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Mottagare

Hållbarhetsutskottet

Justering av taxor och avgifter för
trafikanordningsplaner och schakttillstånd
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
hållbarhetsutskottet för beslut i kommunfullmäktige
1. Avgift för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schakttillstånd
höjs från och med 2022-06-01.
2. Tidigare avgifter för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för
schakttillstånd, beslutade 2013-05-16, upphävs från och med 2022-0601.
Kommunstyrelseförvaltningen

Elin Waltersson
Tf. Kommundirektör

Diarienummer

KSM-2022-483-510

Charlotta Klinth
Tf. chef Samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en översyn av taxor och avgifter
för trafikanordningsplaner och schakttillstånd. De avgifter och taxor som tas ut
bör täcka kommunens kostnader för handläggning av ärendena, för att uppnå
detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen höjning av taxor och avgifter för
trafikanordningsplaner och schaktningstillstånd.

Beskrivning av ärendet
För schakt och/eller avstängningar i samband med byggarbeten på kommunal
mark samt inom kommunalt väghållningsområde krävs tillstånd av kommunen.
Aktör behöver då ansöka om schaktningstillstånd samt inkomma med
trafikanordningsplan som visar hur trafiksäkerhet, tillgänglighet och
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framkomlighet för tredje man säkerställs under den tid arbete pågår.
Handläggning av ärendena sker inom kommunstyrelseförvaltningen.
Antalet ansökningar har ökat de senaste åren. Kommunstyrelseförvaltningen
beviljar cirka 300 trafikanordningsplaner per år och cirka 200
schaktningstillstånd. Taxor och avgifter kopplade till dessa bör täcka
kommunens egna kostnader för handläggande. Med nedanstående höjning kan
kommunen nå önskvärd kostnadstäckning för handläggning av
schaktningstillstånd och trafikanordningsplaner.
Nya taxor och avgifter

Nuvarande
taxa/avgift

Förslag ny
taxa/avgift

Felparkeringsavgift

450 kr

Oförändrad

Förhöjd
felparkeringsavgift

700 kr

Oförändrad

Kontrollavgift
(felparkeringsavgift
på tomtmark)

450 kr

Oförändrad

Schaktningstillstånd

2000 kr

2000 kr
(grundavgift)

500 kr/extra
vecka

Gäller från
och med

2022-06-01

120 kr/dygn

Trafikanordningsplan 1000 kr

1800 kr

Trafikanordningsplan 500 kr
efterkontroll

Oförändrad

Trafikanordningsplan Upp till 5000 kr
vite

Oförändrad

Flyttning och
skrotning av
fordonsvrak

1500 kr

Oförändrad

Uppställning av
fordon (upp till tre
månader)

3000 kr

Oförändrad

2022-06-01

Alla belopp i tabellen är angivna exklusive moms.
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Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10
(trafik).

Prövning av barnets bästa
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte
har genomförts.
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