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Handläggare
Ezvin Zilic
ezvin.zilic@huddinge.se

Klimat- och stadsmiljönämnden

Taxa för felparkeringsavgifter (HKF 3220)
Felparkeringsavgift enligt denna taxa tillämpas i fråga om sådana överträdelser 
som anges i trafikförordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift. 

1. Felparkeringsavgift utgår med 500 kronor 
Denna avgift gäller om parkeringsavgift ej har erlagts för fordon som står 
på avgiftsbelagd parkeringsplats.

2. Felparkeringsavgift utgår med 900 kronor 
Denna avgift gäller om fordon parkeras där det inte är tillåtet att parkera, 
t ex vid parkeringsförbud, framför en in- eller utfart, parkeringsplats 
reserverad för buss, mc eller beskickningsbil, dubbelparkering. 

3. Felparkeringsavgift utgår med om 1300 kronor 
Denna avgift gäller om fordon stannar där det inte är tillåtet att stanna, t ex 
vid stoppförbud, mot färdriktning, på gång- och cykelbana, på 
parkeringsplats för rörelsehindrade, på kollektivkörfält.
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Fastställd av kommunfullmäktige 1988-11-28, § 250, 1991-12-17, § 196 samt 2009-12-07, § 229 

Taxa för felparkeringsavgift 

Felparkeringsavgift enligt denna taxa tillämpas i fråga om sådana 
överträdelser som anges i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift. 

1. Felparkeringsavgift utgår med 450 kronor 

2. En förhöjd felparkeringsavgift om 700 kronor uttas vid överträdelse av följande 
trafikföreskrifter: 

A. lokala trafikföreskrifter angående förbud att stanna fordon på gator och delar av 
gator där för den kollektiva trafiken reserverade körfält finns anordnade, 

B. lokala föreskrifter angående parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade, 

C. 3 kap. 47 § punkten 3 trafikförordningen om att fordon inte får stannas eller 
parkeras på ett sådant sätt att vägmärken eller trafiksignaler skyms, 

D. 3 kap. 48 § första stycket trafikförordningen om att fordon inte får stannas eller 
parkeras inom tättbebyggt område på allmän plats som är terräng, 

E. 3 kap. 48 § i trafikförordningen (1998:1276) om att andra fordon än tvåhjuliga 
cyklar eller mopeder klass II inte får stannas eller parkeras på en gång- eller 
cykelbana, 

F. 3 kap. 52 § första stycket trafikförordningen om stannande/parkering mot 
färdriktningen, 

G. 3 kap. 53 § punkten 1 i trafikförordningen (1998:1276) om att inte få parkera på 
eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe eller en 
cykelöverfart, 

H. 3 kap. 53 § punkten 2 i trafikförordningen (1998:1276) om att fordon inte får 
parkera i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande 
körbanas närmaste ytterkant, 

I. 3 kap. 53 § första stycket punkterna 4 och 6 trafikförordningen om att fordon 
inte får stannas eller parkeras 

• i vägport eller tunnel 

• längs en heldragen linje som anger gräns mellan körfält, om avståndet 
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mellan fordonet och linjen är mindre än tre meter, såvida inte en 
streckad linje löper mellan fordonet och den heldragna linjen, 

J. 3 kap. 53 § punkten 7 i trafikförordningen (1998:1276) om att inte få parkera i 
ett cykelfält, 

K. 3 kap. 54 § trafikförordningen att på en markerad hållplats för spårvagn, fordon 
i linjetrafik eller skolskjuts får andra fordon inte stannas eller parkeras annat än 
för på- och avstigning som kan ske utan hinder för spårvägs-, linje- eller 
skolskjutstrafiken. Om det saknas markering som anger en sådan hållplats gäller 
förbudet inom tjugo meter före och fem meter efter märket E22, busshållplats, i 
vägmärkesförordningen (2007:90) eller en annan skylt som anger sådan 
hållplats. På en ändamålsplats som har märkts ut med märket C40, 
ändamålsplats, i vägmärkesförordningen får fordon inte stannas eller parkeras 
annat än för det föreskrivna ändamålet eller för på- eller avstigning som kan ske 
utan hinder för detta ändamål, 

L. 3 kap. 55 § punkterna 2 och 4 trafikförordningen om att ett fordon dels inte får 
parkeras på en väg framför infarten till en fastighet eller så att fordonstrafik till 
eller från fastigheten väsentligen försvåras och dels inte får parkeras på en 
körbana bredvid ett annat fordon som stannats eller parkerats längs körbanans 
kant eller bredvid en anordning som har ställts upp där inte om det andra 
fordonet är en tvåhjulig cykel, moped eller motorcykel utan sidvagn eller om 
anordningen är av motsvarande storlek. 

 
 



 

KLIMAT- OCH 
STADSMILJÖNÄMNDEN 

PROTOKOLLSUTDRAG 
   
   

 

 

 

 Sammanträdesdatum Paragraf  
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Ändring av taxa för tillfällig trafikanordning och 
schakttillstånd  
 
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut 
1. Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till kommunfullmäktige att besluta om 
ändrad taxa för ansökan om tillfällig trafikanordning och schakttillstånd (HKFA) i 
enlighet med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober 2020. 
Ändringen införs från och med den 1 januari 2021. 

2. Ärendet justeras omedelbart. 

 
Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts förslag till beslut  
1. Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till kommunfullmäktige att besluta om 
ändrad taxa för ansökan om tillfällig trafikanordning och schakttillstånd (HKFA) i 
enlighet med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober 2020. 
Ändringen införs från och med den 1 januari 2021. 

2. Ärendet justeras omedelbart. 

 
Sammanfattning 
Miljö- och bygglovsförvaltningen föreslår en revidering av nu gällande taxa för 
tillfällig trafikanordning och schakttillstånd som återfinns på sidan 5 i Föreskrifter & 
anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun 
(HKFA), vilka antogs av kommunstyrelsen den 30 maj 2018, se bilaga 2. Enligt 
förvaltningen behöver taxan för tillfällig trafikanordning och schakttillstånd 
uppdateras till aktuella förhållanden. Förvaltningen ser ett behov av att höja avgiften 
för dagtaxa Schakt, samt att införa ytterligare en taxa – Påkallat besök. 
Påkallat besök avser besök på platsen på grund av inkommen anmälan / synpunkter 
från allmänheten eller egna planerade kontroller, där förvaltningen kan påvisa avsteg 
från gällande föreskrifter och anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig 
plats i Huddinge kommun samt, av entreprenören, påkallat besök i samband med 
planerat/pågående arbete. 
 
Den ändrade taxan, som framgår av bilaga 1, föreslås införas från och med den 1 
januari 2021. 
 
Överläggning 
Christian Ottosson (C) och Anders Lönroth (MP) yttrar sig i ärendet innan 
överläggningen förklaras avslutad. 
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Datum Diarienummer
2020-10-28 KLN-2020/982

HUDDINGE KOMMUN

Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 mbf@huddinge.se
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
141 85 Huddinge

Hälsovägen 7 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Handläggare Klimat- och stadsmiljönämnden 
Ezvin Zilic
ezvin.zilic@huddinge.se

Ändring av taxa för tillfällig trafikanordning och schakttillstånd 
(HKFA)

Förslag till beslut
1. Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till kommunfullmäktige att 

besluta om ändrad taxa för ansökan om tillfällig trafikanordning och 
schakttillstånd (HKFA) i enlighet med bilaga 1 till förvaltningens 
tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober 2020. Ändringen införs från och 
med den 1 januari 2021.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Miljö- och bygglovsförvaltningen föreslår en revidering av nu gällande taxa för 
tillfällig trafikanordning och schakttillstånd som återfinns på sidan 5 i Föreskrifter 
& anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun 
(HKFA), vilka antogs av kommunstyrelsen den 30 maj 2018, se bilaga 2. Enligt 
förvaltningen behöver taxan för tillfällig trafikanordning och schakttillstånd 
uppdateras till aktuella förhållanden. Förvaltningen ser ett behov av att höja 
avgiften för dagtaxa Schakt, samt att införa ytterligare en taxa – Påkallat besök. 
Påkallat besök avser besök på platsen på grund av inkommen anmälan / 
synpunkter från allmänheten eller egna planerade kontroller, där förvaltningen kan 
påvisa avsteg från gällande föreskrifter och anvisningar för arbeten på eller som 
berör offentlig plats i Huddinge kommun samt, av entreprenören, påkallat besök i 
samband med planerat/pågående arbete.

Den ändrade taxan, som framgår av bilaga 1, föreslås införas från och med den 1 
januari 2021.

Beskrivning av ärendet
Syfte med Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller offentlig plats i 
Huddinge kommun (HKFA) är att upprätthålla trafiksäkerhet samt att trygga 
kvalitet i återställningsarbetet så att berörd anläggning erhåller minst tidigare 
teknisk livstid. HKFA, som inkluderar nu gällande taxa för tillfällig 
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Datum Diarienummer
2020-10-28 KLN-2020/982

trafikanordning och schakttillstånd, fastställdes av kommunstyrelsen den 30 maj 
2018. 
I förvaltningens genomlysning av de ekonomiska förutsättningarna inför 2021 har 
förvaltningen kommit fram till att taxan behöver revideras.

Förvaltningens synpunkter
Miljö- och bygglovsförvaltningen ser det motiverat att höja dagtaxa Schakt, samt 
att införa ytterligare en taxa – Påkallat besök. Det skulle möjliggöra för 
förvaltningen att bland annat utöka kontroller på arbetsplatser, samt ställa högre 
krav på leverantörer som ansöker om tillfälliga trafikanordningar och 
schakttillstånd i Huddinge kommun, när det gäller efterlevnad av gällande 
bestämmelser (HKFA).
 I tabellen i bilaga 1, redovisas nuvarande taxor i Botkyrka, Huddinge, Stockholm 
och Södertälje samt inom parentes, förslag på ny taxa i Huddinge. 

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Genomförs den taxejustering som föreslås är det sannolikt att intäktsvolymerna 
årligen kan öka med 800 tkr. 

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Ezvin Zilic
Avdelningschef 

Bilagor
Bilaga 1. Förslag till ny taxa för tillfällig trafikanordning och schakttillstånd 
Bilaga 2. Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i 

Huddinge kommun (HKFA)

Beslutet delges
Kommunstyrelsen
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Datum Diarienummer
2020-10-07 KLN-2020/982

HUDDINGE KOMMUN

Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 mbf@huddinge.se
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
141 85 Huddinge

Hälsovägen 7
Flemingsberg

Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Handläggare
Ezvin Zilic
ezvin.zilic@huddinge.se

Mottagare
Klimat- och stadsmiljönämnden

Bilaga 1 - Förslag till ändring av taxa för tillfällig trafikanordning 
och schakttillstånd (HKFA)

Kommun Anmälan TA Dagtaxa TA Anmälan Schakt Dagtaxa Schakt Platsbesök (påkallat)
Huddinge 1 500 kr 150 kr 1 500 kr 50 (100kr) 0kr ( 930kr)
Stockholm 1 900 kr 240 kr -  kr -  kr 930 kr
Botkyrka 1 500 kr 150 kr 1 500 kr 100 kr -  kr
Södertälje 1 800 kr -  kr 600 kr-1800 kr -  kr -  kr



 

 

 
 

Natur- och Byggnadsförvaltningen NBF 
Gatudrift enheten   

 

 
  

   

Föreskrifter & anvisningar för arbeten på 
eller som berör offentlig plats i  

Huddinge kommun (HKFA) 

 
Uppdaterad 2017-01-23 

 
 
 

 
 

Inledning 
Föreskrifter & anvisningar för tillstånd, utförande och återställande efter arbeten i Huddinge Kommun 
där kommunen är markägare. Syftet med dessa föreskrifter är att upprätthålla trafiksäkerhet samt att 
trygga kvalitet i återställningsarbetet så att berörd anläggning erhåller minst tidigare teknisk livstid. 
 
Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i  
Huddinge kommun (HKFA) ses successivt över och revideras med hänsyn till nya krav i lagar,  
allmänna anvisningar och vunna erfarenheter. 
 
Tillsammans med dessa föreskrifter gäller i tillämpliga delar aktuella upplagor och tillägg till: 
 

• Huddinge kommuns lokala ordningsföreskrifter 
• Anläggnings AMA 10 (med ändring av nedan angivet undantag i ”Bituminös beläggning”) 
• Vägverkets & Svenska Kommunförbundets skrift ” Handbok Arbete på Väg 2008-03”, 

med kompletterande bilaga ”Huddinges bilaga till Handbok Arbete på Väg”  
 
Huddinge Kommuns Gatudrift enhet utskrivs GDE i denna skrift. 

