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Taxa schakter och 
trafikanordningsplan  
 

1. Taxor 
Taxor gäller för tillämpningsföreskrifterna för schakttillstånd. 

Tekniska nämnden får varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja dessa taxor enligt 
konsumentprisindex. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2020.  

 

1.1 Taxa för trafikanordningsplan (TA-plan) 
 

  
     
Taxa för trafikanordningsplan   

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

1 500 kr  

Ansökan av TA-plan 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 tillfälle 1 000 kr  

   
Vite vid brister i TA-plan  

1. TA-plan Vite  

1.1. TA-plan som är godkänt av Gata/ 
parkavdelningen saknas.  

15 000 kr/per tillfälle  

1.2. TA-plan saknas på arbetsplatsen.  5 000 kr/per tillfälle  
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1.3. Arbetet fortgår efter angivet slutdatum i TA-
plan.  

4 000 kr/påbörjad vecka efter 
giltighetstiden  

1.4 Fler än 2st skyltar saknas enl. TA-plan 2000kr/per skylt som saknas 

1.5 GP-link eller annan typ av tungavstängning saknas 3000 kr/per GP-link som saknas 

1.6 Personal som har bristfällig varselklädsel  5000kr/person 

1.7 Ej förlängt TA-plan och/eller inte informerat de som 
berörs av en totalavstängning 

3000kr/ vecka 

1.8 Brister som kräver avbrytande av arbetet 15000kr 

  

1.2 Taxa för schakttillstånd  
   

  
     
Taxa för schakttillstånd   

Schakttillstånd för företag inkommit tre veckor före 
start av arbetet  

1 500 kr  

Schattillstånd 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  1 000 kr  

Försyn/besiktning av schakter. 1 timme ingår i 
ansökan 
  

500 kr/tim.  
  

 
  

Taxa vid Grävtillstånd   

1. Schakt- och grävtillstånd  Vite  

1.1. Godkänt schakttillstånd saknas.  15 000 kr/per tillfälle  
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1.2. Schakttillstånd saknas på arbetsplatsen.  5 000 kr/per tillfälle  

1.3. Arbetet fortgår efter angivet slutdatum i 
schakttillståndet.  

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  
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