Handläggning

1500 kr

Inklusive 1:a veckan

Skyndsam handläggning

3000 kr

Handläggning inom 5 arbetsdagar om
möjligt (inkl. 1:a vecka). Gäller ej akuta
arbeten så som vattenläcka, kabelbrott,
olycka eller motsvarande.

Ändring

1500 kr

Ändring av tidigare handlagd ansökan

Tidsbunden taxa

1000 kr

Per påbörjad vecka från 2:a veckan

Förlängning

1500 kr

Förlängning av tidigare handlagd ansökan

Avslag

350 kr

Inkommen och avslagen ansökan

Generell TA-plan

5000 kr/år

Medges endast i
enstaka fall

Handläggning

1500 kr

Inklusive 1:a veckan

Skyndsam handläggning

3000 kr

Handläggning inom 5 arbetsdagar om
möjligt (inkl. 1:a vecka). Gäller ej akuta
arbeten så som vattenläcka, kabelbrott,
olycka eller motsvarande.

Ändring

1500 kr

Ändring av tidigare handlagd ansökan

Tidsbunden taxa

1000 kr

Per påbörjad vecka från 2:a veckan

Förlängning

1500 kr

Förlängning av tidigare handlagd ansökan

Avslag

350 kr

Inkommen och avslagen ansökan

Anmärkning

Avgift

Om arbete påbörjas och TA-plan saknas uttages en
förhöjd handläggningsavgift i samband med att
ansökan inkommer

15 000 kr

Om arbete påbörjas och grävansökan saknas uttages
en förhöjd handläggningsavgift i samband med att
ansökan inkommer.

15 000 kr

Om ingen tidsförlängning har begärts innan den
godkända tiden för arbetet utgått

Anmärkning
eller

Om utmärkningsansvarig saknas
Om grundläggande vägmärken saknas jämfört med
TA-plan

3000 kr/vecka

3000kr/dygn
Anmärkning
eller

Om grundläggande avstängning inte är utförd, inte
följer TA-plan eller om arbetsområdet är farligt för
trafikanter och personal

10 000 kr

20 000 kr

Om enstaka detaljer saknas i den fysiska
avstängningen eller är bristfälliga

Anmärkning
eller

5000 kr

Om personal saknar varselklädsel, eller brist i
varselklädsel förekommer

Anmärkning
eller

4000 kr/person

Om personal saknar erforderlig utbildning i
arbete på väg eller visar tydligt bristande
kompetens

4000 kr/person

Om det inte går att komma fram och/eller det
är farligt att ta sig fram i trafikzonen.
Vid tillfälliga störningar såsom bristande
snöröjning eller halkbekämpning inom
arbetsområdet
Om trafikanordningsmaterial lämnas kvar efter
att arbetet avslutats.

20 000 kr

Anmärkning
eller

4000 kr

4000 kr

