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Gemensam inledning och bakgrund.  
 
Taxan för avgifter omkring Trafikanordningsplans tillståndet i Norrköpings kommun antogs 
av kommunfullmäktige 2021-02-14, grundar sig på Lag (1978:234) om nämnder för vissa 
trafikfrågor samt kap. 5§ Kommunallag (2017:725) 
 
Kap. 5§ Kommunallag (2017:725) 
Rätt att ta ut avgifter 
5 § Kommuner och regioner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 
tillhandahåller. 
För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas 
ut om det följer av lag eller annan författning. Lag (2019:835). 
 
Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor 
1 § I den utsträckning som regeringen med stöd av 2 § lagen (1975:88) med bemyndigande att 
meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer har överlåtit åt en kommun 
att meddela föreskrifter som avses i 1 § första stycket 8 nämnda lag, ska denna uppgift inom 
kommunen fullgöras av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är 
föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725). 
 
I den omfattning som regeringen har bemyndigat kommuner att pröva frågor om undantag 
från föreskrifter enligt första stycket eller om parkeringstillstånd på grund av sådana 
föreskrifter ska även denna uppgift fullgöras av nämnden. 
Lag (2017:731). 
 
 
 
 
Tekniska nämnden ansvarar för taxan som handläggs av Samhällsbyggnadskontoret.  
Detta underlag ska ge stöd för Norrköpings kommun att täcka kostnaderna kring hantering av 
ärenden för trafikanordningsplaner 
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Taxa för trafikanordningsplaner (TA-Planer) 
För riktlinjer och villkor omkring TA-Planer och säkerhet vid arbete på Norrköpings 

kommuns allmänna platsmark, allmänna vägnät samt på och invid spår, besök vår hemsida 
norrkoping.se 

 
TA-planen ska inkomma till kontoret enligt särskild anvisning i kontorets digitala e-tjänst. 

Handläggningstiden för TA-planer är upp till 14 dagar. 
 

Aktivitet Kostnad Kommentar 
Handläggning av TA-Plan 900 kr Kostnad för inkommen och godkänd TA-Plans 

ansökan 
Handläggning av TA-Plan 300 kr Kostnad för inkommen och nekad TA-Plans 

ansökan 
Handläggning av LTF 400 kr Utfärdande av LTF och förändring av LTF 

Veckoavgift för projekttid 1200 kr Vid arbetets åttonde dag och därefter 1200 kr 
per påbörjad vecka 

Platsbesök 900 kr Per påkallat platsbesök före, under eller efter 
trafikomläggning 

 

Akuta arbeten 
Vid akuta trafikregleringar, utförda eller beordrade av räddningstjänst eller polis, krävs ingen 
trafikanordningsplan. Vid övriga akuta trafikregleringar som pågår längre tid än 24 timmar 
ska ansökan om trafikanordningsplan göras i efterhand, senast nästkommande vardag, och då 
utgår avgift för beviljad och handlagd trafikanordningsplan.  
 


