2022-01-01

Avgifter schakt i allmän plats 2022
Antagen av kommunfullmäktiga 2021-12-14, § 100
Avgift TA-planförfrågan
Handläggning inkl. de två första veckorna
Tidsbunden avgift per dag fr.o.m 3:e veckan
Förlängning av tidigare godkänd TA-plan
Förändring av tidigare godkänd TA-plan
Platsbesök vid förändring

Avgift schaktningsförfrågan
Handläggning inkl. de två första veckorna och platsbesök för- och slutbesiktning
Tidsbunden avgift per dag fr.o.m 3:e veckan
Förlängning av tidigare godkänt schakttillstånd
Förändring av tidigare godkänt schakttillstånd
Platsbesök vid förändring

Sanktionsavgift
TA-plan saknas (vilket som regel innebär att arbetet kommer att avbrytas)
Schakttillstånd saknas (vilket innebär att arbetet kommer att avbrytas
Ej inkommen schakt och TA-plansförfrågan inom 24 timmar eller första vardagen
vid akut utfört arbete.
Dokumentation för TA-plan och schakttillstånd saknas vid arbetsplatsen
Om ingen tidsförlängning har begärts innan det gamla gått ut, per påbörjad vecka
Avvikelse från godkänd TA-plan som orsakar att arbetsområdet är farligt för
tredje man och/eller personal. Arbetet avbryts till säkerheten kan säkerställas
Avvikelse mot godkänt schakttillstånd (ej fara för personal och/eller tredje man)
Utmärkningsansvarig går ej att nå samma dag som kontakten initierats
Ansvarig arbetsledare går ej att nå samma dag som kontakten initierats
Om personalen saknar godkänd utbildning (per person)
Om personalen saknar godkända varselkläder (per person)
När informationsskylt saknas, krävs vid arbeten längre än 1 vecka

Avgift
1.700 kr
100 kr
1.000 kr
1.000 kr
1.700 kr

Avgift
1.700 kr
100 kr
1.000 kr
1.000 kr
1.700 kr

Avgift
15.000 kr
15.000 kr
5.000 kr
3.000 kr
3.000 kr
15.000 kr
3.000 kr
3.000 kr
3.000 kr
4.000 kr
4.000 kr
1.000 kr

Kommentar

Bristande renhållning, snöröjning och/eller halkbekämpning av område som
berörs av arbetsområdet
Fordon eller maskiner vistas i buffert- och skyddszonen
Utebliven klaranmälan (status grävning klar)
Återställning ej utförd enligt kommunens tekniska handbok och/eller kommunens
anvisningar
Återställning utförd på kommunens bekostnad, påslag på kommunens
entreprenadkostnad
Kvarlämnat material som härrör från utfört arbete
Ej återställd tillfällig vinteråterställning senast 31 maj
Skador på träd/växtlighet

Övriga skador utanför arbetsområdet, återställning utförd på kommunens
bekostnad påslag på kommunens entreprenadkostnad

3.000 kr
5.000 kr
3.000 kr
10.000 kr första veckan
10.000 kr/vecka
30%
3.000 kr
5.000 kr
En grundläggande princip vid beräkning av ett
träds ekonomiska värde är att det skall motsvara
kostnaderna för att anskaffa och på samma
växtplats etablera ett träd av samma art,
utseende och storlek. Värderingen skall utföras
av representant från gatu- och parkavdelningen
30%

