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Avgifter och viten 

Gäller från och med 2019-05-27 

 KF § 76 - 2019 

Avgifter och viten 

Antaget av kommunfullmäktige den 27 maj 2019.  

 

 Ändamål  Avgift 

§ 1 
Avgift beläggning och vegetationsytor ef-

ter grävning. 
 

§ 1.1 Villagata 400 kr/m2 

§ 1.2 Matargata 450 kr/m2 

§ 1.3 Huvudgata 600 kr/m2 

§ 1.4 Vegetationsytor 20 kr/m2 

§ 1.5 Plattor, kantsten, marksten och dylikt 600 kr/m2 eller 400 kr/lpm 
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 Ändamål  Vite 

§ 2 
Viten för grävning på kommunal mark 

utan tillstånd. 
 

§ 2.1 Villagata 5 000 kr 

§ 2.2 Matargata 10 000 kr 

§ 2.3 Huvudgata 20 000 kr 

§ 2.4 Parkmark ”grönytor” 5 000 kr 

 

 

  

 Ändamål  Vite 

§ 3 
Viten för att inte slutrapporterat grävar-

bete/TA-plan på kommunal mark. 
 

§ 3.1 Villagata 5 000 kr 

§ 3.2 Matargata 10 000 kr 

§ 3.3 Huvudgata 20 000 kr 

§ 3.4 Parkmark ”grönytor” 5 000 kr 
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 Ändamål  Vite 

§ 4 
Viten för otillräcklig återställning vid 

grävning på kommunal mark. 
 

§ 4.1 Villagata Ordinarie avgift enligt § 1.1 + 200 kr/m2 

§ 4.2 Matargata Ordinarie avgift enligt § 1.2 + 250 kr/m2 

§ 4.3 Huvudgata Ordinarie avgift enligt § 1.3 + 300 kr/m2 

§ 4.4 Parkmark ”grönytor” Ordinarie avgift enligt § 1.4 + 300 kr/m2 

§ 4.5 Plattor, kantsten, marksten och dylikt Ordinarie avgift enligt § 1.5 + 250 kr/m2/lpm 

§ 4.6 Skadat träd eller buskar 50 000 kr/träd eller 5 000 kr/buske 
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 Ändamål  Vite 

§ 5 Viten för att TA-plan inte efterlevs.  

§ 5.1 Villagata 5 000 kr och arbetet kan pausas 

§ 5.2 Matargata 10 000 kr och arbetet kan pausas 

§ 5.3 Huvudgata 20 000 kr och arbetet kan pausas 

§ 5.4 Parkmark ”grönytor” 5 000 kr och arbetet kan pausas 

 

  Ändamål  Vite 

§ 6 Personal och arbetsområde.  

§ 6.1 Om utmärkningsansvarig inte befinner sig på 

arbetsområdet eller är nåbar på en fast ar-

betsplats. 

5 000 kr och arbetet stängs ner 

§ 6.2 Om personal saknar godkänd utbildning. 5 000 kr och arbetet pausas/stängs ner 

§ 6.3 Om personal saknar varselkläder eller bris-

ter i varselklädseln förekommer. 

3 000 kr per person och den/de som saknar var-

selkläder stoppas från arbetsplatsen. 

§ 6.4 Om personal på plats inte medverkar till att 

anmärkning åtgärdas vid anmodan. 

5 000 kr och arbetet stängs ner. 