SIDA 1 AV 26 

 



Innehåll 

Inledning ...................................................................................................................................................................... 1 

1. Ansökan och Tillstånd .......................................................................................................................................... 4 

2. Samförläggning/ samarbete ................................................................................................................................ 4 

3. Tillfälliga ledningar över väg ................................................................................................................................ 4 

4. Byggnation på fastighet ....................................................................................................................................... 5 

5. Ekonomi ............................................................................................................................................................... 5 

6. Vite....................................................................................................................................................................... 6 

7. Grunder för anmärkning och vite ........................................................................................................................ 7 

8. Förbesiktning / Försyn ......................................................................................................................................... 9 

9. Dagbok ................................................................................................................................................................. 9 

10. Egenkontroll och dokumentation .................................................................................................................... 9 

11. Slutbesiktning ................................................................................................................................................ 11 

12. Trafikanordningsplan (TA-plan) ..................................................................................................................... 12 

13. Ledningsägaren / Byggherrens ansvar .......................................................................................................... 13 

14. Etablering av Trafikanordning ....................................................................................................................... 14 

14.1. Ändring av Trafikanordning ....................................................................................................................... 14 

15. Avetablering av Trafikanordning ................................................................................................................... 14 

16. Informationstavlor ......................................................................................................................................... 14 

17. Körplåtar ........................................................................................................................................................ 14 

18. Fastighet ........................................................................................................................................................ 14 

19. Tjältining ........................................................................................................................................................ 14 

20. Schakt ............................................................................................................................................................ 15 

21. Växtlighet ....................................................................................................................................................... 15 

22. Tunnelschakt ................................................................................................................................................. 15 

23. Kantstöd i granit ............................................................................................................................................ 15 

24. Rullkniv .......................................................................................................................................................... 15 

25. Rensågning/ renskärning av bituminös beläggning ....................................................................................... 16 

26. Fyllning/packning........................................................................................................................................... 17 

27. Överbyggnad ................................................................................................................................................. 17 

28. Återställningens omfattning för rakt vägavsnitt ........................................................................................... 18 

29. Återställningens omfattning i vändzon ......................................................................................................... 19 

30. Återställningens omfattning av Schakt i korsning ......................................................................................... 20 

31. Återställning av Hållplatslägen för Buss ........................................................................................................ 21 

32. Bituminös beläggning .................................................................................................................................... 21 

33. Återställning på huvudgator, 40 km/h och över skall ske med högsta prioritet ........................................... 22 

34. Återställning Trottoar, Gångbana och GC- vägar .......................................................................................... 22 

35. Beläggningsskarvar ........................................................................................................................................ 22 

36. Försegling av beläggningsskarvar .................................................................................................................. 23 
SIDA 2 AV 26 

 



37. Återställning av plattytor ............................................................................................................................... 25 

38. Återställning av marksten .............................................................................................................................. 25 

39. Material ......................................................................................................................................................... 25 

40. Renhållning barmark och vinterväghållning .................................................................................................. 25 

41. Skador i samband med arbetet genom egna eller anlitade resurser ............................................................ 25 

42. Garantitid ....................................................................................................................................................... 25 

43. Garantibesiktning .......................................................................................................................................... 25 

43. Utbildningskrav .............................................................................................................................................. 26 

SIDA 3 AV 26 

 



 

1. Ansökan och Tillstånd  
Tillstånd skall sökas för varje arbete före arbetets påbörjande i Kommunens ansökningssystem  
ISY Case. 
 
Ansökan ska göras för både schakttillstånd och TA-plan. 
 
Kommunens beredningstid för schakttillstånd är normalt 15 arbetsdagar efter ansökningsdag, 
under förutsättning att inga kompletteringar krävs. Samma gäller för ansökan om Trafikanordning.  
Kontroll om eventuell samordning med övriga ledningsägare skall vara gjord av sökanden. 
 
Tillstånd skall sökas var för sig av respektive ledningsägare/byggherre. 
 
Extern beredare eller TA-konsult. 
Tillstånd kan sökas av annan part än sökanden själv, en extern beredare eller TA-konsult. 
Extern beredare eller TA-konsult kan utföra ansökningsprocessen, men får inte efter ett beviljande 
stå som ansvarig eller vara mellanhand och administrera ärendet åt sökanden. 
Extern beredare eller TA-konsult får ej vara angiven som utmärkningsansvarig i TA-ärenden efter 
det att ärendet beviljats. 
 
Tillstånd att disponera sidoutrymme för bodar mm. söks hos polismyndigheten. 
Behöver schaktningsarbeten utöver vad som upptagits i tillståndshandlingarna utföras, skall GDE 
kontaktas. 
Tillståndsinnehavaren (sökanden) är GDEs part under planering, bygg- och garantitid gällande an-
svar, direktiv och ekonomi. 
 

2. Samförläggning/ samarbete 
Vid ansökan om samförläggning skall huvudansvarigt bolag med kontaktperson(er) namnges,  
(namn, adress, telefonnummer). 
Övriga parter med kontaktperson(er) skall namnges i ansökan. 
Huvudansvarig är GDEs part under bygg- och garantitid gällande ansvar, direktiv och ekonomi. 
 

3. Tillfälliga ledningar över väg 
Anslutning med tillfälliga El, Tele eller bredbandsledningar till etableringar eller fastigheter skall 
alltid utföras som luftledningar (min höjd 5,5m). Tillfälliga va-ledningar till etableringar eller lik-
nande skall anordnas så att ledningen inte utför något hinder för någon trafikantgrupp.  
TA-plan krävs för tillfällig ledning upptagna under denna rubrik. 
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4. Byggnation på fastighet 
Fastighetsägeren/ byggherren ansvarar för att all verksamhet vid byggnation sker inne på fastigheten, 
samt att kommunala gång och körbanor inte nyttjas eller blockeras. 
  
I de fall byggherren för ett byggprojekt önskar nyttja del av gatumark för upplag eller liknande,  
skall tillstånd att disponera gatumark för bodar mm. sökas hos polismyndigheten. Byggherren eller 
dennes representant skall även ansöka om Trafikanordningsplan över nyttjandet av kommunal gatu-
mark.  
Ansökan skall innehålla en APD-plan, samt skisser enligt punkten Trafikanordningsplan i detta 
dokument. 
 
Det krävs synnerligen goda skäl för ett godkännande av att nyttja kommunal gatumark för upplag  
eller utökat arbetsområde för byggnation på fastighetsmark. 
 
I de fall schakt utförs på fastighet i direkt anslutning till fastighetsgräns mot kommunal mark skall 
fysisk avstängning utföras enligt Vägverkets & Svenska Kommunförbundets skrift ” Handbok  
Arbete på Väg 2008-03”, med kompletterande bilaga ”Huddinges bilaga till Handbok  
Arbete på Väg” 
För dessa åtgärder krävs godkänd ansökan om Trafikanordningsplan. 
 

Ekonomi 
Debiteringen för ansökan om Schakttillstånd är 1500 SEK 
Debiteringen för ansökan om Tillfällig trafikanordningsplan är 1500 SEK 
Huddinge kommun tar ut en Dagtaxa för den plats som tas i anspråk för arbeten i gatumark. 
 
Dagtaxan gäller både för Trafikanordningar och Schakttillstånd. 
Dagtaxan för Trafikanordningar är 150 kr per dygn. 
Dagtaxan för Schaktillstånd är 50 kr per dygn. 
 
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”. 
 Återställningen skall verifierats med bilder bifogade i ärendet samma dag.  
 
För vinterschakter som återställts tillfälligt löper taxan till och med det datum då ärendet sätts till sta-
tus ”Tillfälligt återställt”. 
Återställningen skall verifierats med bilder bifogade i ärendet samma dag. 
  
För Trafikanordningar löper dagtaxan från och med det datum beredaren av ärendet satt som startda-
tum för arbetet i ISY Case, till och med det datum då ärendet sätts till status ”avslutat”/alternativt 
”tillfälligt avetablerad”.  
Etablering och Avetableringen skall verifierats med bilder bifogade i ärendet samma dag. 
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6. Vite 
När arbete utförs i strid mot gällande lagar, kungörelser, förordningar, anvisningar, föreskrifter 
och tekniska utförandekrav angivna av GDE löper kommunen risk att dess ansvar för väghållningen 
inte kan uppfyllas på ett önskvärt sätt. Kommunen har därför rätt att debitera särskilda viten till den 
Ledningsägare / Byggherre som åsidosätter väghållarens föreskrifter med belopp vars storlek fram-
går under rubrik (Grunder för anmärkning och vite). 
 
GDE som väghållare har ansvar för att trafiksäkerheten och framkomligheten är god vid alla vägar-
betsarbetsområden som är öppna för allmän trafik inom kommunen. 
 
Att GDE har väghållaransvaret fritar inte Ledningsägaren / Byggherrens och dess medarbetare från 
ansvar. Ledningsägaren / Byggherrens ska sätta av medel för skyddsåtgärder. Ledningsägaren / 
Byggherrens ska ha tillräckliga kunskaper om och följa lagar och föreskrifter. 
 
Den som initierar/beställer vägarbete har att följa väghållarens föreskrifter för att minimera problem 
för trafikanterna såväl i direkt anslutning till genomförandet som tiden fram till godkänd slutbesikt-
ning. 
 

Under rubrik  (Grunder för anmärkning och vite) följer en förteckning över viten som kan komma 
att debiteras vid utförande av arbeten inom allmän mark då gällande krav och bestämmelser åsido-
sätts. Viten debiteras oberoende av varandra och vid varje tillfälle som underlåtenhet och/eller brist 
kan konstateras.  
 
För varje arbetsområde ska en ansvarig arbetsledare anges som ska ha ansvar och mandat att vara 
part gentemot GDE. Personens namn och telefonnummer ska anges i ansökan. GDE förutsätter att 
företaget utvecklar sin interna kvalitetskontroll till att omfatta även trafiksäkerhet och framkomlighet 
vid sina arbetsplatser.  
 
Grund till debitering av vite skall styrkas och beslutas av minst två tjänstemän på GDE vid varje till-
fälle. 
 
Om GDE finner underlåtenhet eller felaktighet som uppenbart kan betraktas som trafikfarlig kan 
GDE debitera vite utan föregående tidsfrist. Meddelande om vite skickas omgående via e-post till 
ledningsägaren/ byggherren.  
 
Vid mindre brister på arbetsplatsen, som inte uppenbart är farliga ska GDE först 
lämna en skriftlig anmärkning via e-post. Bristerna ska rättas till inom den tidsfrist GDE anger i den 
skriftliga anmärkningen. 
 
Vid upprepad underlåtenhet att följa kommunens föreskrifter kan meddelande lämnas till ledningsä-
garen/ byggherren om att vite kan komma att debiteras utan föregående varning. 
 
Flera viten kan tas ut i samma arbetsområde. Antingen vid ett tillfälle där GDE 
finner flera felaktigheter utspridda över arbetsområdet eller för felaktigheter utspridda 
i tiden eller att ett större område än vad som överenskommits tagits i anspråk. 
 
Grunder för vite utifrån dessa anvisningar och föreskrifter eller TA-plan ska antecknas, fotograferas 
eller filmas. Kopia med anteckningar om grunder för vite och när dessa ska vara åtgärdade överläm-
nas till  ledningsägaren/ byggherren . Saknas ansökan debiteras aktuell ledningsägare, eller det bolag 
som utför arbetet. 
 
Vid debitering ska ledningsägaren/ byggherren debiteras inom 15 arbetsdagar från bristens uppda-
gande.  
 
Vid grava eller upprepade överträdelser av bestämmelser kan GDE stänga av personer från arbete i 
Huddinge kommun.  
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7. Grunder för anmärkning och vite   
 

7.1. Tillstånd                Anm   Vite 

 
7.2. Skyltnig/Utmärkning                Anm   Vite 

 
7.3. Fysisk avstängning                 Anm   Vite 

 
7.4. Personal och arbetsområde                  Anm   Vite 

 

1 När arbetet utförts utan ansökan, eller när  
godkänd ansökan om Schakttillstånd saknas. 

 15 000:- 

2. När arbete utförts eller påbörjas utan godkänd an-
sökan om Trafikanordningsplan. 

 20 000:- 

1. Då grundläggande vägmärken i godkänd TA-plan 
saknas, t.ex. vägmärke A20 vägarbete, X2 Marke-
ringsskärm för avstängd körbanebredd, X3 sido-
markeringsskärmar, vägmärke C31, C2, C3 eller 
E11/E13, F25 körfältsförändring saknas 

Anm 
eller 
vite 

10 000:- 

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

 10  000:- 

3. När informationsskylt om Ledningsägare eller 
Byggherre saknas. 

Anm 
eller 
vite 

5 000:- 

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

 20 000:- 

3. När enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga. Anm
eller 
vite 

3 000:- 
 

1. När arbetsområdet inte har någon utmärkningsan-
svarig personen på den aktiva arbetsplatsen eller 
denne ej är nåbar. 

 5 000:- 

2. Om personalen saknar varselkläder. 
Eller brist i varselklädsel förekommer. 

Anm
eller 
vite 

3 000:- 

3. Om personalen ej kan uppvisa utbildningsbevis, 
eller saknar godkänd utbildning, eller visar tydlig 
saknad av kompetens, kan Kommunens handläg-
gare stoppa arbetet, även vite kan utkrävas. 

