
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Avgifter för ansökan om grävtillstånd och 
trafikanordningsplaner samt 
underhållsavgift 
 

Beslutad av Kommunfullmäktige 2022-10-31 § 224 

Gäller från 2022-12-01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. Avgift för grävtillstånd och trafikanordningsplan 

För att täcka kostnader för Söderhamns kommuns arbete med tillståndsgivning av 

ansökningar om grävtillstånd och Trafikanordningsplan (TA-plan) och uppföljning av de 

samma ska sökande betala avgifter enligt denna taxa. 

Att ta ut en avgift för att täcka självkostnaden för kommunens tjänster har stöd i 

Kommunallagen (2017:725) 2 kap. 5 §. Tjänsterna är att betrakta som myndighetsutövning 

varför moms inte påförs avgifter eller viten. 

Åtgärd Avgift 

Grävtillstånd inkl. trafikanordningsplan 1 800 kronor 

Förlängning av grävtillstånd 800 kronor 

 

Åtgärd Avgift 

Trafikanordningsplan 1 800 kronor 

Förlängning av tillstånd 800 kronor 

 

2. Viten 

Avvikelse Vite 

Grävning utan godkänt grävtillstånd 10 000 kronor 

Arbete på väg utan godkänd 

trafikanordningsplan 

5 000 kronor 

Dokumentation om grävtillstånd eller 

trafikanordningsplan saknas på 

arbetsplatsen 

2 500 kronor 

 

  



 

 

3. Underhållsavgift 

Varje grävning i den kommunala anläggningen innebär en standardsänkning, därför tar 

kommunen ut en underhållsavgift som ska täcka för framtida underhåll. Avgiften gäller i 

samtliga kommunala anläggningar med allmän platsmark såsom gata, cykel- och gångväg 

(GC), park och torgyta. 

Prislistan bygger på SBEF:s entreprenadindex E84, huvudgrupp 200/242, basmånad januari 

2011 (100) och regleras i december varje år. Nedan visas 2022 års priser. Vid arbeten som starkt 

avviker ifrån normalfallet kan avgift bestämmas enligt överenskommelse. Moms tillkommer 

på samtliga nedanstående priser. 

Återställning i yta där tidigare arbete färdigställts för mer än 3 år sedan 

0 – 100 kvadratmeter: 253 kronor per m2 

101 – 500 kvadratmeter: 170 kronor per m2 

Över 500 kvadratmeter: 118 kronor per m2 

 

Återställning i yta där tidigare arbete färdigställts för mindre än 3 år sedan samt 

för huvudgata 

0 – 100 kvadratmeter: 844 kronor per m2 

101 – 500 kvadratmeter: 590 kronor per m2 

Över 500 kvadratmeter: 405 kronor per m2 

 

Återställning i parkyta 

0 – 100 kvadratmeter: 50 kronor per m2 

101 – 500 kvadratmeter: 50 kronor per m2 

Över 500 kvadratmeter: 50 kronor per m2 

 

Återställning i torgyta 

0 – 100 kvadratmeter: 118 kronor per m2 

101 – 500 kvadratmeter: 118 kronor per m2 

Över 500 kvadratmeter: 118 kronor per m2 

 


