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Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för
Trafikanordningsplaner (TA-planer)1
Av Vägmärkesförordningen (VMF) 8 kap 4 §, framgår att anordningar enligt VMF
inte får sättas upp, underhållas eller tas bort av någon annan än den som enligt
1 kap 6 § ansvarar för åtgärden eller den som han eller hon anlitar. Det tillstånd
som krävs för att genomföra en trafikreglering kallas för trafikanordningsplan.
Denna taxa reglerar avgifter och sanktionsavgifter förenade med
väghållningsmyndighetens handläggning av trafikanordningsplaner.

Taxa för trafikanordningsplaner
Vid handläggning av trafikanordningsplaner tas följande avgifter ut:

Taxa

Avgift

Definition

(exkl. moms)
Handlagd och beviljad TA-plan

1500 kr + 300 kr per

Granskningsavgift samt

ansökt dygn

löpande tillståndstaxa

Handlagd och avslagen TA-plan

1500 kr

Granskningsavgift

Ändring av godkänd TA-plan

1500 kr

Granskningsavgift

SBG2000, v2.0, 2017-05-03

En ansökan ska lämnas per plats och avgiften tas ut per ansökan plus en daglig
avgift. Ansökan gäller max sex månader. Om behov finns för längre tid än sex
månader behöver en ny ansökan lämnas in i god tid innan den beviljade Ta-planen
upphör gälla. Större och/eller komplexa projekt kommer innebära flera separata
TA-planer och staden bedömer i vilken omfattning det behövs delas in i etapper
och därmed olika TA-planer.
Vid akuta trafikregleringar ska ansökan om trafikanordningsplan göras i efterhand,
senast nästkommande vardag. Om inte ansökan av trafikanordningsplan görs
utgår sanktionsavgift med samma belopp som vid trafikavstängning utan godkänd
trafikanordningsplan.
Vid akuta trafikregleringar, utförda eller beordrade av räddningstjänst eller polis,
tas inga avgifter ut.
1
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Sanktionsavgifter
Väghållningsmyndigheten har ansvaret för att trafiksäkerheten och
framkomligheten är god vid alla arbetsområden på allmän mark.
Om väghållningsmyndigheten upptäcker avvikelser från godkänd
trafikanordningsplan eller att arbete pågår utan godkänd trafikanordningsplan kan
myndigheten ta ut sanktionsavgifter. Är förseelsen grov eller allmänfarlig kan
arbetet stoppas tills åtgärder vidtagits.
Sanktionsavgifter

Avgift/Anmärkning

Definitioner

(exkl. moms)
A. Trafikanordningsplan
1.

TA-plan saknas

10 000 kr vid
anträffande, därefter
1 000 kr/dygn.

2.

Utebliven förlängning av

1 000 kr/dygn

Kan kombineras med A3.

6 000 kr

Grundavgift, kan

godkänd TA-plan
3.

Grov avvikelse från
godkänd TA-plan

kombineras med flera
sanktionsavgifter, till
exempel:
A3 + B1 + C1 + D1 + D2 +
E1.

B. Utmärkning saknas eller är bristfällig
1.

Enstaka avvikelser av

1 000 kr/avvikelse

Till exempel:
”Gående hänvisas”,

mindre vikt

stannande- och
parkeringsförbud.
2.

Grundläggande

10 000 kr vid

Till exempel:

vägmärken

anträffande, därefter

A20, skyltning för

1 000 kr/dygn

styrning av
fordonstrafik/hastighet.

C. Fysisk avstängning
1.

När grundläggande

10 000 kr

Till exempel:

avstängning inte följer

arbetsområdet är farligt

godkänd TA-plan

för trafikanter och
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personal.
2.

Enstaka detaljer

1 000 kr/avvikelse

Till exempel:
ej sammanlänkad
avstängning. Avsaknad
av motlägg för
nivåutjämning mot
kantsten/körplåt.

D. Personal och arbetsområde
1.

Personal saknar godkänd

1 000 kr/person

varselklädsel
2.

Informationsskylt saknas

1 000 kr

eller är otydlig
3.

Enstaka detaljer

När, var, hur, vem. Ingen
reklam.

1000 kr/avvikelse

Till exempel: avsaknad
av utbildningsbevis

E. Framkomlighet
1.

Om det inte går att

6 000 kr

Ett exempel är öppet

komma fram och/eller

arbetsområde där man

det är farligt för tredje

fritt kan ta sig in.

man att ta sig fram
2.

Enstaka detaljer

2 000 kr/avvikelse

Till exempel:
bristande snöröjning
och/eller
halkbekämpning.