 3 000:- 

4. När personal inte medverkar till att anmärkning på 
plats åtgärdas vid anmodan, kan Kommunens 
handläggare stoppa arbetet, även vite kan utkrä-
vas. 

 3 000:- 
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7.5. Trafikantframkomlighet / Störning              Anm   Vite 

 
7.6. Grovt åsidosättande av bestämmelse 

 
 
 
 
 
En årlig översyn över vitesbeloppen görs.  Justeringar sker i samband med revidering av dessa före-
skrifter. 
 
 
 
 

 
 

1. Om det inte går att komma fram och/eller det är 
farligt att ta sig fram i trafikzonen, kan Kommu-
nens handläggare stoppa arbetet, även vite kan 
utkrävas. 

 20 000:- 
 

2. Om fordon eller maskiner som används för arbe-
tet, 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 utkrä-
vas. 

 8 000:- 

3. Vid tillfälliga störningar. 
Exempelvis: Inga motlägg/ fasning 1:3 mot kant-
stöd, Bristande snöröjning eller halkbekämpning. 
Arbete på gator där arbetsbegränsning gäller un-
der högtrafik. Trafik- 
anordningsmaterial kvarlämnat efter det att arbe-
tet avslutats. 

Anm
. 
eller 

3 000:- 

1. Vid grovt åsidosättande av bestämmelser äger GDE rätt att avstänga 
ansvarig person upp till 2 år vad gäller arbete i Kommunens allmänna 
och /eller offentliga mark. 
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8. Förbesiktning / Försyn 

Innan arbetena påbörjas kallas GDE till försyn.  
Sökande har skyldighet att tydligt dokumentera arbetsområde inkl. transportvägar i lämplig om-
fattning, förbesiktningsprotokoll delges GDE genom bifogad PDF i respektive ärende i ISY Case. 

 

9. Dagbok 

9.1.  Sökande skall föra dagbok rörande omständigheter av betydelse för entreprenaden. Anteckning skall 
även finnas om (skada mot) tredje man. Kopia skall vid anfordran lämnas till GDE 
 

10. Egenkontroll och dokumentation 
Sökande skall för entreprenaden utföra egenkontroll enligt punkt 10.1-10.4.  
Denna egenkontroll eller likvärdig egenkontroll skall bifogas i ärendet före besiktning. 
Dokumentation innan påbörjat arbete över gatudel som berörs. 
Av bilderna skall kontrollanten klart kunna avgöra/ lokalisera var/ vilken gatudel schakten berör.  
Bilderna skall tas så att kännetecken i omgivningen gör det möjligt att lokalisera var på gatan schak-
ten utförs. Av bilderna skall det även gå att utläsa hur eventuella anordningar som diken, dikesanvis-
ningar, och dagvattenvingar är anordnat. Även annan berörd vägutrustning skall dokumenteras. 
Fall/tvärfall dokumenteras med bild över hur vatten vandrar. 
 

10.1. Dokumentation i schaktskedet. 
10.1.1. Bilddokumentation skall finnas på sågning före schakt, här skall öppningsbredden  

dokumenteras med bild där måttstock visar bredden mellan snitten. 

10.1.2. Vid traditionell schakt med maskin skall skopbredd dokumenteras med måttstock och bild. 

10.1.3. Vågsedlar för det bortforslade materialet skall kunna uppvisas för kontrollant. 

10.2. Bilddokumentation i förläggningsskedet. 
10.2.1. Förläggningsdjupet skall dokumenteras med bild där måttstock hålls så att kontrollanten 

klart kan avläsa förläggningsdjupet. 

10.3. Dokumentation i återfyllnadsskedet. 
10.3.1. Av bilderna skall det framgå klart och tydligt att det rör sig om fall B, och vilken fraktion 

schakten återfylls med. 

10.3.2. Vågsedlar för återfyllnadsmassor ska kunna uppvisas för kontrollant. 

10.3.3. Bilddokumentation skall visa vilken packningsutrustning som har används, här skall även 
kunna påvisas vilka fyllnadstjocklekar som påförts och i hur många lager. 
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10.4. Dokumentation av beläggningsåterställningen. 

10.4.1. Bilddokumentation skall visa rätt renskärningsbredd efter uppfyllnad och packning. 

10.4.2. Bilder ska kunna uppvisas där det framgår att slutpackning skett efter att slutlig renskärning 
av det nedersta beläggningslagret. 

10.4.3. Bilddokumentation skall visa att rätt trappning skett i intilliggande flerlagersbeläggning där 
detta förekommer. 

10.4.4. Bilddokumentation skall påvisa att urtagning/justering av bärlager innan påförande av be-
läggningsmassa skett med rätt djup för den stenstorlek den nya beläggningen har. 

10.4.5. Bilddokumentation skall påvisa klistring mellan beläggningslager, och eller primening av 
renskuren kant mot befintlig beläggning. 

10.4.6. Efter uppmaning av kontrollant skall bild på den förseglingsemullsion och metod som an-
vänts vid försegling av skarv mellan ny och gammal beläggning kunna uppvisas. 

10.4.7. En rätskiva med en längd av minst 2m skall tillhandahållas av kommunens motpart, och fin-
nas på plats vid besiktningen. 

10.4.8. Slutligen skall en fall/tvärfallskontroll utföras med vatten och dokumenteras. På bilddoku-
mentationen skall det framgå att stillastående vatten ej förekommer, och att fallet överens-
stämmer med tidigare fall före schakt. Om stillastående vatten förekom innan arbetet, skall 
entreprenören under återställningen medverka till att förhindra stillastående vatten. 
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11. Slutbesiktning 
Slutbesiktning görs utifrån de föreskrifter som är gällande vid det aktuella besiktningstillfället,  
oavsett tid för ansökan och beviljande av tillstånd. 
 
En Slutbesiktningstid skall bokas med GDE. 
GDE godtar inte enbart en kallelse, även om kallelsen sker enligt konstens alla regler. 
Slutbesiktningstid skickas som mötesförfrågan via Outlook till den eller de handläggare som handlagt 
ärendet. En körplan med adresser och ärendenummer skall finnas med i förfrågan. En besiktning an-
ses bokad när acceptans skickats till mötesorganisatören (den person som skickat mötesförfrågan via 
Outlook). 
 
Representant GDE måste deltaga vid besiktning, därför måste besiktningstid  
bokas med någon från GDE för att återställningarna skall kunna godkännas, och ärendet avslutas. 
Ledningsägarens Projektledare i ISY Case ansvarar för bokning av slutbesiktning. 
 
• Innan bokningen skall en syn göras av ledningsägaren, där det skall säkerställas att alla schakter i 

ärendet är fullt återställda utifrån gällande föreskrift, så att hela ärendet och dess schakter kan  
besiktas av, GDE besiktar inte enstaka schakter i ärenden. I samband med egen försyn innan  
slutbesiktning skall bilddokumentation från försyner innan arbetets påbörjande, och bilddoku-
mentation från egenkontroll och dokumentation enligt punkt 10 bifogas varje ärende i körplanen. 
 

• En körplan skall upprättas av ledningsägaren inför varje besiktningstillfälle,  
för att minimerar restider mellan de ärenden som skall besiktas. 
 

• Protokoll förs av ledningsägaren. Protokollet läggs in i ISY Case, som bifogad fil i ärendet . 
 

Vid besiktning refererar vi till ärendenummret i ISY Case, därför är det viktigt att ha ärendenummret 
till hands vid besiktningen.  
 
Relationsjusteringar av ytor i ISY Case karta görs av GDE vid besiktningstillfället. 
 
De punkter som GDE granskar vid varje återställd belagd hårdgjord yta är: 
 
1. Anslutningar mellan befintlig och ny beläggning utifrån dessa föreskrifter. 

2. Jämnhet i beläggningen utifrån AMA DCC.2, som medger max avvikelse ±4 mm respektive 
±6mm i villkorlig riktning på en 3 meters rätskiva. 

3. Nivåer i förhållande till befintlig beläggning vad gäller svackor, sättningar, överhöjd, tvärfall , 
bombering , vingar, avrinning eller risk för kvarstående vatten. 

4. Struktur på beläggningen. Grov struktur kan betyda att beläggningen inte har varit tillräckligt 
varm när den valsades/packades vilket medför risk för sprickor och potthål efter relativt kort tid. 

5. Beläggningstyp skall överensstämma med den typ som låg tidigare, eller som står angivet i  
Huddinge kommuns handbok, kapittel 2, punkt 2.11 Beläggning. Återfinns på Huddinge kommuns 
hemsida (http://www.huddinge.se/trafik-vagar-och-resande/handbok/) 

Aktivitet Jämnhet Nivå 
Tolerans 

3 m rätskiva 
Kod Tolerans 

 
Kod 

DCC.2 BITUMENBUNDNA LAGER 
Slitlager på bitumenbundet underlag ≤ 4 mm AMA DCC.2 H ± 5 mm TH DCC.2 
Slitlager på obundet underlag ≤ 6 mm AMA DCC.2 H ± 5 mm TH DCC.2 
Bär-, bind- och justeringslager ≤ 6 mm AMA DCC.2 H ≤ 8 mm TH DCC.2 
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12. Trafikanordningsplan (TA-plan) 
Vid arbete där någon form av trafik förekommer och där ingrepp i den normala trafikföringen inte 
går att undvika skall tillfällig trafikanordningsplan upprättas och sökas för arbetet. Planen skall re-
dovisa hur trafikföringen skall lösas på säkert sätt (förbiledning, säkerhetsanordningar, skyltning 
mm.), arbetets art/omfattning, tidpunkt för igångsättande och slutförande samt vem som är ansvarig 
för arbetet (namn, adress, telefonnummer), ansökan görs i ISY Case.  
Alla för arbetet ingående TA-skisser skall göras med hjälp av verktyget TA-modulen i ISY Case. 
Stor vikt läggs på säkerheten och framkomligheten för de oskyddade trafikanterna. Vid komplice-
rade omständigheter där totalavstängning av körbana inte går att undvika skall en plan för omledning 
av den motordrivna trafiken redovisas. Gång- och cykeltrafiken skall alltid ges funktionell och säker 
passage genom eller omedelbart intill arbetsområdet. 
 
I vissa fall, såsom exempelvis vid totalavstängningar av väg, krävs utfärdande av tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter alternativt väghållarbeslut vilket GDE ombesörjer.  Om lokala trafikföreskrifter al-
ternativt väghållarbeslut krävs kan detta inverka på handläggningstiden.  
Sökanden ansvarar för att given föreskrift harmoniserar med tidplanen och vise versa för avstäng-
ningen, och att i god tid ansöka om förlängning om så krävs. 
 
När ansökan om tillstånd för fler än en TA-plan på skilda platser görs i samma ansökan, gäller att 
TA-planer sökta i samma tillstånd utförs helt parallellt.  
 
Detta innebär att etablering och avetablering av ingående TA-skisser i samma tillstånd skall ske vid 
samma tidpunkt, finns exempelvis två separata platser angivna i ansökan med tillhörande skisser 
skall dessa etableras och avetableras parallellt. 
 
Anledningen till detta är att väghållaren är ytterst ansvarig för alla arbeten som utförs på väg upplå-
ten för allmän trafik, och med anledning av det måste ha full kontroll över de arbeten där väghållaren 
tillåter annan part att göra ändringar utifrån den befintliga trafikmiljön, och när dessa är fysiskt på 
plats. 
 
Kommunen bedömer i varje fall om ansökan kan uppfylla dessa krav. 
 
Kommunen har noterat en ökning av tillbud i anslutning till arbetsplatser i gaturummet där allt fler 
leder till skadeståndskrav. Därför är det av största vikt att tillstånd givna i ISY Case följer de tidsan-
givelser som beviljats. 
 
De uppgifter som beviljats i en ansökan gäller till dess att ett godkännande av önskad ändring med-
delas.  
 
Utförs trafikanordning utan ett beviljande, eller på annan tid än den som beviljats, kan väghållaren/ 
kommunen meddela och fakturera vite. 
 
Varje ansökan av TA-plan skall innehålla  
 
• Bilder från platsbesök i samband med syn för framtagandet av den tillfälliga trafiklösningen  

(TA-planen). 
 
• Måttsatta trafikanordningsskisser i ärendets TA-modul för alla aktiva skeden/etapper, där alla 

maskiner och fordon som beräknas deltaga i arbetet är inritade och ryms inom avstängningen. I 
skisserna skall trafikzon definieras. Hela schaktsträckan skall delas upp och redovisas i etapper 
om max 25 m. 

 
• Måttsatta trafikanordningsskisser i ärendets TA-modul för alla inaktiva skeden/etapper, de ske-

den då arbete ej pågår (natt/ helg eller liknande). I skisserna skall även trafikzon definieras. Hela 
schaktsträckan skall delas upp och redovisas i etapper om max 25 m. 
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13. Ledningsägaren / Byggherrens ansvar 
Vid arbete i gatumark är Ledningsägaren/Byggherren ansvarig.  
 
