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KS/2016:855-049

Taxa för grävning i allmän plats
Antagen av kommunfullmäktige 2018-05-02, § 36

Bakgrund
Lednings- och schaktningsarbeten är omfattande och ökar i Burlövs kommun. Sådana arbeten innebär t.ex. att gator, vägar, cykelbanor och intilliggande beläggning grävs upp och
sedan återställs. Grävarbetena innebär att kommunens gator, vägar, cykelbanor m.m. försvagas. Vanliga skador som uppkommer är t.ex. sättningar och sprickbildningar. Skador kan
komma efter många år även efter det att en gata/väg fått ny beläggning.
Burlövs kommun tar ut avgift enligt denna taxa för återställning av vägar, gator, grus och
grönytor.

Avgifter för grävningstillstånd
Generellt
Den som ansvarar för grävning i allmän plats skall betala ersättning för kommunens handläggning av grävningstillståndet d.v.s. administration, besök på plats före grävning, kontroll,
dokumentation, besiktning efter genomförd grävning samt för kommunens ökade kostnader för framtida underhåll. Ansökan om grävningstillstånd skall gälla arbeten inom ett begränsat område och arbeten som tidsmässigt utförs sammanhängande.
Avgifterna i denna taxa för ersättning vid grävning i allmän plats utgår från angivet antal
tusendelar (s.k. milliprisbasbelopp mPBB) av gällande prisbelopp enligt lagen (1962:381),
om allmän försäkring.
Handläggningsavgift
Ersättning för handläggning av grävningstillstånd består av en fast handläggningsavgift
motsvarande 20 mPBB per timme, dock lägst 4 timmar. I 2018 års prisbasbelopp (45 500
kr) innebär det 910 kr per timme dock lägst 3640 kr per grävtillstånd.
Avgift vid förlängning av grävtillstånd
Vid eventuell förlängning av grävningstillståndet tillkommer en förlängningsavgift motsvarande 40 mPBB per timme, samt eventuell justering av avgiften för framtida underhåll
p.g.a. tillkommande uppgrävd yta, om det är aktuellt. I 2018 års prisbasbelopp (45 500 kr)
innebär det 1 820 kr.
Avgift för framtida underhåll.
Ersättning för framtida underhåll skall betalas till kommunen, när grävningen är klar. Avgiften ska täcka kommunens kostnader för framtida underhåll och för att möjliggöra tidigare-

BURLÖVS KOMMUN

2/4

KS/2016:855

läggning av nästa planerade åtgärd. Avgift betalas både för hårdgjorda och gröna ytor. Avgiften är en schablon för uppgrävd yta, enligt följande intervaller.
Stensatta o asfalterade ytor
Antal kvm
0-20
21-100
101-200
201-400

Antal mPBB
60 mPBB
120 mPBB
180 mPBB
220 mPBB

Grönytor
I 2018 års värde
2 730 kr
5 460 kr
8 190 kr
10 010 kr

Antal kvm
0-20
21-100
101-200
201-400

Antal mPBB
20 mPBB
30 mPBB
40 mPBB
60 mPBB

I 2018 års värde
910 kr
1 365 kr
1 820 kr
2 730 kr

Vid ytor större än 400 kvm tillämpas kvadratmeterpriser enligt följande
Körbana:

Asfalt/stenläggning 32:-/m2

Gc-väg:

Asfalt/stenläggning 28:-/m2

Grönyta :

12:-/m2

Grävning utan att grävningstillstånd beviljats
Har grävning genomförts utan att grävningstillstånd beviljats debiteras en straff-avgift
motsvarande 140 mPBB per påbörjad vecka från det att grävningen påbörjades till dess
ansökan lämnats in och beviljats. I 2018 års prisbasbelopp (45.500 kr) innebär det 6 370 kr
per vecka. Dessutom ska ordinarie handläggningsavgift och avgift för framtida underhåll
enligt ovan betalas.
Akuta ärenden där grävningstillstånd söks i efterhand
I de fall akuta grävningsarbeten måste utföras skall grävningstillstånd ha sökts senast den
första arbetsdagen efter det att arbetet har utförts. Om så inte sker debiteras en avgift
motsvarande 140 mPBB per påbörjad vecka från det att grävningen påbörjades till dess
ansökan lämnats in och beviljats. I 2018 års prisbasbelopp (45.500 kr) innebär det 6 370 kr
per vecka. Dessutom ska ordinarie handläggningsavgift och avgift för framtida underhåll
enligt ovan betalas.

Ökade driftskostnader till följd av grävningsarbeten
I de fall kommunens kostnader för drift av gatunätet ökar p.g.a. grävningsarbete t.ex. genom begränsad framkomlighet för snöröjningsfordon eller rensning av brunnar m.m. skall
kommunen ersättas för kommunens verkliga kostnader med 5 % administrativt påslag.
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Sanktioner
Återställning
Om återställning inte följer kommunens grävningsbestämmelser, föreläggs entreprenören
att utföra förnyad återställning i enlighet med grävningsbestämmelser för Burlövs kommun.
Om förnyad återställning inte sker kommer kommunen att beställa förnyad återställning
hos extern entreprenör. Sökanden av grävningstillståndet kommer då att debiteras en
straff-avgift i form av kommunens verkliga kostnader x 2.
Skada på träd
Om träd skadas vid grävning ska trädet ersättas enligt den s.k. Alnarpsmodellen.
Skyltar
Om Informationsskylt inte sätts upp kommer kommunen att debitera ledningsägaren 110
mPBB för utebliven informationsskylt. I 2018 års prisbasbelopp (45.500 kr) innebär det
5 005 kr.
Om informationsskylt inte plockas ner när arbetet är slutbesiktigat och klart kommer
kommunen att plocka ner skylten och debitera ledningsägaren faktiskt kostnad för arbetet
med 10 % administrativt påslag.
Trafikanordningsplaner
Om trafikanordningsplan inte lämnas in kommer kommunen att ta ut en avgift motsvarande 110 mPBB per vecka tills trafikanordningsplan är inlämnad och godkänd.
I 2018 års prisbasbelopp (45.500 kr) innebär det 5 005 kr.
Om trafikanordningsplan inte följs kommer kommunen att ta ut en avgift motsvarande 110
mPBB per vecka tills skyltning och anordningar följer godkänd trafikanordningsplan. I 2018
års prisbasbelopp (45.500 kr) innebär det 5 005 kr.

Revidering av taxan och moms
Taxan revideras en gång per år när nytt prisbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring har fastställts.
Moms utgår inte på avgifter i denna taxa.
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