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Antagen av kommunfullmäktige 2020-12-14, § 8, med ändring 2021-xx-xx, § x

Taxa för ansökan om tillfällig trafikanordning och schakttillstånd
Taxan inklusive viten gäller för arbeten på eller som berör offentlig plats och som
avses i det av kommunfullmäktige antagna styrdokumentet ”Regler för arbeten på
eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun”.
Ansökan om Schakttillstånd
Ansökan om Tillfällig
trafikanordningsplan
Dagtaxa för Schakttillstånd
Dagtaxa för Trafikanordningar
Platsbesök (påkallat)*

1 500 kr
1 500 kr
100 kr/dygn
150 kr/dygn
930 kr

*Påkallat besök avser besök på platsen på grund av inkommen anmälan/
synpunkter från allmänheten eller egna planerade kontroller, där kommunen kan
påvisa avsteg från gällande regler och anvisningar för arbeten på eller som berör
offentlig plats i Huddinge kommun samt, av entreprenören, påkallat besök i
samband med planerat/pågående arbete.
För schakttillstånd löper taxan att från och med det datum beredaren av ärendet
satt som startdatum för arbetet i ISY Case, till och med det datum då ärendet sätts
till status ”Återställt”.
För vinterschakter som återställts tillfälligt löper taxan till och med det datum då
ärendet sätts till status ”Tillfälligt återställt”.
För Trafikanordningar löper dagtaxan från och med det datum beredaren av
ärendet satt som startdatum för arbetet i ISY Case, till och med det datum då
ärendet sätts till status ”avslutat”/alternativt ”tillfälligt avetablerad”.
Vite
När arbete utförs i strid mot gällande lagar, regler, kungörelser, förordningar,
anvisningar och tekniska utförandekrav angivna av kommunen har kommunen rätt
att debitera särskilda viten till den ledningsägare / byggherre som åsidosätter
väghållarens/kommunens regler med belopp vars storlek framgår nedan.
Om kommunen finner underlåtenhet eller felaktighet som uppenbart kan betraktas
som trafikfarlig kan kommunen debitera vite utan föregående tidsfrist. Vid mindre
brister på arbetsplatsen, som inte uppenbart är farliga ska kommunen först lämna en
skriftlig anmärkning via e-post. Bristerna ska rättas till inom den tidsfrist kommunen
anger i den skriftliga anmärkningen. Vid upprepad underlåtenhet att följa
kommunens regler kan meddelande lämnas till ledningsägaren/byggherren om att
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vite kan komma att debiteras utan föregående varning.
Vid grava eller upprepade överträdelser av bestämmelser kan kommunen stänga av
personer från arbete i Huddinge kommun.
Viten debiteras oberoende av varandra och vid varje tillfälle som underlåtenhet
och/eller brist kan konstateras. Flera viten kan tas ut i samma arbetsområde.
Antingen vid ett tillfälle där kommunen finner flera felaktigheter utspridda över
arbetsområdet eller för felaktigheter utspridda i tiden eller att ett större område än
vad som överenskommits tagits i anspråk.
Grund till debitering av vite skall styrkas och beslutas av minst två tjänstemän på
kommunen vid varje tillfälle.
Grunder för vite utifrån regler för arbeten på eller som berör offentlig plats i
Huddinge kommun eller TA-plan ska antecknas, fotograferas eller filmas. Kopia
med anteckningar om grunder för vite och när dessa ska vara åtgärdade överlämnas
till ledningsägaren/byggherren. Saknas ansökan debiteras aktuell ledningsägare,
eller det bolag som utför arbetet.
Anmärkning och vite
Tillstånd
Anm
När arbetet utförts utan ansökan, eller
när godkänd ansökan om
schakttillstånd saknas.
När arbete utförts eller påbörjas utan
godkänd ansökan om
trafikanordningsplan.
Skyltning/ utmärkning
Då grundläggande vägmärken i
godkänd TA-plan saknas, t.ex.
vägmärke A20 vägarbete, X2
Markeringsskärm för avstängd
körbanebredd, X3
sidomarkeringsskärmar, vägmärke
C31, C2, C3 eller E11/E13, F25
körfältsförändring saknas.

Vite
15 000 kr

20 000 kr

Anm
Anm
eller
vite

Vite
10 000 kr
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Då yta med bruten beläggning, eller ej
tillfälligt eller permanent
beläggningsåterställning öppnas och
möjliggör trafikerande enligt rubrik
”Avetablering av Trafikanordning”.

10 000 kr

När informationsskylt om
ledningsägare eller byggherre saknas.

Anm
eller
vite

5 000 kr

Fysisk avstängning
När grundläggande avstängning inte
är utförd, eller inte följer godkänd
TA-plan.

Anm

Vite
20 000 kr

När enstaka detaljer saknas eller är
bristfälliga.

Anm
eller
vite

3 000 kr

Anm
Personal och arbetsområde
När arbetsområdet inte har någon
utmärkningsansvarig personen på den
aktiva arbetsplatsen eller denne ej är
nåbar.

Vite
5 000 kr

Om personalen saknar varselkläder.
Anm
Eller brist i varselklädsel förekommer. eller
vite
Om personalen ej kan uppvisa
utbildningsbevis, eller saknar godkänd
utbildning, eller visar tydlig saknad av
kompetens, kan kommunens
handläggare stoppa arbetet, även vite
kan utkrävas.

3 000 kr

När personal inte medverkar till att
anmärkning på plats åtgärdas vid
anmodan, kan kommunens
handläggare stoppa arbetet, även vite
kan utkrävas.

3 000 kr

3 000 kr
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Trafikantframkomlighet/ Störning
Om det inte går att komma fram
och/eller det är farligt att ta sig fram i
trafikzonen, kan kommunens
handläggare stoppa arbetet, även vite
kan utkrävas.

Anm

Vite
20 000 kr

Om fordon eller maskiner som
används för arbetet, där det klart
framgår av TA-planen att dessa skall
rymmas innanför den fysiska
avstängningen, istället vistas i
trafikzonen, kan kommunens
handläggare stoppa arbetet, även vite
kan utkrävas.

8 000 kr

Vid tillfälliga störningar. Exempelvis: Anm
Inga motlägg/ fasning 1:3 mot
eller
kantstöd, Bristande snöröjning eller
vite
halkbekämpning. Arbete på gator där
arbetsbegränsning gäller under
högtrafik. Trafikanordningsmaterial
kvarlämnat efter det att arbetet
avslutats.

3 000 kr

Vid grovt åsidosättande av bestämmelser äger kommunen rätt att avstänga ansvarig
person upp till 2 år vad gäller arbete i Huddinge kommuns allmänna och /eller offentliga
mark.
Denna taxa träder i kraft den X april 2021. I ärenden som rör ansökningar tillämpas
taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
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