
  

  
     
Taxa för Grävtillstånd   

Grävtillstånd för företag inkommit tre veckor före 
start av arbetet  

1 500 kr  

Grävtillstånd inkommit fem veckor före start av 
arbetet (perioden 15 maj – 15 augusti)  

1 500 kr  

Avgift vid avslag av inkommen ansökan  300 kr  

Förseningsavgift (handläggning snabbare än tre/fem 
veckor)  

1 000 kr utöver ordinarie taxa, totalt  
2 500 kronor  

Förlängning av tillstånd per vecka  1 000 kr  

Försyn/besiktning av schakter  
  

500 kr/tim.  
  

 
  

Taxa vid Grävtillstånd   

1. Grävtillstånd  Vite  

1.1. Grävtillstånd som är godkänt av Gata-och 
parkenheten saknas.  

15 000 kr/per tillfälle  

1.2. Grävtillståndet saknas på arbetsplatsen.  5 000 kr/per tillfälle  

1.3. Arbetet fortgår efter angivet slutdatum i 
Grävtillståndet.  

5 000 kr/påbörjad vecka efter 
giltighetstiden  

Skada på träd mer än 25%på stam, krona, rot  50 000 kr  

2. Återställning     

2.1 Ej utförd eller delvis utfört ex. grässådd, kantsten 
saknas  

Kommunens entreprenörs kostnad 
+10% påslag dock minst 5 000kr  

2.2 Städning av arbetsområdet ej utfört  Kommunens entreprenörs kostnad 
+10% påslag dock minst 5 000kr  

  

 

 

 

 



Taxa TA-planer   

TA-plan för företag inkommit tre veckor före start av 
arbetet  

1 000 kr 

TA-plan inkommit fem veckor före start av arbetet 
(perioden 15 maj – 15 augusti)  

1 000 kr 

Avgift vid avslag av inkommen ansökan  300 kr 

Förseningsavgift (handläggning snabbare än tre/fem 
veckor)  

1 000 kr utöver ordinarie taxa, totalt 2 
000 kr 

Förläning av tillstånd per vecka  1 000 kr 

Komplettering av ej korrekt TA-plan  500 kr 

Vite vid TA-planer   

1. Trafikanordningsplan Vite   

1. 1. Trafikanordningsplan som är godkänd av gata-och 
parkenheten saknas.  

5 000kr/påbörjad vecka 

1. 2. Trafikanordningsplanen finns ej på arbetsplatsen.  5 000 kr/per tillfälle 

1. 3. Arbetet fortgår efter angivet slutdatum i 
trafikanordningsplanen  

5 000 kr/per påbörjad vecka 

2 . Utmärkning   

2. 1. Vägmärken saknas eller är bristfälliga gentemot 
godkänd trafikanordningsplan.  

5 000 kr/per tillfälle 

2. 2 Tidsförlängning på TA-plan ej begärd  5 000 kr/påbörjad vecka 

2. 3 Avsaknad av en eller flera skyltar som inte 
åtgärdas vid påpekande  

3 000kr/påbörjad vecka 

2. 4 Stora brister i genomförande av TA-plan som 
medför avbrytande av arbetet  

10 000 kr 

3 . Avstängning   

3. 1. Fysisk avstängning saknas eller är bristfällig 
gentemot godkänd trafikanordningsplan.  

15 000 kr/per tillfälle 

4 . Personal och arbetsområde   

4. 1. Namngiven utmärkningsansvarig finns inte på 
arbetsplatsen  

5 000 kr/per tillfälle 

4. 2. Personal inom arbetsområdet saknar utbildning 
"Säkerhet på väg."  

5 000 kr/per person och tillfälle 

4. 3. Personal inom arbetsområdet saknar varselkläder 
klass 3 enligt "Säkerhet på väg"  

5 000 kr/per person och tillfälle 

  


