och önskar göra ett tillägg i taxan för
felparkeringsavgifter för detta ändamål.
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Samhälls- och infrastrukturfunktionen
Avgift för skrotbilshantering

Dnr lÄrendebeteckningi

Avgifter för skrotbilshantering ska täcka kostnader för uppsökande av ägare, transport och
administration. Kommunens kostnader för detta arbete är:
Uppsökande av ägare:
Transport till närmaste mottagningsställe:
Egen administration, inklusive fakturering
SUMMA

1400 kr
1200-1500 kr
800 kr
3400 kr - 3600 kr

Avgifter från och med år 2020
I.
2.
3.
4.
5.
6.

När fordon står uppställt på sträcka eller plats med förbud att parkera. 650 kr
När fordon står uppställt på plats längre än tillåten tid. 650 kr
När fordon står uppställt på sträcka med förbud mot stannande eller parkering. 650 kr
När fordon står uppställt på plats avsedd för funktionshindrade. 1.000 kr
Kontrollavgift för kommunal kvartersmark 650 kr.
Skrotbilshantering inklusive bortforsling och skrotning 3400 kr.

Förslag till beslut
Samhälls- och infrastrukturfunktionen föreslår kommunfullmäktige
Att besluta att anta nya avgift för skrotbilshantering inklusive bortforsling av fordon till
ett belopp av 3400 kr per fordon. Detta som ett tillägg till befintliga avgifter för
överträdelse mot regler om stannande och parkering i trafikförordningen 3 kap.,
Jokkrnokks kommuns lokala trafikföreskrifter, samt olovlig trafik och parkering på
kommunal kvartersmark.