Ledningsägaren/ byggherren ansvarar för att trafikzonen genom arbetsplatsen har den standard att 
trafikanter och fordon inte skadas till dess att godkänd slutbesiktning meddelats. 
Skadeärenden kopplade till arbetet översänds till Ledningsägaren/ byggherren för handläggning och 
avslut. 
Ledningsägaren ansvarar för all verksamhet kring arbetet, därför skall ledningsägaren/byggherren  
eller dennes fullmaktsgivna företrädare i sin ansökan om trafikanordning planera och söka för alla 
ingående moment och skeden i arbetet.  Alla skeden ska därför planeras och redovisas vid bered-
ningen av ett TA-ärende. 
 
Exempel/ eller ( Detta skall redovisas): 
 
-Aktivt skede för Sågning och schaktning, återfyllning och packning. 
 
-Inaktivt skede för Sågning och schaktning återfyllning och packning. (kväll, natt, helg) 
 
(-Aktivt skede för beläggning av tillfällig beläggning , vintertid.) 
 
-Skede i väntan på återställning av beläggning och övrig yta. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-Aktivt skede för rensågning, beläggningsarbete, och försegling. 
 
-Inaktivt skede för rensågning, beläggningsarbete, och försegling. (kväll, natt, helg) 
 
Ytterligare moment kan förekomma. 
 

 
På begäran från handläggare kan även ett etableringsskede begäras, Detta görs genom en eller flera 
TA-skisser som redovisar hur etablering av arbetsplatsens olika skeden utförs. 
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14. Etablering av Trafikanordning 
Varje skede/etapp i den beviljade tillfällig trafikanordning (TA-planen) skall dokumenteras med 
tidsstämplat foto när skedet/etappen etablerats. Fotografering skall ske från vägmitt i de färdrikt-
ningar som angör mot den tillfälliga anordningen. Fotografering skall ske på sådant avstånd att 
skyltning och avstängningar klart framgår.  
Bilder bifogas ärendet i ISY Case löpande. 

14.1. Ändring av Trafikanordning 
All ändring av den beviljade tillfällig trafikanordning (TA-planen) skall dokumenteras med tids-
stämplat foto när förändringen skett. Fotografering skall ske från vägmitt i de färdriktningar som an-
gör mot den tillfälliga anordningen. Fotografering skall ske på sådant avstånd att skyltning och av-
stängningar klart framgår.  
Bilder bifogas ärendet i ISY Case löpande. 
 

15. Avetablering av Trafikanordning  
Återställning av beläggning efter schaktarbeten i belagd yta skall ske innan ytan får öppnas upp  
för allmän trafik, oavsett trafikslag. Detta gäller även förekommande förarbeten som innebär att  
befintlig beläggning avlägsnas. 
Förankrad och fasad körplåt kan ligga tillfälligt fram till det att den permanenta beläggningen utförs. 
I det fall yta återställs med tillfällig beläggning enligt denna punkt, kan arbetsplatsen/ TA-planen 
avetableras, under förutsättning att gatumarken i övrigt är fullt återställd. 
Avetableringenen skall dokumenteras med tidsstämplat foto bifogat i ärendet när trafikanordningen 
avetablerats. 
 
 

16. Informationstavlor 
Varje arbetsplats skall märkas i första hand med Ledningsägarens identitet, i annat fall med  
Beställarens identitet.  Identiteten skall tydligt synas vid passage av arbetsplatsen. Ett telefonnummer 
dit allmänheten kan vända sig och få information om projektet skall finnas på identitetsskylten. 

 

17. Körplåtar 
Körplåt skall förankras och utmärkas. Utspetsning mot körplåt skall omgående utföras med asfalt. 
 
 

18. Fastighet 
Berör schakt eller trafikanordning utfart från fastighet skall fastighetsägaren eller berörda verksam-
heter informeras innan arbetet påbörjas. 
 

19. Tjältining 
Tjältining med kol är tillåtet i Huddinge Kommun. Dock skall tjältining med kol, eller annan kraftigt 
värmeutvecklande metod avskärmas från allmänhet och djur. Avstängning skall ske med typ Troax, 
ATA-Byggstängsel, eller likvärdigt stängsel. Tjältingingsområdet skall omgärdas av stängsel till en 
minimihöjd av 1,8m. Utförs tjältining med kol skall räddningstjänsten informeras. 
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20. Schakt 
Schakt skall utföras enlighet denna föreskrift. 
Ledning skall läggas minst 50 cm under väl rensad dikesbotten. 
Ledning i körbana skall ha en täckning på 55 cm. 
Ledning i GB/ GC och grön/grusytor skall ha en täckning på 35 cm. 
Kedjegrävare får inte användas i belagd eller hårdgjord yta.  
 
Schaktgrav skall planeras och förläggas på säkert avstånd till vägbanekant/ belagda ytor för att mi-
nimera bärighets- och grävrelaterade kantskador i bundna och obundna överbyggnadslager 

21. Växtlighet 
Den växtlighet som berörs av schakt dokumenteras och antecknas i eventuellt syneprotokoll.  
För lämplig hantering skall GDE tillfrågas. 
 

 

22. Tunnelschakt 
Schakt under betongkantsten (tunnel-schakt) får ej ske. Kantsten skall avlägsnas för att möjliggöra 
packning när schakt passerar kantstenslinje, och återsättas med ny sten. Tunnel-schakt under Granit-
kantsten får ske i samråd med GDE, detta skall framgå i ansökan. 
 

23. Kantstöd i granit 
Befintlig anläggning ges fritt från vägytan underliggande utrymme (0,7 m) på båda sidor om stödet, 
för omsättningsarbeten av kantstöd i grus till kantstöd i betong med motstöd av betong. Se AMA 10 
principritning DEC.14 Vid avvikelse debiteras anläggningsägare merkostnad för flyttning av sådant 
hinder. 
 

24. Rullkniv 
Rullkniv får ej användas vid renskärning för återställning då deformationer uppstår i beläggnings-
kant vid skärningen.  
Vid återställning rensågas ytan så att snitten är parallell med eller följer gatans huvudlinjer. Tvärgå-
ende ledningar skall förläggas vinkelrätt mot dikesbotten om inget annat överenskommes.  
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25. Rensågning/ renskärning av bituminös beläggning 
 

Raka och följsamma anslutningskanter med minimering av anslutningslängd är väghållarkrav.  
Rullkniv får ej användas då deformationer uppstår i beläggningskant vid skärningen. 
Avståndet mellan snittet i beläggningen och den yttersta schaktkanten får, 
efter att lösa massor stötts ned, inte understiga 0,5m . 
 
Rensågnings/renskärnings utförandet skall ge möjlighet till maskinläggning.  

Se ”Bituminös beläggning” 
 
Innan schaktning påbörjas skall sågning eller skärning av bituminösa lager utföras. 
 
R (Rensågning) ≥ 0,5 m  
Vid flerlagersbeläggningar ökas R med 0,3 m per lager enligt kravet på överlappsfräsning. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
Tillvägagångssätt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L1. Slitlager 
L2. Bundet bärlager 
L3. Obundet bärlager/ 
       förstärkningslager 

Löst material stöts ner vid 
återfyllning och packning 

5. Återfyllning  och packning  till  nivå  2,  
se rubrik  22 Återfyllning/ packning 

6. Rensågning  ”R”* mellan  punkt  1 och  2 
* se rubrik 25 Återställning av beläggning 

7. Slutpackning  mellan punkt 2:1 och 2:2,  
se rubrik  22 Återfyllning/ packning 

1. Försågning i  punkt  1,  
se rubrik  17 Rullkniv 

2. Schaktarbete & ledningsarbete 
3. Återfyllning  och packning  till  nivå  1,  

se rubrik 22 Återfyllning/ packning 
4. Nedstötning  av återstående bärlager 

Återställningsyta vid 
icke vinkelrät 
ledningsförläggning 
eller reparation 

Varje beläggningslager ovan 
lager L2 skall trappfräsas 
ytterligare 0,3 m per lager. 
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26. Fyllning/packning 
Schaktmassor får ej återanvändas.  
För återfyllning gäller Fall-B.  
Undantag kan ske i samråd med GDE i ytor som ej hårdgjorts. 
 
Fyllning/packning skall utföras enligt Anläggnings AMA 10 tabell  
CE3 och CE4.  
Materialtyp enligt Anläggnings AMA 10 tabell CE1 och  CE2. 
 

27. Överbyggnad 
Överbyggnad skall normalt utföras lika befintlig. 
 
Då dygnsmedeltemperaturen i markytan understiger +5°C skall ytan tillfälligt återställas med en så 
kallad vinterskålla, bestående av AGF 16 i samma tjocklek som omgivande beläggning. I dessa fall 
krävs ingen försegling mot befintlig beläggning 
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28. Återställningens omfattning för rakt vägavsnitt 

 
.  
R (Rensågning) ≥ 0,5 m  
 
 
Återställning i Körbana skall maskinläggas. 
 
Återställningsytan skall harmonisera i nivå med omgivande befintlig beläggning. 
Inget stående vatten får förekomma. 
 
Vid flerlagersbeläggningar ökas R med 0,3 m per lager på grund av kravet på överlappsfräsning. 
Se ”princip för överlappsfräsning” i stycket ”Återställningens omfattning av Schakt i korsning”. 
Ansökan om avvikelse skall i god tid lämnas till GDE. Utökning av återställningsyta kan förekomma 
med anledning av förekommande specialbeläggningar, beslutas omfattningen beslutas 
av GDE. 
 
Då beteckning (betecknat ”B” i skiss ovan) kommer i konflikt med schaktens rensågningssnitt, skall 
rensågningssnittet flyttas förbi beteckning med rensågningsmåttet ”R” ≥ 0,5 m. 
 
Finns gamla befintliga beläggnigsskarvar inom ett mått av 2 m från renskuren trappning , skall 
renskärning ske i den gamla befintliga beläggningsskarven. 
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29. Återställningens omfattning i vändzon 
 

 
 
 
 
 
 

Återställning i Körbana (ytor F & E) skall maskinläggas. 
 
Återställningsytan skall harmonisera i nivå med omgivande befintlig beläggning. 
Inget stående vatten får förekoma. 

 

Återställning i vändzon utgår från samma R-
mått som gäller för återställning av rak väg. 
 
Skillnaden är att vändzonen återställs i sektorer 
enligt exempel i skissen. 
 
Schakt 1 återställs med sektor A till centrum. 
Schakt 2 återställs med sektor B till centrum. 
Schakt 3 återställs med sektor C till centrum. 
Schakt 4 återställs med sektor D till centrum. 
 
Schakt 5 i yta E återställs enligt principen för 
återställning av rak väg till vägmitt.  
 
Schakt 6 återställs med yta F. 
Schakt 7 återställs med yta F och E. 
 
Exempel: 
Sträcker sig schakten 6 efter renskärning med R 
över gränsen mot sektor C, D och yta E,  
återställs sektor C, D, yta F och E. 
 
Sker konflikt med brunnsbeteckning i samband 
med återställning, och måttet till beteckning  
understiger R efter renskärning med R, hanteras  
brunnsbeteckning som del av den schakt som 
skall återställas. 
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30. Återställningens omfattning av Schakt i korsning 
Återställning av yta i samband med schakt i korsning återställs enligt skisser nedan. 
Hela det markerade området återställs i sin helhet.  
 
Exempel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Måttet  ”R” definieras på samma sätt som 
återställning av belagd yta på rak väg. 
 
Punkten ”P” definieras som den punkt då kant-
sten/ eller beläggningskantens båge övergår till 
rät linje utmed anslutande väg. 
 
Sker schakt inklusive renskärning enligt  
princip för överlappsfräsning* utanför det linje 
rastrerade området, skall återställning  
utföras efter de anvisningar som meddelas för 
rakt vägavsnitt. 
 
 
*Princip för överlappsfräsning . 
 
1. Renskärning mer 0,5 m (R) genom alla  
    beläggningslager från schaktkant 
 
2. Överlappsfräsning  med 0,3 m per  
     beläggningslager för att förskjuta skarv  
     mellan varje beläggningslager. 
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31. Återställning av Hållplatslägen för Buss 
Återställning av yta i samband med schakt i hållplats återställs enligt skisser. 
Hela det markerade området återställs i sin helhet. 
Återställning sker med högstabil beläggning enligt anläggningstyp 12 i Huddinge kommuns tekniska 
handbok. 

 
 
 

 
 

32. Bituminös beläggning 
Bitumenbundna överbyggnadslager skall utföras lika med ursprungliga lager. 
 
GDEs kontaktpersoner ger anvisning om förekommande typer. 
Allt beläggningsarbete skall särskilt dokumenteras i dagbok.  
Kopia skall vid anmodan lämnas till GDE. 
”Gångbana och GC-vägar” utförs med slitlager av tät asfaltbetong: 
40 mm ABT 11 160/220. (AG(F)16-lager kan förekomma). 
 
