2016-08-10

TN.2016.35

TAXA FÖR GRÄVTILLSTÅND I ALLMÄN PLATSMARK
Avgifter vid återställning av utförda grävningar
Beslutad av kommunfullmäktige 2016-11-17, § 174.
Taxan gäller från och med den 1 januari 2017

1 Inledning
För att täcka kostnader för Gislaveds kommuns arbeten med tillståndsgivning av ansökningar
om grävtillstånd och Trafikanordningsplan (TA-plan) och uppföljning av de samma ska sökande
betala avgifter enligt denna taxa.
Att ta ut en avgift för att täcka självkostnaden för kommunens tjänster har stöd i
Kommunallagen (1991:900) 8 kap 3§ b till c. Tjänsterna är att betrakta som
myndighetsutövning varför moms inte ska påföras avgifterna.

2 Avtalsvite
I de fall sökanden av grävtillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan) brister i säkerhet eller
inte följer villkor i tillstånd ska kommunen ha möjlighet att utfärda vite. Vite i detta fall utgörs
av avtalsvite som ska framgå från det avtal som parterna har tecknat.

3 Taxa för grävtillstånd
3.1 Inkommen ansökan grävtillstånd
Godkänd ansökan
Avslagen ansökan

1 000 kr/ansökan
400 kr/ansökan

3.2 Inkommen ansökan TA-plan
Granskning av TA-plan

600 kr/tim

3.3 Besiktningskostnader mm
Byggmöte- och besiktningskostnad, förbesiktning av ledningsdragning
samt kontroll av TA-plan på plats

600 kr/tim

Max kostnad för administration av grävtillstånd

10 000 kr/ansökan
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Grundavgift
kr per
ingrepp

Utfört
arbete
0 - 25m²

Utfört
arbete
25 - 100m²

Utfört
arbete
100 - 200m²

Utfört
arbete
>200 m²

5 150 kr
5 150 kr
2 635 kr

865 kr/m²
565 kr/m²
565 kr/m²
1 255 kr

785 kr/m²
485 kr/m²
485 kr/m²

640 kr/m²
340 kr/m²
340 kr/m²

Offereras
Offereras
Offereras

3.4 Återställning beläggning yngre
än 3 år
Körbana huvud- och industrigata
Körbana lokalgata
Cykelbana, gångbana och motveck
Minsta kostnad
Korsning av körbana, schaktning

1 200 kr/m

3.5 Återställning beläggning äldre
än 3 år
Körbana huvud- och industrigata
865 kr/m²
785 kr/m²
640 kr/m²
Körbana lokalgata
565 kr/m²
485 kr/m²
340 kr/m²
Cykelbana, gångbana och motveck
565 kr/m²
485 kr/m²
340 kr/m²
Minsta kostnad
1 255 kr
I asfaltspriset ingår klistring, justering +/- 5 cm i befintligt material, kantskärning och komprimering

Offereras
Offereras
Offereras

3.6 Återställning övriga ytor

200 < m²
Offereras
Offereras
Offereras

Befintlig små- och storgatsten satt i stenmjöl
Justering av grus yta i befintligt material
Justering av gräsyta inkl. såjord och sådd

0 - 25m²
845 kr/m²
140 kr/m²
115 kr/m²

Riktningsjustering av befintlig råkantsten
Omsättning av befintlig råkantsten
Ny betongkantsten klistrad på jämn asfalt

150 kr/m
270 kr/m
215 kr/m

25 - 100m²
800 kr/m²
120 kr/m²
95 kr/m²

100 - 200m²
760 kr/m²
100 kr/m²
75 kr/m²

Vid nertagning av standardträd <16cm omkrets inkl. plantering på ny plats
Vid nertagning av standardträd >16cm omkrets inkl. plantering på ny plats

5 800 kr/st
Offereras

Justering av befintliga betäckningar i grusyta

1 040 kr/st

3.7 Materialåtervinning
Återvinning av asfalt på kommunens upplag i Gislaved och Smålandsstenar

525 kr/ton

3.8 Avtalsvite
Grävtillstånd
TA-plan
Skada på avtalsskyddade träd

Minst 5 000 kr/vecka
Minst 5 000 kr/vecka
Minst 20 000 kr/träd

Avgifterna enligt ovan ska följa förändringarna i entreprenadindex E84, grupp 241 asfaltsbeläggningar med
basmånad januari 2017 och med årlig justering med början i april 2018.
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4 Tvist
En eventuell tvist vid tillämpning av denna taxa ska avgöras i svensk allmän domstol.

5 Regler
Tekniska nämnden, eller den som tekniska nämnden bestämt i sin delegationsordning, äger rätt att tolka
taxan och i varje enskilt fall nedsätta eller eftergiva avgiften, samt föreskriva närmare anvisningar för
grävtillståndet.
Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i faktura debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen från
förfallodag till dess att betalning sker.

