
 
BILAGA 1, TAXA FÖR ARBETEN INOM GATU- OCH GRÖNOMRÅDEN I ALE 
KOMMUN 
Giltighetstid: Från och med 2017-01-01 och tills vidare 
 
Återställningsarbeten efter schaktning i gator och grönområden 
Taxan består i schakttillståndsavgift, framtida underhåll av schakt samt kommunens faktiska 
kostnad för utfört återställande av ytskikt. För återställande av ytskikt debiteras byggherren med 
faktisk kostnad för återställandet som har iordningsställts enligt ”Allmänna bestämmelser för 
arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun”. Mät- och ersättningsreglerna för 
återställande av ytskikt för schakter framgår i ”Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och 
grönområden i Ale kommun”. Skador som har uppkommit på grund av arbetsfordon, upplag med 
mera kommer också att debiteras med faktisk kostnad. Taxan avseende framtida underhåll gäller 
för ytor upp till 150 m2, större återställningar utförs enligt separat överenskommelse mellan 
byggherre och väghållare. 
 
Schakttillståndsavgift: I denna avgift ingår kommunens kostnader för hantering av tillstånd, 
platsbesök, besiktning av schakt, fakturering och ansvaret för schakten efter övertagande. 
 
Framtida underhåll: Väghållaren erhåller detta på grund av det utökade underhåll det innebär 
med en lagad schakt t.ex. eventuella framtida sättningar eller en framtida omasfaltering av gatan. 
Kostnaden baseras på uppschaktad yta. 
 
Återställande av ytskikt: Kommunens kostnad för återställandet av ytskikt som utförs i enlighet 
med ”Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun”. 
 

Typ av arbete och enhet Kostnad per enhet 

Schakttillståndsavgift 2000 kr/st 

Framtida underhåll i gata. Taxa gäller upp till 150 
m2. Större ytor enligt separat överenskommelse 

 
200 kr/m2 
 

Framtida underhåll i gata där beläggning är nyare än 
3 år. Taxa gäller upp till 150 m2. Större ytor enligt 
separat överenskommelse 

 
400 kr/m2 
 

Framtida underhåll i grönyta. Taxa gäller upp till 150 
m2. Större ytor enligt separat överenskommelse 

 
50 kr/m2 

Återställande av ytskikt Faktisk kostnad av utförda arbeten 

Sanktionsavgifter och ekonomisk reglering  

Sanktionsavgift 10 000 kr 

Sanktionsavgift för dolda betäckningar  3000 kr/st 

Kostnad för besiktningsman (endast vid upprepade 
efterbesiktningar) 

700 kr/h 

Kostnad för avhjälpande vid trafikfarlig situation 
eller otillåtet schaktarbete. 

Faktisk kostnad av utförda arbeten 

 
 
 
 
 



Tillämpning av sanktionsavgifter, påföljder och ekonomisk 
reglering 

 Om ett arbete utförs utan godkänd schakttillståndsansökan/granskad trafikanordningsplansansökan 
har verksamhet teknik rätt att ta ut sanktionsavgift enligt gällande taxa. Detta gäller även akuta arbeten 
som inte anmälts följande arbetsdag. 

 Sanktionsavgift för betäckningar som ligger dolda i schakten efter återställning debiteras enligt 
gällande taxa. 

 Påträffas sprängsten, asfaltskakor, tjälklumpar, jord, lera, virkesklumpar och skräp eller dylikt i 
schakten vid återställningsarbetet, kommer verksamhet teknik att åtgärda felet på 
byggherrens/entreprenörens bekostnad samt ta ut en sanktionsavgift enligt gällande taxa.  

 

 Om allmänna bestämmelser inte följs, eller att förutsättningarna i schakttillståndsansökan inte följs 
har verksamhet teknik rätt att avbryta arbetet på byggherrens/entreprenörens bekostnad. Detta gäller 
även akuta arbeten som inte anmälts följande arbetsdag. 

 Om trafikanters säkerhet äventyras och/eller att granskad ansökan för trafikanordningsplan inte följs 
eller att påtalade brister inte åtgärdas har verksamhet teknik rätt att stoppa arbetet och/eller utföra 
erforderliga kompletteringar. Hela kostnaden debiteras byggherren/entreprenören. 

 Vid upprepade efterbesiktningar debiteras kostnad för besiktningsman enligt gällande taxa. 

 Om byggherren/entreprenören har låtit utföra återställningsarbeten nämnda i kapitel 5 i ”Allmänna 
bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun” kommer verksamhet teknik 
att göra om arbetet på byggherrens/entreprenörens bekostnad om igen separat överenskommelse 
har tecknats med verksamhet teknik/väghållaren.  

 Om byggherren/entreprenören inte kallat till slutbesiktning eller ansöker om förlängning innan 
slutdatum i schakttillståndet/trafikanordningsplansansökan måste denne söka nya erforderliga 
tillstånd.   

 
 


