Avgifter för handläggning av grävtillstånd och
trafikanordningsplaner samt vite vid överträdelser
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Handläggningsavgifter

Åtgärd

Belopp (exkl moms)

Grävtillstånd för företag inkommet tre veckor
före start av arbetet

1 500 kronor

Grävtillstånd inkommet fem veckor före start
av arbetet (perioden 15 maj – 15 augusti)

1 500 kronor

Förseningsavgift (handläggning snabbare än
tre/fem veckor)

1 000 kronor utöver
ordinarie taxa, totalt
2 500 kronor

Förlängning av tillstånd per vecka

1 000 kronor

Avgift vid avslag av inkommen ansökan

300 kronor

Enbart TA-plan

1 000 kronor

Vitesbelopp
Orsak för uttagande av vite

Belopp (exkl moms)

Godkänt schakttillstånd saknas

5 000 kronor per
påbörjad vecka

Godkänd TA-plan saknas

5 000 kronor per
påbörjad vecka

Stora brister i genomförande av TA-plan som
medför avbrytande av arbetet

10 000 kronor

Tung avstängning saknas där sådan ska finnas

10 000 kronor

Avsaknad av enstaka skylt som åtgärdas direkt

1 skylt =anmärkning

Avsaknad av en eller flera skyltar som inte
åtgärdas vid påpekande

3 000 kronor per
påbörjad vecka

Schakt ej avslutad på överenskommen tid och
tidsförlängning ej begärd

5 000 kr per påbörjad
vecka
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Tidsförlängning på TA-plan ej begärd

5 000 kr per påbörjad
vecka

Återställning bristfällig, ej utförd eller endast
delvis utförd efter att kommunen påtalat detta
och ledningsägaren inte åtgärdar
schaktåterställningen enligt kommunens
anvisningar.

Kostnaden för
kommunens
entreprenör att
återställa schakt + 10
% påslag

Skada på friväxande eller andra träd som bedöms 50 000 kronor
som värdefulla. Skada anses som mer
omfattande om 25% av någon eller några av
träddelarnas stam, krona eller rot har skadats.
Andra betydande brister annat än ovan nämnda
gentemot Håbo kommuns ”Regler och
anvisningar för grävning och schakt i allmän
mark” och som entreprenör underlåter att
åtgärda.

Faktiska kostnader för
kommunen för att
åtgärda brist + 10%
påslag

