2021-08-13

Sundbybergs stads taxor och viten för
trafikanordningsplaner1
Avgiftskategorier

Avgift

Granskad och beviljad
ansökan

4 500 kr

Dygnstaxa

400 kr per dygn (Gemensam
dygnstaxa Schakt och TA)

Granskad och avslagen
ansökan

2 500 kr

Förlängning

2 500 kr

Revidering/
komplettering

2 500 kr

Påkallade platsbesök

1 000 kr per timme

Avgiftskategorier

Avgift

Definitioner

Granskad och beviljad

4 500 kr

Granskningsavgift

400 kr per dygn

Löpande dygnstaxa

2 500 kr

Granskningsavgift

Förlängning

2 500 kr

Granskningsavgift

Revidering/komplettering

2 500 kr

Granskningsavgift

Påkallade platsbesök

1 000 kr per timme

Externt eller internt

ansökan
Dygnstaxa för Schakt och TAtillstånd
Granskad och avslagen
ansökan
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påkallat platsbesök

Fastställd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2021 §414, gäller från och med
1 november 2021.
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Viteskategorier

Avgift

TA-plan saknas eller ej
beviljad (A.1.)

15 000 kr vid anträffande,
därefter 2 000 kr per dygn

Utebliven förlängning (A.2.)

2 000 kr per dygn

Grov avvikelse från TA-plan
(A.3.)

10 000 kr vid anträffande,
därefter 2 000 kr per dygn

Enstaka avvikelser av mindre
vikt (B.1.)

1 500 kr per avvikelse

Grundläggande vägmärken
(B.2.)

15 000 kr vid anträffande

Grundläggande avstängning
följer inte TA-plan. (C.1.)

15 000 kr vid anträffande

Enstaka detaljer (C.2.)

2 000 kr per avvikelse

Informations-skylt/
byggskylt saknas enligt TAplan eller är bristfällig (D.1.)

4 000 kr per styck vid
anträffande, därefter 2 000 kr
per påbörjat dygn

Om det inte går att komma
fram och/eller det är farligt för
tredje man (E.1.)

15 000 kr vid anträffande

Enstaka detaljer (E.2.)

4 000 kr per avvikelse

Viteskategorier

Avgift

Definitioner

A. Trafikanordningsplan
1.

TA-plan

15 000 kr vid

När arbeten startas utan beviljat

saknas

anträffande,

tillstånd

därefter 2 000 kr
per dygn
2.

Utebliven

2 000 kr per dygn
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förlängning
3.

Ansökan om förlängning ska göras
innan slutdatumet har passerat

Grov avvikelse

10 000 kr vid

Till exempel: helavstängning av väg,

från TA-plan

anträffande,

avstängning med fel

därefter 2 000 kr

avstängningsmaterial, ej enligt TA-

per påbörjat dygn

plan
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B. Utmärkning saknas eller är bristfällig
1.

Grundläggande

15 000 kr vid

Till exempel: A20, skyltning i

vägmärken

anträffande

samband med styrning av trafik,
hastighet

2.

Enstaka

1 500 kr per

Till exempel: ”Gående hänvisas”,

avvikelser av

avvikelse

stannande- och parkeringsförbud

mindre vikt
C. Fysisk avstängning
1.

Grundläggande

15 000 kr vid

Till exempel: Arbetsområdet utgör en

avstängning

anträffande

fara för trafikanter och personal,

följer inte TA-

obevakad in- och utfart till

plan

arbetsområdet, avsteg gällande
tungavstängningsmaterial

2.

Enstaka

2 000 kr per

Till exempel: Ej sammanlänkad

detaljer

avvikelse

avstängningsmaterial, avsaknad
motlägg för nivåutjämning mot
kantsten/körplåt

D. Information
1.

Informations-

Byggskylt/”på-

Byggskylt/”på-plats”-information ska

åtgärder enligt

plats”-information:

innehålla: Beställare, entreprenör, tid

TA-plan saknas

4 000 kr per skylt

och kontaktuppgifter

vid anträffande
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E. Framkomlighet
1.

2.

Om det inte går

15 000 kr vid

Till exempel: Olovlig/bristfällig

att komma

anträffande

avstängning av gata, trafikfarlig

fram och/eller

omledning av trafikanter eller att det

det är farligt

inte går att komma fram utifrån

för tredje man

stadens angivna mått och riktlinjer för

att ta sig fram

framkomlighet.

Mindre

4 000 kr per

Till exempel: Bristfälligt

avvikelser

avvikelse

vinterunderhåll som entreprenören
ansvarar för

