
 

 

 

 
KOMMUNAL TAXA 

FÖR SANDVIKENS KOMMUN 
 

Taxa för grävningsarbeten i Sandvikens Kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-17 med diarienummer KS2021/166 
Gällande från och med 2021-07-01. 
 
 
Inledande bestämmelser 
§1  Denna taxa gäller avgifter för en tillfällig markupplåtelse i samband med grävningsarbeten eller 

dylika ingrepp.  
 
§2 Denna taxa gäller för markområden i Sandvikens Kommun där Sandvikens kommun är 

fastighetsägare eller på markområden med andra kommunala intressen.  
 
§3 Avgifterna indexregleras årligen per den 1 januari utifrån  

Byggföretagens entreprenadindex, huvudgrupp 242 Asfaltbeläggningar gator, med basmånad 
oktober föregående år. Bastal oktober 2020. 

 
§4 Avgiften beräknas efter den taxa som är gällande när ärendet inkommer till 

ärendehanteringssystemet. 
 
§5 Vid mycket stora arbeten kan separat överenskommelse om rörlig avgift göras. 
 
§6 Ingen rörlig avgift tas ut vid återställningsarbeten som berör hela gatu- eller cykelvägsbredden och 

med längd större än 50 meter. 
 
§7 Avgift enligt denna taxa betalas av sökande/byggherren mot faktura efter slutförd grävning. 
 
§8 Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sandvikens kommun. Betalning ska ske inom tid 

som anges i beslutet om avgift eller i fakturan. 
Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 
 

Taxetabeller 

1. Fast avgift för handläggning 
1500 kr per ärende 

2. Rörlig avgift för standardsänkning och framtida underhåll enligt tabeller nedan:  
 

Vid ingrepp i hårdgjord yta där tidigare arbete färdigställts för mer än 3 år 
sedan 
0 - 100 m2 100 – 500 m2 över 500 m2 
177 kr/ m2 118 kr/ m2 83 kr/ m2 

 
Vid ingrepp i hårdgjord yta där tidigare arbete färdigställts för mindre än 3 
år sedan 
0 - 100 m2 100 – 500 m2 över 500 m2 
592 kr/ m2 414 kr/ m2 284 kr/ m2 



 

 

 
Tillägg för ingrepp i yta belagd med ABS 
0 - 100 m2 100 – 500 m2 över 500 m2 
59 kr/ m2 24 kr/ m2 12 kr/ m2 

 
Parkyta 
0 - 100 m2 100 – 500 m2 över 500 m2 
35 kr/ m2 35 kr/ m2 35 kr/ m2 

 
Torgyta 
0 - 100 m2 100 – 500 m2 över 500 m2 
82 kr/ m2 82 kr/ m2 82 r/ m2 

 

3. Sanktionsavgift 
 

Orsak Belopp  
Påbörjat arbete utan godkänt grävtillstånd 15 000 kr samt arbetet stoppas omedelbart 

Arbete inom vägområde utan godkänd 
TA-plan 

10 000 kr samt arbetet stoppas omedelbart 

Underlåtenhet att följa TA-plan 10 000 kr samt arbetet kan komma att 
stoppas omedelbart 

Om TA-planer ej finns tillgängliga på 
arbetsplatsen 

10 000 kr 

Felaktig eller utebliven informationsskyltning 2000 kr 

Avsaknad av dokumenterad egenkontroll 5000 kr 

Felaktig återställning 5000 kr och återställningen görs om på 
byggherrens bekostnad 

Försenat slutdatum utan att meddela 
Sandvikens Kommun 

1500 kr per kalenderdag 

Underlåtenhet att meddela uppgifter för 
avgift för standardsänkning och framtida 
underhåll  

5000 kr 

Felaktigt inrapporterade ytor för avgift för 
standardsänkning och framtida underhåll 

2500 kr 

Överträdelse av skyddszon vid träd eller 
skador på träd 

Beräknas enligt ”Alnarpsmodellen”, dock 
minst 5000 kr, samt arbetet kan komma 
att stoppas omedelbart 

Åsidosättande att följa Sandvikens Kommuns 
grävbestämmelser 

Arbetet stoppas omedelbart. Sandvikens 
kommun äger rätten att stänga av ansvarig 
arbetsledare/företag i upp till två år för 
arbete i kommunens allmänna och 
offentliga mark. 

 
 


