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Omförhandling av normalavtal för försäkringsersättning
vid trafikskador på kommunala anläggningar samt
justering av nu gällande ersättningsbelopp
Trafikförsäkringsföreningen sade i december 2003 upp det avtal som träffades
1990 mellan dåvarande FSAB och Svenska Kommunförbundet om beräkning
av försäkringsersättning vid reparationer i samband med trafikskador på
kommunala anläggningar (se cirkulär 1990:145 med senaste beloppsjusteringar i cirkulär 2003:21). Avtalet avser att ge en rekommendation till
kommuner och försäkringsbolag vid skadereglering av trafikskador. Trafikförsäkringsföreningen och Svenska Kommunförbundet har nyligen inlett förhandlingar om ett nytt avtal. Förhoppningen är att ett sådant avtal skall kunna
träda i kraft den 1 juli 2004. Information om det nya avtalet kommer att lämnas så snart parterna är överens om utformningen av detta.
Mot denna bakgrund har parterna enats om att justera ersättningsbeloppen i
enlighet med det nu gällande avtalet för skador som inträffar under tiden den
1 januari 2004 till och med den 30 juni 2004 enligt följande.
Ersättning för besiktnings- och reparationsarbete utgår med 405 kr / tim. För
övertidsarbete skall ersättning beräknas efter en lönekostnad om 242 kr / tim.
Enligt avtalet har kommun rätt till ersättning för materialkostnader upp till ett
basbelopp utan avdrag för värdeminskning. Med basbelopp avses basbelopp
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Efter en lagändring (SFS
1998:667) benämns från och med den 1 januari 1999 basbeloppet ”prisbasbelopp”. Prisbasbeloppet för 2004 är 39 300 kr. En kommun har således rätt
till ersättning för materialkostnader upp till sagda belopp, exklusive mervärdesskatt, utan avdrag för värdeminskning.
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Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till biträdande sektionschef
Lena Dalman, tfn 08-452 79 73 eller förbundsjurist Anna Björklund,
tfn 08-452 79 71.
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