Beläggning skall med ändring av AMA 10 utföras som maskinläggning även på mängd under 200 
m².  
Återställning i Gångbana skall maskinläggas vid återställning längre än 6 m.  
Återställning i Körbana skall maskinläggas. 
 
Beläggningsmassa skall uppfylla krav enligt Teknisk handbok. 
  
Vid flerlagersbeläggning skall slitlager läggas i minst 30 cm fräst överlappning på kvarvarande be-
läggning. Fräsningsdjupet skall vara minst lika med planerad slitlagertjocklek.  
Önskemål om avvikelse meddelas GDE i god tid. 
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33. Återställning på huvudgator, 40 km/h och över skall ske med högsta prioritet 
Beläggning skall utföras före den tillfälliga trafikanordningens borttagande. 
 
I period där förutsättning för beläggningsarbeten ej uppfylls skall beläggning utföras provisoriskt 
med AG(F) 16 (förhöjd bindemedelshalt) i full lagertjocklek. 
Förekommer onormala lagertjocklekar kontaktas GDE.  
 
Slutlig återställning utförs enligt krav i Huddinge kommuns Teknisk handbok och dessa föreskrifter. 
  
Slutlig återställning av slitlager skall ske med överlappsfräsning enligt ovan. 
 

34. Återställning Trottoar, Gångbana och GC- vägar 
Beläggning på Trottoar, Gångbana och GC-vägar omläggs alltid i hela sin bredd. 
 

 

35. Beläggningsskarvar 
Asfaltsskarv mellan återställd yta och befintlig yta skall vara jämn och slät se AMA, samt stå lodrätt 
mot underlaget. 
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36. Försegling av beläggningsskarvar 
 
(Denna punkt är under utredning, nedanstående gäller tills vidare) 
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37. Återställning av plattytor  
 
Schakt i plattytor återställs med minst 2 gånger plattbredden. 

38. Återställning av marksten  
 
Marksten återställs med minsta avstånd utöver dagöppnigen . 
1,0 m vid schaktdjup under  1 m 
1,5  m vid schaktdjup över  1 m 
 
 

39. Material 
 
Betongkantsten får ej återanvändas. Material som skadats eller förkommit ersätts med nytt. 
 

40. Renhållning barmark och vinterväghållning 
Sökande har under tiden för arbetets genomförande ansvaret för såväl barmarksrenhållning som vin-
terväghållning inom och i direkt anslutning till arbetsområdet (inkl. transportvägar och provisoriska 
övergångsställen).  
 

41. Skador i samband med arbetet genom egna eller anlitade resurser 
Skada åtgärdas och bekostas av sökanden. 
 

42. Garantitid 
Garantitiden är 2 år, och gäller från godkänd slutbesiktning. 
 

43. Garantibesiktning 
Sökande skall kalla till garantibesiktning senast en månad innan garantitidens utgång.  
 
Om garantibesiktning ej utförs inom föreskriven tid skall garantitiden utökas att gälla till dess  
garantibesiktning skett. 
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43. Utbildningskrav 
 

Huddinge kommuns utbildningskrav på personal som utför arbete i kommunens offentliga platsmark  
 
Arbete På Väg: Nivå 1 
 
Kunskap innehavaren skall ha efter kurs 
Innehavaren skall ha kunskap om de risker som finns vid vägarbete och hur dessa risker  
ska förebyggas. Vilka krav som ställs och hur man ska leva upp till dem. Grundkunskaper som gäller  
alla som har vägen som arbetsplats. 

 
Arbete På Väg. Nivå 2  
Fordonsförare, Maskinförare av mobila arbetsmaskiner 
Gäller de som utför ett arbete med fordon/mobila arbetsmaskiner på arbetsplatsen 
Platsledning som ej omfattas av Nivå 3A 
Alla som ska utbilda sig till utmärkningsansvarig, Nivå 3A samt vakt och lots Nivå 3B. 
 
Kunskap innehavaren skall ha efter kurs 
Innehavaren skall: 
Förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten. 
Kunna utrusta och utmärka sitt eget fordon samt ha kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att 
uppnå optimal säkerhet och bästa tänkbara arbetsmiljö. 
Kunna identifiera risker och hitta lösningar för att skapa en säker arbetsplats. 
 

Arbete på väg: Nivå 3A/UTMÄRKNINGSANSVARIG 
Personal med ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats.  
Samt för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.  
Utmärkningsansvarig kan vara vägarbetare, ansvarig arbetsledare, platschef, projektledare och  
byggledare. Personal som ingår inom BAS-P och BAS-U:s ansvarsområde med ett ansvarsåtagande  
ska ha kompetens enligt nivå 3A. Personal som upprättar trafikanordningsplaner förutsätts även ha denna ut-
bildning. 
 
Förhandskrav 
Kompetens Arbete på väg Nivå 2 enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRVK/TRVR Apv. 
Kunskap innehavaren skall ha efter kurs 
Innehavaren skall ha kunskap kring att: 
Utforma, Utmärka och Underhålla en säker vägarbetsplats. 
identifiera risker och hitta lösningar, för arbetsplatsens personal och även för trafikanterna, veta vilka lagar, 
förordningar och föreskrifter som styr och reglerar arbetet på vägen. 
upprätta och känna till hur man ansöker om en trafikanordningsplan i ISY Case. 
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PROTOKOLLSUTDRAGKOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsen 2 december 2020 § 6

Diarienummer KS-2020/2271.184

Förslag till nya taxor inom bygglovs- och tillsynsnämndens 
verksamhetsområden

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt lag om 
sprängämnesprekursorer HKF 1800, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens 
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020, fastställs.

2. Taxa för bygglov, kartor och mättjänster HKF 2200, enligt bilaga 2 till 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020, 
fastställs.

3. Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens arbete med prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, inklusive taxebilagorna 1 och 2 HKF 4210, enligt bilaga 3 till 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020, 
fastställs.

4. Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens kontroll enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen HKF 4230, enligt bilaga 6 till kommunstyrelsens förvaltnings 
tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020, fastställs.

5. Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt strålskyddslagen HKF 
4240, enligt bilaga 7 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 
10 november 2020, fastställs.

6. Taxa för Huddinge kommuns prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om 
tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
HKF 4250, enligt bilaga 8 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 
den 10 november 2020, fastställs.

7. Beslutade taxor i punkt 1-6 ovan gäller från och med 1 januari 2021.

Indexjusteringar

8. Handläggningskostnad per timme i tabellerna 1 – 24.1, 25, 26 och 27.4 – 27.7 i 2 § 
i taxa för bygglov, kartor och mättjänster HKF 2200 indexjusteras i enlighet med 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

9. Den nya handläggningskostnaden per timme i 2 § i taxa HKF 2200 ska för 
tabellerna 1-19 vara 1 333 kronor.

10. Den nya handläggningskostnaden per timme i 2 § i taxa HKF 2200 ska för 
tabellerna 20-24.1, 25, 26 och 27.4 – 27.7 vara 1 113 kronor.



PROTOKOLLSUTDRAGKOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsen 2 december 2020 § 6

Diarienummer KS-2020/2271.184

11. Timavgiften för prövning och tillsyn enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i 
taxa HKF 4230 indexjusteras i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV).

12. Den nya timavgiften i 5 § i taxa HKF 4230 ska vara 1 562 kronor.

13. Samtliga indexjusteringar i punkt 8-12 ovan gäller från och med 1 januari 2021.

Sammanfattning
Bygglovs- och tillsynsnämnden har enligt beslut den 14 april 2020 föreslagit 
ändringar i taxor. Förändringarna i några av taxorna är av mer redaktionell art medan 
andra förändringar innebär justeringar i avgifter eller förändringar i när årsavgift 
börjar tas ut. Därutöver har kommunfullmäktige i Mål och Budget 2021 beslutat om 
ökat intäktskrav avseende taxa inom nämndens arbete med prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, HKF 4210. Bygglovs- och tillsynsnämnden föreslår därför i beslut den 9 
november 2020 att timavgiften för prövning och tillsyn enligt miljöbalken höjs från 1 
242 kr i timmen till 1 480 kr i timmen. Föreslagen förändring av timavgiften innebär 
förväntad intäktsökning om 1,5 - 1,8 mnkr.
 
Alla större förändringar är beskrivna i bilaga 11, Redovisning av föreslagna ändringar 
i taxor inom bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhetsområden. I bilagorna 12 till 
20 redovisas också samtliga förändringar genom att de har markerats i förslagen på 
ny taxa.
 
Enligt taxa för bygglov, kartor och mättjänster HKF 2200 samt taxa för bygglovs- 
och tillsynsnämndens kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen HKF 4230 
har bygglovs- och tillsynsnämnden rätt att besluta om indexjustering av taxorna. 
Eftersom förslagen om förändrade taxor i detta ärende behandlas av 
kommunfullmäktige i december samtidigt som taxorna behöver vara beslutade innan 
den 1 januari föreslås kommunfullmäktige i detta ärende samtidigt besluta om 
indexjusteringen. Justeringen skall beräknas med Prisindex för Kommunal 
Verksamhet (PKV). Sveriges kommuner och regioner som tar fram PKV angav 1 
oktober 2020 att PKV för 2021 är 1,7 procent.

Propositioner
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag, och finner härvid att så är fallet. 



PROTOKOLLSUTDRAGKOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 november 2020 § 6

Diarienummer KS-2020/2271.184

Förslag till nya taxor inom bygglovs- och tillsynsnämndens 
verksamhetsområden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt lag om 
sprängämnesprekursorer HKF 1800, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens 
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020, fastställs.

2. Taxa för bygglov, kartor och mättjänster HKF 2200, enligt bilaga 2 till 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020, 
fastställs.

3. Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens arbete med prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, inklusive taxebilagorna 1 och 2 HKF 4210, enligt bilaga 3 till 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020, 
fastställs.

4. Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens kontroll enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen HKF 4230, enligt bilaga 6 till kommunstyrelsens förvaltnings 
tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020, fastställs.

5. Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt strålskyddslagen HKF 
4240, enligt bilaga 7 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 
10 november 2020, fastställs.

6. Taxa för Huddinge kommuns prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om 
tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
HKF 4250, enligt bilaga 8 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 
den 10 november 2020, fastställs.

7. Beslutade taxor i punkt 1-6 ovan gäller från och med 1 januari 2021.

Indexjusteringar

8. Handläggningskostnad per timme i tabellerna 1 – 24.1, 25, 26 och 27.4 – 27.7 i 2 § 
i taxa för bygglov, kartor och mättjänster HKF 2200 indexjusteras i enlighet med 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

9. Den nya handläggningskostnaden per timme i 2 § i taxa HKF 2200 ska för 
tabellerna 1-19 vara 1 333 kronor.
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Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 november 2020 § 6

Diarienummer KS-2020/2271.184

10. Den nya handläggningskostnaden per timme i 2 § i taxa HKF 2200 ska för 
tabellerna 20-24.1, 25, 26 och 27.4 – 27.7 vara 1 113 kronor.

11. Timavgiften för prövning och tillsyn enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i 
taxa HKF 4230 indexjusteras i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV).

12. Den nya timavgiften i 5 § i taxa HKF 4230 ska vara 1 562 kronor.

13. Samtliga indexjusteringar i punkt 8-12 ovan gäller från och med 1 januari 2021.

Sammanfattning
Bygglovs- och tillsynsnämnden har enligt beslut den 14 april 2020 föreslagit 
ändringar i taxor. Förändringarna i några av taxorna är av mer redaktionell art medan 
andra förändringar innebär justeringar i avgifter eller förändringar i när årsavgift 
börjar tas ut. Därutöver har kommunfullmäktige i Mål och Budget 2021 beslutat om 
ökat intäktskrav avseende taxa inom nämndens arbete med prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, HKF 4210. Bygglovs- och tillsynsnämnden föreslår därför i beslut den 9 
november 2020 att timavgiften för prövning och tillsyn enligt miljöbalken höjs från 1 
242 kr i timmen till 1 480 kr i timmen. Föreslagen förändring av timavgiften innebär 
förväntad intäktsökning om 1,5 - 1,8 mnkr.
 
Alla större förändringar är beskrivna i bilaga 11, Redovisning av föreslagna ändringar 
i taxor inom bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhetsområden. I bilagorna 12 till 
20 redovisas också samtliga förändringar genom att de har markerats i förslagen på 
ny taxa.
 
Enligt taxa för bygglov, kartor och mättjänster HKF 2200 samt taxa för bygglovs- 
och tillsynsnämndens kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen HKF 4230 
har bygglovs- och tillsynsnämnden rätt att besluta om indexjustering av taxorna. 
Eftersom förslagen om förändrade taxor i detta ärende behandlas av 
kommunfullmäktige i december samtidigt som taxorna behöver vara beslutade innan 
den 1 januari föreslås kommunfullmäktige i detta ärende samtidigt besluta om 
indexjusteringen. Justeringen skall beräknas med Prisindex för Kommunal 
Verksamhet (PKV). Sveriges kommuner och regioner som tar fram PKV angav 1 
oktober 2020 att PKV för 2021 är 1,7 procent. 
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HUDDINGE KOMMUN

Postadress Besök huddinge@huddinge.se
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Handläggare
Emanuel Dahlqvist
08-535 302 55
emanuel.dahlqvist@huddinge.se

Kommunstyrelsen 

Förslag till nya taxor inom bygglovs- och tillsynsnämndens 
verksamhetsområden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt lag om 
sprängämnesprekursorer HKF 1800, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens 
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020, fastställs.

