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Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplaner i Österåkers kommun 

Sammanfattning 
För närvarande har kommunen inte resurser att följa upp att trafikanordningsplaner (TA-planer) 
efterlevs och att återställning efter grävning utförs på rätt sätt. Kommunen behöver säkerställa att 
resurser finns för att tillståndsgivning och uppfölning av grävtillstånd och TA-planer varför avgifter 
för att täcka kommunens självkostnader bör införas. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fastställa taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplatser i Österåkers kommun inklusive och 
vitesbelopp i enlighet med bilagal till Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 
2016-02-08. 

Bakgrund 
Ett flertal intressenter ansöker årligen om att få gräva i kommunens mark för att lägga ned eller laga 
ledningar. Det kommer varje år in 100 till 150 ansökningar om grävtillstånd och 
trafikanordningsplaner (TA-planer). För närvarande har kommunen inte resurser att följa upp att 
TA-planer efterlevs och att återställning efter grävning utförs på rätt sätt. Kommunen behöver 
säkerställa att resurser finns för att tillståndsgivning och uppfölning av grävtillstånd och TA-planer 
varför avgifter för att täcka kommunens självkostnader bör införas. Grävtillstånd och TA-planer hör 
i praktiken ihop verksamhetsmässigt. Ett grävtillstånd ger nästan alltid upphov till att en TA-plan 
måste upprättas. Ansvarsmässigt är de dock skilda åt då grävtillstånd lugger under Kommunstyrelsen 
och TA-planer ligger under Byggnadsnämnden. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-02-03, § 2:9. 
- Byggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-01-26, § 1:5. 

Bilagor 
1. Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplaner, Österåkers kommun, daterad 2016-01-19 
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2. Protokollsutdrag från Planarbetsutskottets sammanträde 2016-02-03, § 2.9. 
3. Protokollsutdrag från Byggnadsnämndens sammanträde 2016-01-26, § 1:5. 
4. SamhäUsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-19. 

Dlof Friman 
.mundirektör 

Peter Kreme 
Kanslichef 
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