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§ 166 Dnr 2021-00367  
 

Taxor för grävtillstånd och trafikanordningsplaner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att införa nedan taxor för grävtillstånd och 
trafikanordningsplaner i enlighet med tekniska nämndens förslag i § 
96/2021: 
 
Grävtillstånd 

Handläggning 1 500 kr Handläggningstid 10 arbetsdagar. 
Sent inkommen 
ansökan 

3 000 kr Gäller ej akuta arbeten så som 
vattenläcka, kabelbrott, olycka 
eller motsvarande. 

Ändring (pågående 
ärende) 

1 000 kr Ändring av tidigare handlagd 
ansökan. 

Förlängning 1 000 kr Förlängning av tidigare handlagd 
ansökan 

Avslag 350 kr Inkommen och avslagen ansökan 
 
Trafikanordningsplan  
Handläggning 1 500 kr Handläggningstid 10 arbetsdagar. 
Sent inkommen 
ansökan 

3 000 kr Gäller ej akuta arbeten så som 
vattenläcka, kabelbrott, olycka 
eller motsvarande. 

Ändring (pågående 
ärende) 

1 000 kr Ändring av tidigare handlagd 
ansökan. 

Förlängning 1 000 kr Förlängning av tidigare handlagd 
ansökan 

Avslag 350 kr Inkommen och avslagen ansökan 
Generell TA-plan 3 000 kr Medges endast i enstaka fall 

 
 
Bakgrund 
Tekniska nämnden har i § 96/2021 hos kommunstyrelsen begärt 
införande av taxor för grävtillstånd och trafikanordningsplaner. I sitt 
beslut skriver nämnden att ett flertal intressenter ansöker årligen om att 
få gräva i kommunens mark. Det kommer varje år in 700 till 1000 
ansökningar om grävtillstånd och/eller trafikanordnings-planer (TA-
planer).  
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Kommunen behöver säkerställa att resurser finns för tillståndsgivning 
och uppföljning av grävtillstånd och TA-planer varför avgifter för att 
täcka kommunens självkostnader bör införas. Grävtillstånd och TA-
planer hör i praktiken ihop verksamhetsmässigt. Ett grävtillstånd kan 
innehålla ett flertal arbeten och ger nästan alltid upphov till att flera TA-
planer måste upprättas.  
 
När ett arbete sker i trafikmiljö är det viktigt att säkerheten på 
arbetsplatsen planeras samtidigt som framkomligheten för trafiken 
säkerställs. Det är kommunen som ska besluta om godkännande av 
inkomna förslag till TA-planer på kommunens vägnät och kommunen 
kan ta ut vite när start av arbete skett utan tillstånd.  
 
Tillsyn av vägarbeten utförs ca 8ggr/år av oberoende konsult som är 
upphandlad enligt LOU. Vid tillsyn kan avgift för brister på arbetsplatsen 
tas ut som är fastställd av huvudmannen för Väghållningsmyndigheten. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har i § 313/2021 föreslagit följande beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att införa nedan taxor för grävtillstånd och 
trafikanordningsplaner i enlighet med tekniska nämndens förslag i § 
96/2021: 
 
Grävtillstånd 

Handläggning 1 500 kr Handläggningstid 10 arbetsdagar. 
Sent inkommen 
ansökan 

3 000 kr Gäller ej akuta arbeten så som 
vattenläcka, kabelbrott, olycka 
eller motsvarande. 

Ändring (pågående 
ärende) 

1 000 kr Ändring av tidigare handlagd 
ansökan. 

Förlängning 1 000 kr Förlängning av tidigare handlagd 
ansökan 

Avslag 350 kr Inkommen och avslagen ansökan 
 
Trafikanordningsplan  
Handläggning 1 500 kr Handläggningstid 10 arbetsdagar. 
Sent inkommen 
ansökan 

3 000 kr Gäller ej akuta arbeten så som 
vattenläcka, kabelbrott, olycka 
eller motsvarande. 

Ändring (pågående 
ärende) 

1 000 kr Ändring av tidigare handlagd 
ansökan. 
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Förlängning 1 000 kr Förlängning av tidigare handlagd 
ansökan 

Avslag 350 kr Inkommen och avslagen ansökan 
Generell TA-plan 3 000 kr Medges endast i enstaka fall 

 
-Tekniska nämndens beslut i § 96 2021-06-03. 
 
-Tekniska förvaltningens skrivelse daterad 2021-03-30. 
 
      
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
Ekonomi- och finanschefen 
Författningssamlingen 
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