2. Taxa för bygglov, kartor och mättjänster HKF 2200, enligt bilaga 2 till 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 november 
2020, fastställs.

3. Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens arbete med prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, inklusive taxebilagorna 1 och 2 HKF 4210, enligt 
bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 
november 2020, fastställs.

4. Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens kontroll enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen HKF 4230, enligt bilaga 6 till kommunstyrelsens 
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020, fastställs.

5. Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt 
strålskyddslagen HKF 4240, enligt bilaga 7 till kommunstyrelsens 
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020, fastställs.

6. Taxa för Huddinge kommuns prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag 
om tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel HKF 4250, enligt bilaga 8 till kommunstyrelsens förvaltnings 
tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020, fastställs.

7. Beslutade taxor i punkt 1-6 ovan gäller från och med 1 januari 2021.
Indexjusteringar

8. Handläggningskostnad per timme i tabellerna 1 – 24.1, 25, 26 och 27.4 – 
27.7 i 2 § i taxa för bygglov, kartor och mättjänster HKF 2200 
indexjusteras i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
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9. Den nya handläggningskostnaden per timme i 2 § i taxa HKF 2200 ska för 
tabellerna 1-19 vara 1 333 kronor.

10. Den nya handläggningskostnaden per timme i 2 § i taxa HKF 2200 ska för 
tabellerna 20-24.1, 25, 26 och 27.4 – 27.7 vara 1 113 kronor.

11. Timavgiften för prövning och tillsyn enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen i taxa HKF 4230 indexjusteras i enlighet med prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV).

12. Den nya timavgiften i 5 § i taxa HKF 4230 ska vara 1 562 kronor.
13. Samtliga indexjusteringar i punkt 8-12 ovan gäller från och med 1 januari 

2021.

Sammanfattning
Bygglovs- och tillsynsnämnden har enligt beslut den 14 april 2020 föreslagit 
ändringar i taxor. Förändringarna i några av taxorna är av mer redaktionell art 
medan andra förändringar innebär justeringar i avgifter eller förändringar i när 
årsavgift börjar tas ut. Därutöver har kommunfullmäktige i Mål och Budget 2021 
beslutat om ökat intäktskrav avseende taxa inom nämndens arbete med prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken, HKF 4210. Bygglovs- och tillsynsnämnden föreslår 
därför i beslut den 9 november 2020 att timavgiften för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken höjs från 1 242 kr i timmen till 1 480 kr i timmen. Föreslagen 
förändring av timavgiften innebär förväntad intäktsökning om 1,5 - 1,8 mnkr.
Alla större förändringar är beskrivna i bilaga 11, Redovisning av föreslagna 
ändringar i taxor inom bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhetsområden. I 
bilagorna 12 till 20 redovisas också samtliga förändringar genom att de har 
markerats i förslagen på ny taxa.
Enligt taxa för bygglov, kartor och mättjänster HKF 2200 samt taxa för bygglovs- 
och tillsynsnämndens kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen HKF 
4230 har bygglovs- och tillsynsnämnden rätt att besluta om indexjustering av 
taxorna. Eftersom förslagen om förändrade taxor i detta ärende behandlas av 
kommunfullmäktige i december samtidigt som taxorna behöver vara beslutade 
innan den 1 januari föreslås kommunfullmäktige i detta ärende samtidigt besluta 
om indexjusteringen. Justeringen skall beräknas med Prisindex för Kommunal 
Verksamhet (PKV). Sveriges kommuner och regioner som tar fram PKV angav 1 
oktober 2020 att PKV för 2021 är 1,7 procent.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för tjänster och nyttigheter som 
kommunen tillhandahåller med stöd i lagstiftning på respektive område. 
Bygglovs- och tillsynsnämnden har i beslut den 14 april 2020 föreslagit ändringar 
i taxor.
I Taxa för bygglov, kartor och mättjänster, HKF 2200, föreslår nämnden bland 
annat en höjning av taxa till följd av högre lokalkostnader samt justeringar av 
tidsåtgång i olika ärenden. Taxan bygger på självkostnadsprinciper.
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I Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens arbete med prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, inklusive taxebilagorna 1 och 2, HKF 4210, föreslår nämnden bland 
annat att årsavgiften börjar tas ut från det år som följer efter beslut är fattat istället 
för från innevarande år. I taxebilaga 1 föreslås att avgifterna för tillsyn över 
kommunens vägnät höjs från 30 till 50 timmar. I taxebilaga 2 föreslås att 
avgifterna för tillsyn över livsmedel och foder sänks betydligt då det 
erfarenhetsmässigt har visat sig att tillsynen inte är lika omfattande som taxan 
anger.
I Taxa för Huddinge kommuns prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om 
tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel, 
HKF 4250, föreslår nämnden att årsavgiften börjar tas ut från det år som följer 
efter beslut är fattat istället för från innevarande år.
Förändringar i övriga taxor är av mer redaktionell art.
Därutöver har kommunfullmäktige i Mål och Budget 2021 beslutat om ökat 
intäktskrav avseende taxa inom nämndens arbete med prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, HKF 4210. Bygglovs- och tillsynsnämnden föreslår därför i beslut 
från 9 november 2020 att timavgiften för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
höjs från 1 242 kr i timmen till 1 480 kr i timmen. Syftet är att med höjda intäkter 
öka självfinansieringsgraden på området. Nämnden föreslår samtidigt några 
justeringar i taxebilaga 1 och 2.
Timavgifterna i Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt lag 
om sprängämnesprekursorer, HKF 1800, Taxa för bygglovs- och 
tillsynsnämndens verksamhet enligt spellagen, HKF 4260 och Taxa för tillsyn 
enligt strålskyddslagen, HKF 4240 ska enligt 3§ i respektive taxa motsvara 
timavgiften i HKF 4210. Den höjda timavgiften i HKF 4210 innebär alltså att 
timavgiften höjs även i dessa taxor. Föreslagen förändring innebär sammantaget 
en förväntad intäktsökning om 1,5 - 1,8 mnkr.
Alla större förändringar i taxor är beskrivna i bilaga 11, Redovisning av 
föreslagna ändringar i taxor inom bygglovs- och tillsynsnämndens 
verksamhetsområden. I bilagorna 12 till 20 redovisas också samtliga förändringar 
genom att de har markerats i förslagen på ny taxa. 
Förändrade taxor föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
Indexjustering
Enligt Taxa för bygglov, kartor och mättjänster HKF 2200 och Taxa för bygglovs- 
och tillsynsnämndens kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen HKF 
4230 har bygglovs- och tillsynsnämnden rätt att besluta om indexjustering av taxa. 
Eftersom förslagen om förändrade taxor i detta ärende behandlas av 
kommunfullmäktige i december samtidigt som taxorna behöver vara beslutade 
innan den 1 januari föreslås kommunfullmäktige i detta ärende samtidigt besluta 
om indexjusteringen. Justeringen skall beräknas med Prisindex för Kommunal 
Verksamhet (PKV). Sveriges kommuner och regioner som tar fram PKV angav 1 
oktober 2020 att PKV för 2021 är 1,7 procent.
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Handläggningskostnaden per timme i taxa för bygglov, kartor och mättjänster 
HKF 2200, justeras därför till 1 333 kronor (1 311 kronor x 1,017) respektive 1 
113 kronor (1 094 x 1,017). Tabell 1-24.1, 25, 26 samt 27.4-27.7 i HKF 2200 
uppdateras i enlighet med det.
Timavgiften för prövning och tillsyn enligt Livsmedels- och foderlagstiftningen, 
HKF 4230, indexjusteras i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV). Den nuvarande timavgiften på 1 536 kronor justeras med 1,7 procent 
vilket innebär att den nya blir 1 562 kronor.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
bygglovs- och tillsynsnämndens förslag på nya taxor enligt nämndens beslut den 
14 april 2020 samt den 9 november 2020 samt föreslagna indexjusteringar.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
De föreslagna förändringarna i taxorna bedöms inte ha några juridiska 
konsekvenser.
Förändringarna i Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens arbete med prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken, HKF 4210, innebär förväntad intäktsökning om 1,5 
- 1,8 mnkr och att självfinansieringsgraden inom miljöbalkens tillsynsområde 
skulle öka till cirka 80 procent. I Mål och budget 2021 har bygglovs- och 
tillsynsnämndens budget justerats ned med 1,8 mnkr. Höjning av timavgiften från 
dagens 1 242 kronor per timme till 1 480 kronor per timme innebär att en 
verksamhet som idag betalar för 3 timmar årlig tillsynsavgift får en höjd årlig 
avgift med motsvarande 718 kronor per år.

I Taxa för bygglov, kartor och mättjänster, HKF 2200, bygger 
handläggningsavgifterna på självkostnadsprincip. Avgifterna för vissa tjänster 
föreslås höjas till följd av till exempel högre lokalkostnader och ökad komplexitet 
i inkomna ärenden. För andra ärenden blir kostnaderna lägre vilket till exempel 
beror på att ökad digitalisering ger kortare beräknad handläggningstid samt att 
ärendenas faktiska handläggningstid har visat sig vara kortare än beräknad.

Avgifterna för tillsyn över livsmedel och foder (enligt kapitel 5 i 
miljöprövningsförordningen) sänks betydligt då det erfarenhetsmässigt har visat 
sig att tillsynen inte är lika omfattande som taxan anger. Det finns dock inte 
många verksamheter i kommunen som omfattas av taxebestämmelserna varför 
nämndens resultat inte påverkas i betydande grad av avgiftssänkningarna.
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Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör

Bilagor
Bilaga 1. Förslag Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt 

lag om sprängämnesprekursorer HKF 1800
Bilaga 2. Förslag Taxa för bygglov, kartor och mättjänster HKF 2200
Bilaga 3. Förslag Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens arbete med prövning 

och tillsyn enligt miljöbalken inkl taxebilaga 1 och 2, HKF 4210
Bilaga 4. Tidigare bilaga 4 i bygglovs- och tillsynsnämndens ärende ingår nu i 

bilaga 3
Bilaga 5. Tidigare bilaga 5 i bygglovs- och tillsynsnämndens ärende ingår nu i 

bilaga 3
Bilaga 6. Förslag Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens kontroll enligt 

livsmedels- och foderlagstiftningen, inkl. taxebilaga HKF 4230
Bilaga 7. Förslag Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt 

strålskyddslagen HKF 4240
Bilaga 8. Förslag Taxa för Huddinge kommuns prövning och tillsyn enligt 

alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel HKF 4250

Bilaga 9. Miljö- och bygglovsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 8 april 
2020

Bilaga 10. Miljö- och bygglovsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 26 
oktober 2020

Bilaga 11. Redovisning av föreslagna ändringar i taxor
Bilaga 12. Förslag Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt 

lag om sprängämnesprekursorer HKF 1800 markerade ändringar
Bilaga 13. Förslag Taxa för bygglov, kartor och mättjänster HKF 2200 

markerade ändringar
Bilaga 14. Förslag Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens arbete med prövning 

och tillsyn enligt miljöbalken HKF 4210, markerade ändringar 2020-
04-08

Bilaga 15. Förslag taxebilaga 1 HKF 4210 markerade ändringar
Bilaga 16. Förslag taxebilaga 2 HKF 4210 markerade ändringar
Bilaga 17. Förslag Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens kontroll enligt 

livsmedels- och foderlagstiftningen HKF 4230 markerade ändringar
Bilaga 18. Förslag Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt 

strålskyddslagen HKF 4240 markerade ändringar
Bilaga 19. Förslag Taxa för Huddinge kommuns prövning och tillsyn enligt 

alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel HKF 4250 markerade 
ändringar
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Bilaga 20. Förslag Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens arbete med prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken inkl taxebilagor HKF 4210, markerade 
ändringar 2020-11-09

Bilaga 21. Beslut Bygglovs- och tillsynsnämnden (2020-11-09 BTN §10)
Bilaga 22. Beslut Bygglovs- och tillsynsnämnden (2020-04-15 BTN §4)

Beslutet ska skickas till
Bygglovs- och tillsynsnämnden
HKF 4260
HKF 1800 
HKF 2200
HKF 4210
HKF 4230
HKF 4240 
HKF 4250
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Antagen av kommunfullmäktige 2018-12-17, § 31

Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt lag 
om sprängämnesprekursorer

Enligt 19 § andra stycket lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer meddelar 
Huddinge kommun föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt samma lag.

