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Inledande bestämmelser 
 
 

Denna taxa gäller för handläggning av trafikanordningsplaner och grävtillstånd, 
dock inte byggnadsställningar. 

 
Uppställande av byggnadsställning kräver trafikanordningsplan,  avgiften ingår  inte 

  
 

Kommunen har rätt att ta ut avgift för prövning av schakttillstånd och prövning av 
trafikanordningsplaner för arbete på offentlig gatumark och annan offentlig plats. 
Den som har fått tillstånd, nämns nedan som utföraren eller entreprenören, att  
utföra ett arbete på offentlig gatumark och annan offentlig plats är skyldig att följa 
nedanstående regler. Intentionen med bestämmelserna är att arbeten som utförs   
på offentlig gatumark och annan offentlig plats ska planeras väl, genomföras på ett 
säkert sätt under kortaste möjliga tid med minsta möjliga påverkan och inte   
medföra kommunen kostnader. Som stöd i detta gör Alingsås kommun kontroller   
av arbeten på offentlig gatu- och platsmark. 

 
 

- Utföraren ska hålla området i välordnat skick. 
 

- Gång-, cykel- och körbanor och annan offentlig plats i anslutning till 
arbetsplatsen och andra närliggande områden ska utan undantag hållas 
framkomliga och riskfria. 

 
- Varje dag ska ovan nämnda platser rengöras från material och skräp som 

kan hänföras till pågående arbete efter arbetstidens slut. 
 

- Om vägmärken har tagits ner under arbetet ska dessa återställas senast 
sista dagen då TA-planen gäller, annars kan utföraren debiteras för 
kommunens merkostnader för att återställa dem. 

 
- Snöröjning och halkbekämpning ska skötas av utföraren under tiden för 

tillstånd samt genomförande. 
 

- Om grävtillstånd saknas kan kommunen omedelbart stoppa arbetet och på 
utförarens bekostnad utföra de rättelser som krävs. 

 
- Akuta arbeten, arbeten av sådan karaktär som inte kan planeras, ska 

anmälas och tillståndssökas senast nästa arbetsdag. Innan akuta arbeten 
inleds ska arbetsområdet spärras av på säkert sätt samt fotodokumentera



 

 
 
 

- Om utmärkningen inte överensstämmer med godkänd TA-plan eller om TA-
plan saknas kan kommunen omedelbart stoppa arbetet och på utförarens 
bekostnad utföra de rättelser som krävs. 

 
- Ansvarig för arbetena, eller av denne utsedd ersättare, ska finnas och vara 

nåbar alla dagar dygnet runt och kunna åtgärda eventuella fel omedelbart.
 

- I samband med ansökan om grävtillstånd och i samband med ansökan om 
godkänd TA-plan ska utföraren fotodokumentera området och delge 
kommunen bilderna. 

 
- Innan arbetena inleds ska utföraren kalla kommunen till förbesiktning. 

 
- När arbetena är klara och platsen återställd ska utföraren kalla kommunen 

till slutbesiktning. 
 

- Efter att kommunen godkänt arbetena i slutbesiktning inträder garantitid 
enligt AB 04. Garantitiden är 5 år för entreprenörens arbete och 2 år för 
material och varor (4 § 7). Det innebär att entreprenören ansvarar för fel 
som framträder under garantitiden (5 § 5). Efter garantitiden ansvarar 
entreprenören endast för väsentligt fel som uppstått på grund av 
vårdslöshet (5 § 6). 

 
- Tillstånd och samråd. Innan arbetena inleds ska utföraren ha inhämtat 

tillstånd från samtliga berörda myndigheter. Samråd med ledningsdragande 
aktörer och andra verk som har anläggningar som berörs ska göras innan 
arbetena startas. Samråd med kollektivtrafik och andra transportörer som 
berörs ska göras innan arbetena startas. Samråd med andra aktörer, 
exempelvis sådana som bedriver angränsande bygg- och 
anläggningsarbeten ska göras innan arbetena startas.



 

Avgifterna gäller från 1 mars 2020. Avgifterna justeras varje år mot 
konsumentprisindex för oktober månad och avrundas till närmaste övre hundratal 
kronor. 

