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Taxa och vite för grävtillstånd samt trafikanordningsplan
Grävtillstånd och trafikanordningsplan (TA- plan)
Tillstånd
Avgift
Grävtillstånd och TA- plan
2 000 kr
TA- plan där grävtillstånd inte är
1 500 kr
tillämpligt
Grävtillstånd där TA- plan inte är
1 500 kr
tillämpligt
Tidsförlängning av handlagt grävtillstånd 500 kr
Tidsförlängning av TA- plan
500 kr
Ändring av handlagt grävtillstånd
1 500 kr
Ändring av TA- plan
1 500 kr
Skyndsam handläggning (mindre än fem
3 000 kr
arbetsdagar innan arbetets start (gäller
ej akuta arbeten, vattenläcka, kabelbrott,
olycka eller motsvarande)
Viten
Godkänt grävtillstånd saknas
Godkänd TA- plan saknas
Om inte tidsförlängning begärts minst
fem arbetsdagar innan sluttid
(grävtillstånd och TA- plan)
TA- planen saknas på arbetsplatsen
Om entreprenören inte uppfyller kraven
enligt särskilda villkor
Godkänd TA- plan inte är tillämplig
Underlåtenhet att följa TA- plan
Om arbete påbörjas och grävtillstånd
saknas tillkommer en förhöjd
ansökningsavgift
Om arbete påbörjas och TA- plan saknas
tillkommer en förhöjd ansökningsavgift
Utmärkningsansvarige saknas på
arbetsplatsen eller inte är nåbar på en
fast arbetsplats

Avgift
15 000 kr
15 000 kr
1 000 kr/dygn
2 500 kr
2 500 kr/krav
10 000 kr
10 000 kr
15 000 kr
15 000 kr
3 000 kr
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Om mark tas i anspråk eller schakt sker
utanför entreprenörområdet
Personalen saknar godkänd utbildning
eller visar tydligt brist på kompetens
Personalen saknar varselkläder eller
brister i varselkläder förekommer
Grundläggande vägmärken i godkänd
TA- plan saknas som exempelvis A 20, X1
eller C 31
Enstaka detaljer saknas eller är
bristfälliga
Det går inte att komma fram och/ eller
det är farligt att ta sig fram i trafikzonen
Personalen på plats inte medverkar till
att anmärkning åtgärdas vid anmodan
När grundläggande avstängning inte är
utförd, inte följer godkänd TA- plan, eller
arbetsområdet är farligt för trafikanter
och/ eller personal
Avsaknad av dokumenterad egenkontroll
Om mark tas i anspråk eller schakt sker
utanför entreprenadområdet
Vid tillfälliga störningar såsom bristande
snöröjning eller halkbekämpning inom
arbetsområdet
Om fordon eller maskiner som används i
arbetet, där det klart framgår av TAplanen att dessa ska rymmas innanför
den fysiska avstängningen, istället vistas
i trafikzonen
Trafikanordningsmaterial har lämnats
kvar efter att arbetet avslutats

5 000 kr/kalenderdag samt åläggs att
återställa ytan enligt besiktningsmans
bedömning.
3 000 kr
2000 kr/ person
10 000 kr
3 000 kr
15 000 kr
3 000 kr
20 000 kr

5000 kr/ grävtillstånd
5000 kr/ kalenderdag samt åläggs att
återställa ytan enligt besiktningsmans
bedömning
4 000 kr
3 000 kr

3 000 kr

Alla avgifter är exklusive moms

Övrigt
Om brister inte åtgärdas eller är av det slag att det anses vara farligt för trafikanter och/ eller personal har
Heby kommun rätt att stoppa arbetet tills bristerna är åtgärdade.
Vid grovt åsidosättande av bestämmelser äger Heby kommun rätt att stänga av ansvarig arbetsledare upp
till 2 år vad gäller arbete i kommunens allmänna och offentliga mark.
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2020 om följande taxa.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021.

Olof Nilsson
Ordförande i kommunfullmäktige
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Åsa Nylander
Förvaltningschef