Inledande bestämmelser 

1 §
Avgift enligt denna taxa ska betalas för bygglovs- och tillsynsnämnden i Huddinge 
kommuns (i fortsättningen nämnden) kostnader för tillsyn enligt lagen (2014:799) 
om sprängämnesprekursorer och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen 
samt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 
januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

2 §
Avgift ska betalas av den som tillhandahåller produkter som omfattas av lagen om 
sprängämnesprekursorer eller förordningen (EU) nr 98/2013.

Timavgift 

3 §
Vid tillämpningen av denna taxa ska timavgiften vara densamma som den 
timavgift som är fastlagd i Huddinge kommuns taxa för nämndens arbete med 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken (HKF 4210).

4 §
Avgift tas ut som timavgift och betalas i efterskott för varje påbörjad halvtimme 
handläggningstid. Avgift betalas för faktiskt nedlagd handläggningstid i varje 
ärende.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 
nämnden har använt för

 Inläsning av ärendet
 Kontakt med parter
 Samråd med experter och myndigheter
 Inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt
 Restid
 Beredning i övrigt i ärendet (t.ex. framtagande av information)
 Föredragning och beslut.
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För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförts vardagar mellan 
klockan 19:00 och 7:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och andra helgdagar, tas avgift ut med 1,5 
gånger ordinarie timavgift. Förhöjd avgift enligt denna bestämmelse tas dock 
endast ut om det fanns synnerliga skäl till att inspektionen, mätningen eller 
kontrollen var särskilt påkallad och uppgiften inte kunde vänta.

5 §
Avgift tas inte ut för

1. tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig obefogat och där 
verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt kravet på egenkontroll inom det 
område som klagomålet avser, eller för

2. handläggning som föranleds av överklagande av nämndens beslut.

Nedsättning av avgiften 

6 §
Beslut om nedsättning eller efterskänkande av avgift får fattas av nämnden om det 
finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning eller övriga 
omständigheter.

Övriga bestämmelser

7 §
Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av nämnden. Betalning av avgift ska ske 
till nämnden och ska fullgöras inom den tid som anges i beslutet eller i särskild 
faktura.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. I ärenden som rör anmälningar eller
tillsyn tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
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Antagen av Kommunfullmäktige 2017-11-06, § 18 med ändring 2018-12-17, § 30, 2019-06-10, § 16 samt XXX

Taxa för bygglov, kartor och mättjänster
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Taxebestämmelser

1 § Inledande bestämmelser
I enlighet med 12 kap. plan- och bygglagen (2011:900) och 2 kap. 
kommunallagen (2017:725) tas avgift ut enligt denna taxa för

1. beslut om förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 
ingripandebesked, 

2. beslut om lov, 
3. tekniska samråd, 
4. slutsamråd, 
5. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
6. upprättande av nybyggnadskartor, 
7. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
8. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och 
9. utstakning, 
10. lägeskontroller,
11. geografisk data,
12. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
Avgift för lantmäteriförrättningar debiteras enligt förordningen om avgifter vid 
lantmäteriförrättningar (1995:1459) och Lantmäteriets föreskrifter till 
förordningen. 

2 § Beräkning av avgift
Avgift enligt tabell
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna 1-27. Beloppen i tabellerna 1-23 
och 26-27 har beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per 
timme för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för 
den typ av ärende som åtgärden avser.

Moms (mervärdesskatt) tas inte ut på avgifter som baseras på 
myndighetsutövning, men tas ut på avgifter som baseras på uppdrag utan 
myndighetsutövning. 

Gällande taxa
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när beslut fattas, produkten levereras 
eller tjänsten utförs. 

Handläggningskostnaden
Handläggningskostnaden är 1 311 kronor per timme för ärenden som avses i tabell 
1-19. 

Handläggningskostnaden är 1 094 kronor per timme för ärenden som avses i tabell 
20-24.1, 25,26 och 27.4-27.7
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Handläggningskostnaden för förrättningslantmätare och förrättningsassistenter 
som utför andra uppdrag än lantmäteriförrättningar är 1 500 kr per timme, detta 
avses i tabell 24.2 och 27.1-27.3. Timkostnaden följer höjning eller sänkning av 
timpriset som anges i förordningen om avgifter vid lantmäteriförrättningar 
(1995:1459) och Lantmäteriets föreskrifter till förordningen för  förrättnings-
lantmätare.

Handläggningstiden för varje typärende redovisas i tidsuppskattningstabeller i 
anslutning till avgiftstabellerna.

Timdebitering
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften 
genom att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med 
antalet nedlagda timmar i ärendet.

Avgiftsreducering 
Handläggningskostnaden ska reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som 
nämnden överskrider den tidsfrist som gäller för att meddela beslut i ärenden om 
lov eller anmälan om åtgärd. Avgiftsreducering gäller handläggningstiden för 
bygglovet eller anmälan om åtgärd. Övriga avgifter gällande tekniskt samråd, 
arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked reduceras inte.

Avgift vid avslag, avskrivning, och avvisning 
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den 
handläggningstid som har läggs ner på ärendet genom att gå in i 
tabellen ”Tidsuppskattning” och räkna samman de handläggningsåtgärder som 
vidtas. Beräkning baseras på tabellen ”liten avvikelse” för det typärende som 
gäller för åtgärden.

Bygglovs- och tillsynsnämnden får besluta att inte ta ut någon avgift i de fall en 
ansökan eller anmälan avskrivs då den återtagits av sökanden efter första kontakt 
med nämnden. Med första kontakt menas inom den svarstid som meddelats i en 
första bedömning eller liknande. Om det inom utsatt svarstid uppstår behov av 
ytterligare utredningar eller kommunikation tas avgift dock ut.  

Avgift för flera åtgärder i samma ansökan
Om en ansökan gäller flera åtgärder som kan hanteras i samma ärende tas full 
avgift ut för en åtgärd och reducerad avgift på resterande åtgärder. Avgift tas ut 
enbart för det handläggningsmoment som heter ”handläggning”. Avgiften baseras 
på tidsuppskattningstabellerna för motsvarande åtgärd. 

Tidsersättning
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 
bygglovs- och tillsynsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning. 
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Höjning eller sänkning av avgift
Finner bygglovs- och tillsynsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning 
eller sänkning av avgiften, äger nämnden för visst slag av ärende eller beslut samt 
för särskilt uppdrag besluta om detta.

Tidsbegränsade bygglov
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov som för ett 
permanent bygglov för motsvarande åtgärd. Vid förlängning av tidsbegränsade 
bygglov tas avgift ut enligt 6.1 eller 7.1. 

Areabestämning
I de fall där beräkning av bruttoarea (BTA), byggnadsarea (BYA) och öppenarea 
(OPA) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard SS 21054:2009.

3 § Ändring av taxan
Nämnden får för varje år besluta att justera i denna taxa fastställd timavgift 
(handläggningskostnad) med en justering enligt prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV), som tillhandahålls av Sveriges kommuner och regioner 
(SKR). 

Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.

4 § Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne 
tillställts bygglovs- och tillsynsnämndens beslut, beställd handling levererats eller 
beställd åtgärd vidtagits. 

Avgift får även tas ut i förskott.

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 

Avgift för beslut återbetalas om beslutet upphävts och vunnit laga kraft i högre 
instans. Avräkning ska ske mot eventuell avgift som ska tas ut om ärendet fortsätt 
handläggas av nämnden för den berörda åtgärden. 

5 § Taxans ikraftträdande
Denna taxa träder i kraft från och med den 1 januari 2021.
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Taxetabeller för bygglov

1. Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och 
komplementbyggnader

Ärendetyp Avgift

1.1 Planenligt 33 693 kr

1.2 Liten avvikelse 43 525 kr

 1.3

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus

Utanför planlagt område 44 836 kr

1.4 Planenligt 28 449 kr

1.5 Liten avvikelse 33 037 kr

 1.6

Nybyggnad av ett fritidshus med högst 
två bostäder

Utanför planlagt område 34 348 kr

 1.7 Planenligt 19 272 kr

1.8 Liten avvikelse 22 549 kr

 1.9

Nybyggnad av komplementbyggnad, 
med tekniskt samråd

Utanför planlagt område 23 860 kr

1.10 Planenligt 11 078 kr

1.11 Liten avvikelse 14 028 kr

1.12

Nybyggnad av komplementbyggnad, 
utan tekniskt samråd

Utanför planlagt område 15 339 kr

1.13 Planenligt 19 272 kr

1.14 Liten avvikelse 22 549 kr

1.15

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Utanför planlagt område 23 860 kr

1.16 Planenligt 11 078 kr

1.17 Liten avvikelse 14 028 kr

1.18

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Utanför planlagt område 15 339 kr

1.19 Planenligt 6 162 kr

 1.20 Liten avvikelse 6 489 kr

 1.21

Fasadändring

Utanför planlagt område 6 489 kr

1.22 Per styck för nybyggnad av fler än ett likartat en- eller 
tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan 
(gruppbebyggelse på samma fastighet). Innefattar även radhus 
utöver första bostadsenheten i samma radhuslänga. 

17 436 kr

file:///C:/Users/morran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DF0427E1.tmp%23TblTid1
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2. Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller 
tvåbostadshus eller komplementbyggnader

Ärendetyp Avgift

2.1 Planenligt 33 693 kr

2.2 Liten avvikelse 43 525 kr

 2.3

Nybyggnad 0-300 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd

Utanför planlagt område 46 147 kr

2.4 Planenligt 20 255 kr

2.5 Liten avvikelse 29 760 kr

2.6

Nybyggnad 0-300  kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd

Utanför planlagt område 32 382 kr

2.7 Planenligt 42 870 kr

2.8 Liten avvikelse 46 147 kr

2.9

Nybyggnad  301-1000 kvm (BTA+OPA)

Utanför planlagt område 50 080 kr

2.10 Planenligt 63 452 kr

2.11 Liten avvikelse 70 663 kr

2.12

Nybyggnad  1001-3000 kvm (BTA+OPA)

Utanför planlagt område 74 596 kr

2.13 Planenligt 67 385 kr

2.14 Liten avvikelse 74 596 kr

2.15

Nybyggnad  3001-5000 kvm (BTA+OPA)

Utanför planlagt område 77 218 kr

2.16 Planenligt 89 672 kr

2.17 Liten avvikelse 96 883 kr

2.18

Nybyggnad 5001-10 000 kvm (BTA+OPA)

Utanför planlagt område 99 505 kr

2.19 Planenligt 96 227 kr

2.20 Liten avvikelse 103 438 kr

2.21

Nybyggnad ≥10 001 kvm (BTA+OPA)

Utanför planlagt område 106 060 kr

2.22 Planenligt 20 583 kr

2.23 Liten avvikelse 25 171 kr

2.24

Tillbyggnad 0-200 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd

Utanför planlagt område 26 482 kr

2.25 Planenligt 12 389 kr

2.26 Liten avvikelse 16 650 kr

2.27

Tillbyggnad 0-200 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd

Utanför planlagt område 17 961 kr

file:///C:/Users/morran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DF0427E1.tmp%23TblTid2
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forts. 2. Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus 
eller komplementbyggnader

Ärendetyp Avgift

2.28 Planenligt 28 449 kr

2.29 Liten avvikelse 33 037 kr

2.30

Tillbyggnad ≥201 kvm (BTA+OPA)

Utanför planlagt område 34 348 kr

2.31 Planenligt 9 111 kr

2.32

Inredning av ytterligare bostad

Liten avvikelse 10 422 kr

2.33 Planenligt 8 456 kr

2.34

Fasadändring exkl. inglasning av balkong 

Liten avvikelse 9 767 kr

2.35 Första balkongen 6 489 kr

2.36

Fasadändring i form av inglasning av 
balkong (för inglasning av balkonger 
gäller kostnaden för 2.35 för en balkong. 
För varje balkong, i samma ansökan, 
utöver den första tas ett tillägg enligt 
2.36 ut)

Tillägg utöver första 
inglasning av balkong

1 180 kr

2.37 Liten avvikelse 7 800 kr

2.38

Bodetablering

Utanför planlagt område 7 800 kr

2.39 Planenligt 80 % av avgift 
för nybyggnad

2.40 Liten avvikelse 80 % av avgift 
för nybyggnad

2.41

Ändrad användning, till bostäder

Utanför planlagt område 80 % av avgift 
för nybyggnad

2.42 Planenligt 70 % av avgift 
för nybyggnad

2.43 Liten avvikelse 70 % av avgift 
för nybyggnad

2.44

Ändrad användning, till annat än 
bostäder 

Utanför planlagt område 70 % av avgift 
för nybyggnad

file:///C:/Users/morran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DF0427E1.tmp%23TblTid2
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3. Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar
Ärendetyp Avgift

3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning 5 506 kr

3.2 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver 
den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar 
eller ljusanordningar

1 311 kr

3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver 
den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar 
eller ljusanordningar

2 229 kr

4. Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
Ärendetyp Avgift

4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, 
kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, 
friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Timdebitering

4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
upplag och materialgårdar

Timdebitering

4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, 
tunnelbana eller gruvdrift

Timdebitering

4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter 
som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand 
eller andra olyckshändelser

