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TRÄNGSELSKATT GÖTEBORG

Mer information om trängselskatt hittar du på www.transportstyrelsen.se.

Du kan också kontakta kundtjänst för trängselskattefrågor, 0771-29 29 29.

Den 1 januari 2013 införs trängselskatt i Göteborg. Syftet är att öka framkomligheten i Göteborgs 

stad, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningarna i Västsvenska paketet.

Så här fungerar det 
Under de tider som trängselskatt tas ut 

registreras bilar automatiskt: En kamera 

läser av och identifierar registrerings-

skylten när en bil passerar en betalsta-

tion. Skatten betalas i efterskott. I slutet 

av varje månad får fordonsägaren en 

inbetalningsavi från Transportstyrel-

sen med skattebeslutet för föregående 

månad. 

Autogiro och e-avi
Man kan teckna autogiro för trängselskatt. 

Med autogiro dras trängselskatten automa-

tiskt från det konto du uppger. Du behöver 

inte hålla reda på när skatten ska vara betald 

eller hur mycket som ska betalas. Inga extra 

avgifter tillkommer, under förutsättning 

att det finns tillräckligt med pengar på det 

konto du har uppgivit.  Du kan också få 

din avi direkt till din internetbank, en e-avi. 

Du anmäler hos din internetbank att du vill 

få avin för trängselskatten elektroniskt via 

bankens tjänst E-faktura eller E-avi.MÅNAD 1
Fordonets passager under månad 1 

registreras vid betalstationerna.

MÅNAD 2
Skattebeslutet för månad 1 fastställs 

och en avi skickas i slutet av månad 2.

MÅNAD 3
Betalning för månad 1 ska vara Trans-

portstyrelsen tillhanda den sista dagen 

i månad 3.

TID

06:00 - 06:29

06:30 - 06:59

07:00 - 07:59

08:00 - 08:29

08:30 - 14:59

15:00 - 15:29

15:30 - 16:59

17:00 - 17:59

18:00 - 18:29

18:30 - 05:59

BELOPP

8 kr

13 kr

18 kr

13 kr

8 kr

13 kr

18 kr

13 kr

8 kr

0 kr

Flerpassageregeln 
Flerpassageregeln innebär att bilar som pas-

serar flera betalstationer inom 60 minuter 

bara beskattas en gång. Man betalar då för 

passagen med det högsta beloppet.

Undantag
Vissa typer av fordon, som  t.ex. utryck-

ningsfordon och motorcyklar, är undantagna 

från trängselskatt. Läs mer om undantag på 

www.transportstyrelsen.se

Tider och belopp
Varje passage genom betalstationerna i 

Göteborg kommer att kosta 8, 13 eller 18 

kronor beroende på tidpunkt. Det maximala 

beloppet per dag och fordon är 60 kronor. 

Trängselskatt kommer att tas ut för svensk-

registrerade fordon måndag till fredag mel-

lan 06.00 och 18.29. Skatt kommer inte att 

tas ut lördagar, helgdagar, dagar före helgdag 

eller under juli månad. 

BOHUS. Natten till förra 
söndagen hade Älvda-
lens bil och husvagnar 
inbrott.

Det är inte första 
gången och ägaren 
Aleksi Silomäki utlyser 
nu en belöning till den 
som kan ge tips som 
gör att tjuvarna åker 
fast.

Bytet den här gången blev 
fyra uppsättningar med däck. 
Sist slog förövarna in sidoru-
tan på en husvagn och kom 
över en backkamera. Även 
diesel har stulits från Älvda-
lens bil och husvagnar och 
nu har ägare Aleksi Silomäki 
börjat ledsna på ofoget kring 

bilfirman i södra Bohus. 
– Det har blivit mycket stö-

kigare sedan vägbygget star-
tade och det har varit smågre-
jer hela detta året.

Mycket stök
Han berättar också om en 
bekant som fått bildelar 
stulna från sin verkstad i cen-
trala Bohus.

– En gång hade de sågat av 
avgasröret och tagit med sig 
hela katalystorn. 

Han uppmanar skrothand-
lare i området att vara upp-
märksamma på om det är 
stöldgods de får in. 

Enligt den senaste brotts-
statistiken anmäldes under 
maj månad 29 allvarliga brott 

i Bohus, varav 3 inbrottsstöl-
der, 1 bostadsinbrott, 5 stöl-
der ur eller från motorfor-
don, 2 skadegörelse på mo-
torfordon och 3 övriga till-
grepp.

Brottsförebyggare Lotti 
Klug uppmanar till att alltid 
polisanmäla, eftersom man då 
har möjlighet att både följa 
upp och förebygga brott.

Aleksi Silomäki utlyser nu 
en belöning till den som kan 
tipsa så att tjuvarna åker fast. 

– Det måste bli ett slut på 
stöket här, det är så tråkigt för 
oss som drabbas.

Trött på tjuvarna
– Nya stölder på Älvdalens bil- och husvagnar

Aleksi Silomäki, ägare till Älvdalens bil och husvagnar har tröttnat på inbrotten.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16��
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