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1

Taxa för ingrepp i kommunens mark
Tillämpas tillsammans med Föreskrifter för ingrepp i kommunens mark.
Kommunen tar för administration, tillsyn, framtida underhåll och standardsänkning till följd av
ingrepp i kommunens mark ut en ersättning enligt av kommunfullmäktige antagen taxa.
Storleken på ersättning som ska betalas till kommunen bestäms av en fast kostnad per
kvadratmeter återställd yta, se Tabell 1.
Kommunen får dessutom ta ut en ersättning vid anmärkningar eller avvikelser från
kommunens anvisningar, se Tabell 2. Vid flera felaktigheter kommer ersättning för samtliga
att debiteras.
Avgifter för trafikanordningar och trafikföreskrifter framgår av Tabell 3.
Taxa för nyttjande av kommunal mark i övrigt framgår av Taxa för upplåtelse av mark på
offentlig plats.

Tabell 1. Ersättning till följd av ingrepp i allmänplatsmark
Ersättning per m² återställd beläggning med ålder >3 år.

150 kronor/m²

Ersättning per m² återställd beläggning med ålder <3 år.

500 kronor/m²

Ersättning per m² återställd gräsyta/vegetation.

50 kronor/m²

Tabell 2. Tillkommande ersättning till följd av avvikelser eller
anmärkningar
Händelse

Ersättning

Skyndsam handläggning av ansökan om grävtillstånd (< 10 arbetsdagar innan
start) gäller ej akuta grävningar

200 kronor/dygn

Grävtillstånd har inte sökts innan arbetets start. gäller ej akuta grävningar

4 000 kronor

Grävtillstånd eller trafikanordningsplan (TA-plan) har inte godkänts innan
arbetets start. gäller ej akuta grävningar

4 000 kronor

Ansökan om grävtillstånd har inte sökts senast en arbetsdag efter påbörjat
akutarbete.

2 000 kronor

Trafikanordningsplan (TA-plan) saknas, godkänd trafikanordningsplan (TA-plan)
eller beviljad trafikföreskrift efterlevs inte.

4 000 kronor

Personal saknar tillräcklig/nödvändig kompetens eller varselkläder.

2 000 kronor

Arbetsplatsens trafikanordningar är skadade eller undermåliga.

2 000 kronor

2

Arbetsfordon saknar tillräcklig/nödvändig utmärkning.

2 000 kronor

Arbetsområdet är farligt för trafikanter och personal. Exempelvis grundläggande
avstängning saknas, trafikfarligt upplägg av material.

4 000 kronor

Annan allvarlig säkerhetsbrist

2 000 kronor

Ej påkallad slutbesiktning (per vecka efter avslutat arbete)

2 000 kronor

Tabell 3. Avgifter
Avgift
Material för eller hjälp med trafikanordningar och
avstängningsmaterial

faktisk kostnad

Trafikföreskrifter, administrativ avgift

200kronor/föreskrift

Lägsta avgift

350 kronor