 
Avgifter 
 
Tillstånd 

 
 

Avgift 

 

Grävtillstånd, gäller sju dagar 
Grävtillstånd, per ny påbörjad sjudagarsperiod 
TA-plan, gäller sju dagar. Ej omledning, ej totalavstängning. 

 5 000 kr 
5 000 kr 
5 000 kr 

TA-plan, per ny påbörjad sjudagarsperiod  5 000 kr
TA-plan, gäller sju dagar. Omledning och/eller totalavstängning.  20 000 kr
TA-plan, omledning och/eller totalavstängning, per ny påbörjad  20 000 kr
sjudagarsperiod   

TA-plan, totalavstängning som kräver omledning av trafik,   

lågtrafikerad gata i samband med exempelvis evenemang eller  2 000 kr/dag 
upplag, per dag   

TA-plan, totalavstängning som kräver omledning av trafik,   

högtrafikerad gata samband med exempelvis evenemang eller  5 000 kr/dag 
upplag, per dag   

Avslag av ansökan om tillstånd  1 000 kr

 
Tillstånd saknas eller är icke tillgängliga, viten 
När grävtillstånd saknas 

  
 

20 000 kr
Om godkänt grävtillstånd ej finns tillgängligt på arbetsplatsen  5 000 kr
När godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) saknas 
Om TA-planer ej finns tillgängliga på arbetsplatsen 

 20 000 kr 
5 000 kr 

 
Särskilda villkor 

  

Om entreprenören inte uppfyller i tillstånd ställda särskilda villkor  5 000 kr/krav

 
Utmärkning 

  

Om grundläggande vägmärken i godkänd TA-plan saknas, t.ex. 
vägmärke A20, X1, X2, X3, C31, C2, C3 eller E11/E13, F25 

 10 000 kr

saknas   

När enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga  3 000 kr

 
Fysisk avstängning 

  

När grundläggande avstängning inte är utförd, inte följer 
godkänd TA-plan, eller arbetsområdet är farligt för trafikanter 
och personal När enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga 

Om godkänd TA-plan ej är tillämplig 
 

 20 000 kr 
 

3 000 kr 
       20 000 kr



 

 
 
 
 
 

Personal och arbetsområde 
Om utmärkningsansvarig inte befinner sig på arbets- 
området eller är nåbar på en fast arbetsplats 
Om personalen saknar godkänd utbildning eller visar tydlig 
saknad av kompetens 
Om personalen saknar varselkläder eller brister i varselklädseln 
förekommer 

 
5 000 kr 

 
3 000 kr 

 
10 000 kr/ person 

 

Entreprenadområde Avgift 
Om mark tas i anspråk eller schakt sker utanför 
entreprenadområdet 

 
 
 

Framkomlighet för trafikanter 
Om det inte går att komma fram och eller det är farligt att ta sig 
fram i trafikzonen 
Om fordon eller maskiner som används för arbetet, där det klart 
framgår av TA-planen att dessa skall rymmas innanför den 
fysiska avstängningen, istället vistas i trafikzonen 

10 000 kr/ 
kalenderdag samt 

åläggs att återställa 
ytan enligt 

kommunens 
bedömning 

 
20 000 kr

 
5 000 kr

Trafikanordningsmaterial kvarlämnat efter avslutat arbete 5 000 kr 
 

Åsidosättande av bestämmelser 
Om utföraren bryter mot inledande bestämmelser. Exempelvis 
platsen är inte framkomlig, ren och riskfri, snöröjning och 
halkbekämpning brister, bilddokumentation har inte delgetts 
kommunen, kallelse till förbesiktning och/eller slutbesiktning har 
inte gjorts. 

 
10 000 kr

 

Åsidosättande av garantitid enligt AB 04 i inledande 
bestämmelser. 

30 000 kr

 

Vid grovt åsidosättande av bestämmelser äger kommunen rätt att 
stänga av ansvarig arbetsledare upp till 2 år vad gäller arbete i 
eller vid gång-, cykel- och körbanor och annan offentlig plats 


