LIDINGÖ STADS
FÖRFATTNINGSSAMLING

F 47 / 2019

Taxa för handläggning av trafikanordningsplaner och
schakttillstånd
antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2019
och gällande från den 1 juli 2019

1 (3)

§1
Kommunen har rätt att ta ut avgift för prövning av schakttillstånd och prövning av
trafikanordningsplaner.
Om det finns särskilda skäl går det i enskilda fall att besluta att avgift ska tas ut med
lägre belopp än de avgiftsbelopp som anges nedan.
§2
Indexreglering
Avgifterna indexregleras årligen i enlighet med konsumentprisindex.
Tjänsterna är att betrakta som myndighetsutövning varför moms inte ska påföras avgifterna.
§3
Inledande bestämmelser
Denna taxa gäller för handläggning av trafikanordningsplaner och schakttillstånd.
Den som har fått i uppdrag att utföra ett arbete på allmän gatumark är skyldig att följa
nedanstående regler.
•
•

•

•

•

Snöröjning och halkbekämpning ska skötas av utförare under tillståndstiden.
Utföraren ska hålla området i välordnat skick. Gång-, cykel- och körbanor vid arbetsplatsen
och andra närliggande områden ska rengöras från skräp som kan hänföras till pågående
arbete varje dag efter arbetstidens slut.
Om vägmärken har tagits ner under arbetet ska dessa återställas senast sista dagen då TAplanen gäller, annars kan entreprenören debiteras för Lidingö stads merkostnader för att
återställa dem.
Lidingö stad gör stickprovskontroller av arbeten på allmän gatumark. Om utmärkningen inte
överensstämmer med godkänd TA-plan eller om TA-plan saknas kan Lidingö stad omedelbart
stoppa arbetet och på utförarens bekostnad utföra de rättelser som krävs.
Den som är ansvarig för arbetet ska vara nåbar alla dagar dygnet runt och kunna åtgärda
eventuella fel omedelbart.

§4
Avgifter
Taxor för grävning och återställning av allmän platsmark
Handlagd och beviljad ansökan, TA-plan och/eller
schakttillstånd

2 000 kr per tillstånd

Avgiften gäller för två veckors arbete på plats

Fr o m vecka 3

1 500 kr/påbörjad
vecka

Avslag

320 kr

Ändring eller förlängning av beviljat tillstånd

1 000 kr

Generell trafikanordningsplan

5 300 kr/år

Avser TA-plan där arbeten av samma typ utförs på olika gator i ett
större sammanhängande område

Ändring eller förlängning av beviljad ansökan

1 000 kr

Kostnad för framtida underhåll efter grävning i hårdgjord yta

85 kr/kvm
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Viten
Sanktionsavgifter vid grävning och återställning allmän platsmark
Schaktarbeten utan godkänt schakttillstånd

1 900 kr för första dygnet,
därefter 1 500 kr per
påbörjat dygn

Avstängning utan godkänd TA-plan
Avvikelse mot godkänt schakttillstånd

1 000 kr för första dygnet,
därefter 200 kr per
påbörjat dygn

Avvikelse mot godkänd TA-plan
Platsbesök för tillståndskontroll som påkallats av annan
part

900 kr/besök

När grundläggande vägmärken i godkänd TA-plan saknas, 5 000 kr/dag
tex vägmärke A20 vägarbete, X2 markering skärm för
begränsad körbanebredd, X3 sidomarkeringsskärmar,
vägmärke C31, C2 eller E11/E13, F25 körfältsförändring
saknas.
När information om ledningsägare eller byggherre inte
framgår.

4 000 kr/dag

När grundläggande avstängning inte är utförd eller inte
följer godkänd TA-plan.

5 000 kr/dag

Exempelvis om fordon står farligt eller felparkerade i eller
vid arbetsplatsen.
Missat att använda avstängningsmateriel som TA-planen
föreskriver.
Vid brister som exempel: Inga motlägg/fasning mot
kantsstöd eller körplåtar, bristande snöröjning eller
halkbekämpning.

4 000 kr/dag

Arbete på gator där arbetsbegränsningen gäller under
högtrafik.
Trafikanordningsmaterial kvarlämnat efter att arbetet
avetablerats.
Om det inte går att komma fram och/eller är farligt att ta
sig fram i trafikzonen kan arbetet stoppas och vite krävas

10 000 kr

Personal saknar varselkläder

3 000 kr

När ingen tidförlängning har begärts innan gällande
tidsangivelse har gått ut

3 000 kr/vecka

Försenat slutdatum

5 000 kronor

Underlåtenhet att meddela uppgifter för framtida underhåll

5 000 kronor

Felaktigt inrapporterade ytor för framtida underhåll.

2 500 kronor

_______________
Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2019, då tidigare antagen taxa (F47/2015) upphör att
gälla.
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