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Grävningstillstånd och trafikanordningsplaner –  

Taxa och sanktionsavgifter 
 

Örkelljunga kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter anger att den 

som är ansvarig för grävning eller annat liknande arbete ska se till att det 

sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.  

 

Grävningstillstånd krävs på kommunal mark, samt inom allmän platsmark 

inom detaljplanelagt område. När grävtillståndet påverkar trafik och 

trafiksäkerhet ska det även ansökas om en trafikanordningsplan.  

 

För att täcka kommunens kostnader i samband med hantering av ansökningar 

om trafikanordningsplan (TA-plan) och grävtillstånd ska den som ansöker 

betala avgifter enligt nedan.  

 

 

Grävtillstånd 

Trafikanordningsplan 

Avgift kr Anmärkning 

Handläggning 2000 Inkommen ansökan senast fem 

arbetsdagar före planerat påbörjat 

arbete. Inklusive 50 meter schakt 

Skyndsam handläggning 3000  Handläggning om möjligt inom fem 

arbetsdagar 

Schakt per 50 meter 1000 kr  Per påbörjad 50 meters sträcka efter 

de första 50 meter 

Vid akuta ärenden, så som 

vattenläcka, kabelfel etc. 

2000 Arbetet kan påbörjas omedelbart men 

ansökan ska snarast lämnas till 

kommunen 

Ändring 750 Ändring av befintlig ansökan, ex 

förlängning 

 

 

I fall då sökande av trafikanordningsplan eller grävtillstånd brister i säkerhet 

eller inte följer villkor i tillståndet kan kommunen komma att utfärda 
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sanktionsavgifter till sökanden enligt nedan. Kommunen kan också stoppa 

arbetet med omedelbar verkan om alvarliga brister förekommer.  

 

Orsak Avgift Anmärkning 

Arbete har påbörjats utan 

att trafikanordningsplan 

eller grävtillstånd beviljats, 

i annat fall än vid akut 

ärende 

5000 kr Avgift tillkommer med 

2000 kr för ordinarie 

handläggning  

Om ingen tidsförlängning 

har begärts innan den 

godkända tiden för arbetet 

utgått 

1000 kr  Per på börjad vecka 

Arbetet följer inte 

grävtillståndet eller 

trafikanordningsplanen 

2000 kr Per brist eller avvikelse  
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