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Taxa för grävtillstånd och traGkanordningsplaner. Österåkers kommun 

§ 1 För att täcka kostnader för Österåker kommuns arbeten 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 8 kap § 3, b till c. Tjänsterna är att betrakta som 
myndighetsutövning varför moms inte ska påföras avgifterna 

§ 2 I det fall sökanden av grävtillstånd och trafikanordningsplan brister i säkerhet 
eller inte följer villkor i tillstånd ska kommunen ha möjlighet att utfärda vite. Vite i 
detta fall utgörs av avtalsvite som ska framgå från det avtal som parterna har tecknat. 

§ 3 Avgifterna enligt nedan ska följa förändringarna i konsumentprisindex (KPI) med 
basmånad januari 2016 och med årlig justering med början i januari 2017. 

§4 Avgifter 
a) Ansökan TA-plan Avgift 

Godkänd TA-plan 1600 kr 
Inkommen och avslagen TA-plan 400 kr 
Generell TA-plan* 6000 kr 

*) Avser TA-plan där arbeten av samma typ utförs på olika gator i ett större 
sammanhängande område 

b) Ansökan grävtillstånd 
Godkänt tillstånd 1600 kr 
Inkommen och avslagen ansökan 400 kr 

§ 5 Vite 
a) Ta-plan 

Vid underlåtelse att följa, av kommunen, godkänd TA-plan är kommunen berättigad 
att utfärda vite om 5000 kronor per tillfälle. Vid avsaknad av godkänd tidsförlängning 
av TA-plan är kommunen berättigad att utfärda vite om 5000 kronor per vecka. 

b) Grävtillstånd 
Vid underlåtelse att följa, av kommunen, godkänt grävningstillstånd är kommunen 
berättigad att utfärda vite om 5000 kronor per tillfälle. Vid avsaknad av godkänd 
tids förlängning av grävtillstånd är kommunen berättigad att utfärda vite om 5000 
kronor per vecka. 

§ 6 En eventuell tvist i anledning av tillämpning av denna taxa ska avgöras i Svensk 
allmän domstol. 

§ 7 Taxan ska gälla från och med den 1 maj 2016 


