Taxa för handläggning av schakttillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan)
Fullständiga villkor och riktlinjer som styr schakttillstånd och trafikanordningsplaner finns på www.solna.se
Ansökningar avseende schakttillstånd och TA-planer ska ha inkommit till Solna stad, Tekniska nämnden, senast 15
arbetsdagar innan angivet startdatum i ansökan. Du lämnar in en ansökan per plats. För sent inkommen ansökan kan i mån
av tid, handläggas mot en extra avgift (handläggning tidigare än 15 arbetsdagar) utöver ordinarie handläggningsavgift.

Trafikanordningsplan (TA-plan)
Handläggning
Tidsbunden taxa
Ändring
Förlängning
Avslag
Platsbesök vid avvikelse
Platsbesök för/efterbesiktning
Generell TA-plan 1 år
Digitaliseringsavgift
Skyndsam handläggning

1 800 kr
1 200 kr
1 000 kr
1 800 kr
1 000 kr
1 000 kr
1 000 kr
5 000 kr
1 300 kr
3 600 kr

Inklusive 1:a veckan
Per påbörjad veckan från 2:a veckan
Ändring av tidigare godkänd ansökan
Förlängning av tidigare godkänd ansökan
Inkommen och avslagen ansökan
Ingår i handläggningsavgift

Handläggning inom 5 arbetsdagar om möjligt (inklusive 1:a vecka)

Schakttillstånd
Handläggning
Tidsbunden taxa
Ändring
Förlängning
Avslag
Platsbesök vid avvikelse
Platsbesök för/efterbesiktning
Digitaliseringsavgift
Skyndsam handläggning

1 800 kr
1 000 kr
1 000 kr
1 800 kr
1 000 kr
1 000 kr
1 000 kr
1 300 kr
3 600 kr

Ingår i avtal med ledningsägare

Inkommen och avslagen ansökan
Ingår i handläggningsavgift
Handläggning inom 5 arbetsdagar om möjligt

Sanktionsavgifter
TA-plan- och eller Schakttillstånd saknas
Om ingen tidsförlängning har begärts innan det gamla gått ut
Grov avvikelse från godkänd TA-plan eller beviljad föreskrift saknas
Utmärkningsansvarig saknas eller är bristfällig
Om grundläggande vägmärken saknas jämfört med TA-plan
Om mjuk avstängning saknas eller är bristfällig
När enstaka detaljer saknas
När grundläggande avstängning inte är utförd
(Arbetsområdet är farligt för trafikanter och personal)
När arbetsområdet inte har någon namngiven ansvarig arbetsledare
Om personalen saknar godkänd utbildning
Om personalen saknar varselkläder
När informationsskylt saknas
OM det inte går att komma fram/eller är farligt att ta sig fram
Vid tillfälliga störningar. Ex Inga motlägg mot kantstöd. Bristande snöröjning eller
halkbekämpning. Arbete på gator där arbetsbegränsning gäller under högtrafik.
Trafikanordningsmaterial kvarlämnat efter det att arbetet avslutats.
Inte åtgärdade vinterlagningar

3 000 kr första dygnet
2 000 kr per påbörjat dygn
3 500 kr/vecka
3 000 kr första dygnet
2 000 kr per påbörjat dygn
3 000 kr första dygnet
2 000 kr per påbörjat dygn
9 000 kr
4 000 kr
4 000 kr
15 000 kr
4 000 kr
4 000 kr
4 000 kr
4 000 kr
10 000 kr
4 000 kr

3 500 kr/vecka

Schaktarbeten i allmän platsmark får endast utföras av Stadens godkända entreprenör. I ansökan ska ledningsägare eller
beställare och entreprenör anges. Vid ansökan om schakttillstånd i gata, GC-väg eller om den på annat sätt påverkar
säkerheten för vägtrafik eller gång- och cykeltrafik, ska alltid en TA-plan upprättas och bifogas ansökan.
TA-planen ska utföras enligt SKLs anvisningar i handboken ”Arbete på väg”. Handboken finns att hämta på SKL:s webbplats
Generella schakttillstånd och TA-planer kan utfärdas till av kommunen anlitade entreprenörer med t ex ramavtal eller
driftavtal. Arbeten får inte påbörjas förrän schakttillståndet och/eller TA-planen är godkänd, under arbetets gång ska de
finnas tillgängliga på arbetsplatsen. Kommunen utför löpande kontroller av att beviljade tillstånd följs.
Akuta trafikregleringar
Vid akuta trafikregleringar, utförda eller beordrade av räddningstjänst eller polis, krävs ingen trafikanordningsplan.
Vid övriga akuta trafikregleringar som pågår längre tid än 24 timmar ska ansökan om trafikanordningsplan göras i efterhand,
senast nästkommande vardag, och då utgår avgift för beviljad och handlagd trafikanordningsplan. Om inte ansökan om
trafikanordningsplan görs utgår sanktionsavgift som vid trafikavstängning utan godkänd trafikanordningsplan.
Nolltaxa
Oavsett vad som anges i tabellerna nedan kan avgiften sättas till noll om något av följande kriterier uppfylls:
– Tillståndshavaren är Tekniska förvaltningen, stadsledningsförvaltningen eller entreprenör till någon av dessa och ändamålet
är arbeten på gatu- eller parkmark.
– Av Tekniska förvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen eller barn- och utbildningsförvaltningen uppförd anläggning eller
byggnad för allmänhetens nyttjande.
Grovt åsidosättande av bestämmelse
Vid grovt åsidosättande av bestämmelse äger Solna stad rätt att avstänga ansvarig arbetsledare upp till 2 år vad gäller arbete
i stadens allmänna och/eller offentliga mark.
Uppräkning enligt av konsumentprisindex
Taxor uppräknas årligen enligt KPI och avrundas till närmaste jämna hundra kronor.

