2019-09-05

1 (3)

Dnr Ten 2019/537
Förslag till Järfälla kommuns taxa och sanktionsavgifter för
trafikanordningsplaner och schakttillstånd
Förslaget innebär nya nivåer på taxor och sanktionsavgifter för TA-planer och
schakttillstånd.
Trafikanordningsplaner:
Avgifter
Per ansökt/godkänd TA-plan
Handläggning (inkl. 1:a veckan)
Tidsbunden taxa (ppv från 2:a
veckan)
Generell TA-plan (årsvis)

Nuvarande Förslag
1 500 kr
1 600 kr
750 kr
5 000 kr
(helår)

Tidsbunden taxa (ppv från 2:a
veckan)
Komplettering vid en bristande TAplan ansökan

5000 kr (helår) + 1 600 kr (vid
varje enskilt arbete)
750 kr
250 kr

Skyndsam handläggning (inom 5
arbetsdagar)

1 500 kr
Avgiften betalas utöver grundavgiften.
Utförs efter önskemål av entreprenören samt om det finns tillgängliga
resurser inom kommunen för att
granska ärendet inom de 5 kommande
arbetsdagarna efter inkommen begäran.

Tidsbunden taxa (ppv från 2:a
veckan)
Ändring av godkänd TA-plan

Vid avslag av inkommen ansökan
(per avslag)
Förlängning av tillstånd

750 kr

500 kr

1 000 kr
Avgiften betalas utöver grundavgiften.
750 kr
250 kr (pt)

Tidsbunden taxa (ppv från 2:a
veckan)

750 kr

Förklaringar:

ppb – per påpekad brist
pad – per arbetsplats och dygn
ppv – per påbörjad vecka
ppd – per påbörjat dygn
pt – per tillfälle
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Sanktionsavgifter
Nuvarande
Förslag
En godkänd TA-plan saknas (ingen upp till 10 000 kr (pt) upp till 25 000 kr1 (pad)
ansökning har lämnats in)
Stora brister i genomförande av
TA-plan som medför avbrytande av
arbetet
Godkänd TA-plan inte följs
10 000 kr (pt)

20 000 kr (pad)

Tung avstängning saknas där sådan
ska finnas
Om det är svårt/farligt att komma
fram/ta sig fram

15 000 kr (pad)

TA-plan saknas på arbetsplatsen
10 000 kr (pt)
eller kan ej visas vid begär av inspektören
Grundläggande avstängning saknas
eller är bristfällig gentemot godkänd TA-plan
Arbetet fortgår efter slutdatum i
10 000 kr (pt)
TA-plan utan en godkänd förlängning
Namngiven utmärkningsansvarig
eller arbetsledare är inte kontaktbar
på arbetsplatsen vid inspektionstillfället.
Avsaknad av en eller flera skyltar
som inte åtgärdas vid påpekande

10 000 kr (pad)

Andra tillfälliga störningar.

5 000 kr (pad)

15 000 kr (pad)

15 000 kr (pad)

10 000 kr (pad)

10 000 kr (pad)

10 000 kr (pad)

5 000 kr (pad)

Ex:
Inga motlägg mot kantstöd
Bristande renhållning eller avstängning
Bristande snöröjning eller halkbekämpning
Arbeta under arbetsbegränsning p.g.a.
högtrafik
TA-material kvarlämnat efter avslutat arbete

När infosskylt saknas
Inte åtgärdade vinterlagningar

5 000 kr (pad)
5 000 kr (pad)

Personal inom arbetsområdet
saknar godkänd utbildning
Personal inom arbetsområdet saknar varselkläder klass 3 enligt
Arbete på väg

5 000 kr (pad)

1

Samtliga sanktionsavgifter avser högsta möjliga avgift för den förseelsen

5 000 kr (pad)
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Schakttillstånd:
Avgifter
Per ansökt/godkänt schakttillstånd
Ytavgift (om schakten överstiger
15 m2)
Ändring/förlängning av godkänt
schakttillstånd
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Nuvarande Förslag
2 137 kr
2 250 kr
29 kr

30 kr
1 000 kr
Avgiften betalas utöver grundavgiften.
1 500 kr
Avgiften betalas utöver grundavgiften.

Skyndsam handläggning (inom 5
arbetsdagar)

Utförs efter önskemål av entreprenören samt om det finns tillgängliga
resurser inom kommunen för att
granska ärendet inom de 5 kommande arbetsdagarna efter inkommen
begäran.

Vid avslag av inkommen ansökan
(per avslag)
Sanktionsavgifter
Ett godkänt schakttillstånd saknas
(ingen ansökning har lämnats in)
Arbetet fortgår efter slutdatumet
utan godkänd förlängning
Utebliven klaranmälan
Återställning är helt eller delvis ej
utfört enligt kommunens krav och
efter tillsägelse ej åtgärdat anlitar
kommunen upphandlad entreprenör
för att slutföra arbetet.

750 kr

Nuvarande

Förslag
10 000 kr (pt)
1 000 kr (pad)
2 000 kr (ppv)
Kostnad för återställning plus
50 %

Gemensamt för Trafikanordningsplaner och schakttillstånd
Indexreglering
Beloppen är indexreglerade enligt Statistiska centralbyråns konsumentprisindex
(KPI) med 1980 som basår. Reglering av avgiften sker per den 1 januari varje år efter
KPI för oktober närmast föregående år. Första regleringen görs 1 januari 2021. Avgiften avrundas till närmaste helt krontal.

