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Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning 
vid trafikskador på kommunala anläggningar 
Svenska Kommunförbundet (numera Sveriges Kommuner och Landsting) och 
Trafikförsäkringsföreningen träffade 2005 ett avtal som avser att ge en rekom-
mendation till kommuner och försäkringsbolag vid reglering av trafikskador på 
kommunala anläggningar som förorsakats av oförsäkrade, okända eller utländska 
motorfordon. 

Sedan en tid tillbaka har Trafikförsäkringsföreningen ”ställt in” utbetalningarna av 
trafikskadeersättning till kommunerna. Trafikförsäkringsföreningen har därvid 
hänvisat till en dom från Högsta domstolen från 2004 (NJA 2004 s 566) samt ett 
antal pågående domstolsprocesser mellan Vägverket och olika försäkringsbolag. I 
flera av de pågående processerna har Vägverket nekats ersättning under åbero-
pande av att väghållaren inte har rätt till skadestånd eller trafikskadeersättning 
”för sådana åtgärder av skyddskaraktär vilka normalt ankommer på väghållaren”. 
Domarna har överklagats och Trafikförsäkringsföreningen avvaktar nu ett ställ-
ningstagande från Högsta domstolen. I sammanhanget kan påpekas att även fler-
talet försäkringsbolag för närvarande nekar att betala ut ersättning till kommu-
nerna med hänvisning till de pågående domstolsprocesserna. 

För att undvika att eventuell rätt till ersättning preskriberas bör kommunerna allt-
jämt tillställa Trafikförsäkringsföreningen och försäkringsbolagen sina ersätt-
ningskrav på motsvarande sätt som tidigare. 
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För skador som anmäls under 2009 skall beloppen justeras enligt följande. 

Ersättning för besiktnings- och reparationsarbete utgår med 463 kr per timme. 
Ersättning för övertidsarbete beräknas på en lönekostnad om 275 kr per timme. 

Prisbasbeloppet för 2009 är 42 800 kr. 

Frågor med anledning av detta cirkulär ställs till förbundsjuristen Anna Björklund, 
tfn. 08-452 79 71. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för juridik 

 

 

Germund Persson 

 Anna Björklund 
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