Timdebitering

4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) 
placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets 
höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en 
vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Timdebitering

file:///C:/Users/morran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DF0427E1.tmp%23TblTid3
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4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
begravningsplatser

Timdebitering
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5. Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 
(murar och plank, radio- eller telemast, parkeringsplatser utomhus och 
transformatorstationer)

Ärendetyp Avgift

5.1 Planenligt 9 111 kr

5.2 Liten avvikelse 11 733 kr

5.3

Anordnande, inrättande, uppförande, 
flytt eller väsentlig ändring av mur eller 
plank

Utanför planlagt område 14 683 kr

5.4 Planenligt 4 785 kr

5.5 Liten avvikelse 7 407 kr

5.6 Utanför planlagt område 8 718 kr

5.7

Anordnande, inrättande, uppförande, 
flytt eller väsentlig ändring av 
parkeringsplatser utomhus ( 5.4-5.6 
omfattar de första fem 
uppställningsplatserna på för 
motorfordon på samma fastighet, 
därefter tillägg enligt 5.7 per påbörjat 
femtal uppställningsplatser för 
motorfordon)

Tillägg utöver första fem 1 573 kr

5.8 Planenligt 5 834 kr

5.9 Liten avvikelse 8 456 kr

5.10

Anordnande, inrättande, uppförande, 
flytt eller väsentlig ändring av 
transformatorstation eller pumphus

Utanför planlagt område 9 767 kr

5.11 Planenligt 36 315 kr

5.12 Liten avvikelse 39 592 kr

5.13

Anordnande, inrättande, uppförande, 
flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 
telemaster eller torn, med tekniskt 
samråd Utanför planlagt område 42 214 kr

5.14 Planenligt 26 154 kr

5.15 Liten avvikelse 28 776 kr

5.16

Anordnande, inrättande, uppförande, 
flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 
telemaster eller torn, utan tekniskt 
samråd Utanför planlagt område 31 398 kr

6. Förlängning av tidsbegränsat bygglov
Ärendetyp Avgift

6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 
 

50 % av 
avgiften för 
nybyggnad

file:///C:/Users/morran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DF0427E1.tmp%23TblTid5
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7. Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär
Ärendetyp Avgift

7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär

50 % av 
avgiften för 
nybyggnad

Taxetabeller för anmälan om åtgärd

8. Anmälningspliktiga åtgärder
Ärendetyp Avgift

8.1 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och 
bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med 
tekniskt samråd

11 406 kr

8.2 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och 
bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan 
tekniskt samråd

4 851 kr

8.3 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen 
av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, med tekniskt samråd

11 406 kr

8.4 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen 
av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd

4 851 kr

8.5 Installation eller väsentlig ändring av hiss 4 195 kr

8.6 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal 3 540 kr

8.7 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med 
tekniskt samråd

11 406 kr

8.8 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan 
tekniskt samråd

4 851 kr

8.9 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med 
tekniskt samråd

11 406 kr

8.10 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan 
tekniskt samråd

4 851 kr

8.11 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 
byggnaden, med tekniskt samråd

14 028 kr

file:///C:/Users/morran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DF0427E1.tmp%23TblTid7
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forts. 8. Anmälanspliktiga åtgärder
Ärendetyp Avgift

8.12 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 
byggnaden, utan tekniskt samråd

8 784 kr

8.13 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus 
som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen 

11 078 kr

8.14 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen

6 817 kr

8.15 Ändring av sådan komplementbyggnad eller 
komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen

4 851 kr

8.16 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 
st. 1 plan- och bygglagen 

7 800 kr

8.17 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 
2 plan- och bygglagen

6 162 kr

8.18 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som 
avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

13 700 kr

8.19 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som 
avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

8 456 kr

Taxetabeller för marklov och rivningslov

9. Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
Ärendetyp Avgift

9.1 Marklovpliktig åtgärd övriga, med tekniskt samråd 15 339 kr

9.2 Marklovpliktig åtgärd övriga, utan tekniskt samråd 9 767 kr

9.3 Marklovpliktig åtgärd, trädfällning 5 834 kr

10. Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov
Ärendetyp Avgift

10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 15 339 kr

10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 9 767 kr

file:///C:/Users/morran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DF0427E1.tmp%23TblTid9
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Taxetabeller för övriga ärendetyper

11. Förhandsbesked
Ärendetyp Avgift

11.1 Inom planlagt område 24 319 kr

11.2

Förhandsbesked

Utanför planlagt område 32 185 kr

12. Villkorsbesked
Ärendetyp Avgift

12.1 Villkorsbesked Timdebitering

13. Ingripandebesked
Ärendetyp Avgift

13.1 Ingripandebesked Timdebitering

14. Extra arbetsplatsbesök
Ärendetyp Avgift

14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 3 933 kr

15. Extra slutsamråd
Ärendetyp Avgift

15.1 Extra slutsamråd, utöver det första, per styck 4 589 kr

16. Interimistiskt slutbesked
Ärendetyp Avgift

16.1 Interimistiskt slutbesked, per styck 5 244 kr

17. Byte av kontrollansvarig
Ärendetyp Avgift

17.1 Beslut om ny kontrollansvarig 2 622 kr

file:///C:/Users/morran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DF0427E1.tmp%23TblTid11
file:///C:/Users/morran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/DF0427E1.tmp%23TblTid12
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18. Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
Ärendetyp Avgift

18.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip 
motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller

I enlighet med 
tillämplig 

tabell 

18.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip 
motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller

Timdebitering

19. Andra tids eller kostnadskrävande åtgärder
Ärendetyp Avgift

19.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering
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Taxetabeller för nybyggnadskarta och utstakning

20. Upprättande av nybyggnadskarta
Ärendetyp Avgift

20.1 Fullständig nybyggnadskarta. Fastighetens yta 0-5000 kvm. 
För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt område 
och/eller för ny- och tillbyggnad som ska anslutas till 
kommunalt VA

9 844 kr

20.2 Förenklad nybyggnadskarta. Fastighetens yta 0-5000 kvm.
För ny huvudbyggnad som inte ska anslutas till kommunalt 
VA

8 755 kr

20.3 Fullständig och förenklad nybyggnadskarta då fastighetens 
yta ≥ 5 001 kvm.

16 954 kr

20.4 Utdrag ur kartdatabasen
Då nybyggnadskarta enligt ärendetyp 20.1-20.2 inte krävs.

3 281 kr

20.5 Kontroll och uppdatering av befintlig nybyggnadskarta 4 375 kr

21 Utstakning
Ärendetyp Avgift

21.1 Grovutstakning 8 204 kr

21.2

Nybyggnad 0-500 kvm (BYA+OPA), 
1-4 punkter

Finutstakning 
(förutsätter att profil 
finns)

8 750 kr

21.3 Grovutstakning 4 922 kr

21.4

Tillbyggnad 0-500 kvm (BYA+OPA), 
1-4 punkter

Finutstakning 
(förutsätter att profil 
finns)

5 469 kr

21.5 Grovutstakning  15 313 kr

21.6

Nybyggnad ≥501 kvm (BYA+OPA), 
1-4 punkter

Finutstakning 
(förutsätter att profil 
finns)

 16 406 kr

21.7 Grovutstakning 8 204 kr

21.8

Tillbyggnad ≥501 kvm (BYA+OPA), 
1-4 punkter

Finutstakning 
(förutsätter att profil 
finns)

8 750 kr

21.9 Tillägg per punkt utöver de fyra 
första

 547 kr

21.10 Tillägg om profil saknas vid 
finutstakning

 1 094 kr

file:///C:/Users/carroj/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/5649FD6.xls%23TblTid15
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Taxetabeller för geografisk data, mätning och övriga uppdrag 
(Moms tillkommer utöver angiven avgift)

22 Lägeskontroll

Ärendetyp Avgift, exklusive moms

22.1 Lägeskontroll 1-4 punkter 3 281 kr

22.2 Tillägg per punkt utöver de fyra första, vid ett och samma 
mätningstillfälle

273 kr/st

23 Mät- och kartuppdrag

Ärendetyp  Avgift, exklusive moms

23.1 Uppdrag som inte återfinns i någon tabell Timdebitering

24 Grundkarta

Ärendetyp

Avgift, exklusive moms
per ha yta som 

kartprodukten omfattar
24.1 Upprättande av grundkarta 770 kr/ha + 

timdebitering

Kostnaden för grundkarta består av avgift för baskarta per ha enligt nedan samt fältkontroll som 
debiteras med timkostnad. Eventuellt tillkommer särskild utredning av markdetaljer, gränser 
och fastighetsbeteckningar, höjdinformation, detaljplaneinformation

24.2 Fastighetsförteckning Timdebitering

 25 Geodataprodukter 

Ärendetyp

Avgift, exklusive moms 
per ha yta som 

kartprodukten omfattar
Markdetaljer  293 kr /ha

Gränser och fastighetsbeteckningar 373 kr /ha

Höjdinformation 105 kr /ha

25.1 Baskarta

Baskarta, paket 770 kr /ha

Ortofoto upplösning 0,08 m/pixel 6 kr /ha25.2 Digitalt 
ortofoto Digitalt ortofoto, paket 6 kr /ha
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forts. 25. Geodataprodukter

Ärendetyp

Avgift, exklusive moms 
per ha yta som 

kartprodukten omfattar
Laserdata (terrängmodell, höjdgitter) 150 kr /ha

Byggnader med takkonstruktioner 86 kr /ha

25.3 Digital 
stadsmodell 
3D

Digital stadsmodell 3D, paket 236 kr /ha

25.4 Detaljplaneinformation 105 kr /ha

25.5 Översiktskarta 0 kr /ha

25.6 Äldre ortofoton 0 kr /ha

Leveranskostnad tillkommer se tabell 26

26 Leveranskostnad per köp av geodataprodukt
Ärendetyp Avgift, exklusive moms

26.1 Administration och leveranspaketering Timdebitering

27 Övriga uppdrag
Ärendetyp Avgift, exklusive moms

27.1 Värdeintyg, enkla fall 3 000 kr

27.2 Värdeintyg som kräver utredning Timdebitering

27.3 Fastighetsrättsliga uppdrag efter särskild beställning Timdebitering

27.4 Utvisande av gräns, första punkten 2 188 kr

27.5 Utvisande av gräns, tillägg utöver den första  547 kr/st

27.6 Utvisande av gräns som kräver utredning Timdebitering

27.7 GIS-uppdrag Timdebitering



HKF 2200
HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

21 (32)

Tidsuppskattningstabeller för lov, anmälan m.m.
Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och 
komplementbyggnader

Ärendetyp
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1.1 Planenligt 0,4 11 1 3 2 3 3 2 0,3 25,7

1.2 Liten 
avvikelse 0,4 18 1,5 3 2 3 3 2 0,3 33,2

1.3 

Nybyggnad av ett en- 
eller tvåbostadshus

Utanför 
planlagt 
område

0,4 19 1,5 3 2 3 3 2 0,3 34,2

1.4 Planenligt 0,4 7 1 3 2 3 3 2 0,3 21,7

1.5 Liten 
avvikelse 0,4 10 1,5 3 2 3 3 2 0,3 25,2

1.6 

Nybyggnad av ett 
fritidshus med högst 
två bostäder Utanför 

planlagt 
område

0,4 11 1,5 3 2 3 3 2 0,3 26,2

1.7 Planenligt 0,4 6 1 1 1 2 2 1 0,3 14,7

1.8 Liten 
avvikelse 0,4 8 1,5 1 1 2 2 1 0,3 17,2

1.9 

Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
med tekniskt samråd Utanför 

planlagt 
område

0,4 9 1,5 1 1 2 2 1 0,3 18,2

1.10 Planenligt 0,4 5 0,75  1   1 0,3 8,45

1.11 Liten 
avvikelse 0,4 7 1  1   1 0,3 10,7

1.12 

Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
utan tekniskt samråd Utanför 

planlagt 
område

0,4 8 1  1   1 0,3 11,7

1.13 Planenligt 0,4 6 1 1 1 2 2 1 0,3 14,7

1.14 Liten 
avvikelse 0,4 8 1,5 1 1 2 2 1 0,3 17,2

1.15 

Tillbyggnad, med 
tekniskt samråd

Utanför 
planlagt 
område

0,4 9 1,5 1 1 2 2 1 0,3 18,2

1.16 Planenligt 0,4 5 0,75  1   1 0,3 8,45

1.17 Liten 
avvikelse 0,4 7 1  1   1 0,3 10,7

1.18 

Tillbyggnad, utan 
tekniskt samråd

Utanför 
planlagt 
område

0,4 8 1  1   1 0,3 11,7
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1.19 Planenligt 0,4 1,75 0,75  1   0,5 0,3 4,7

1.20 Liten 
avvikelse 0,4 1,75 1  1   0,5 0,3 4,95

1.21 

Fasadändring
Utanför 
planlagt 
område

0,4 1,75 1  1   0,5 0,3 4,95

1.22 

Per styck för nybyggnad av fler 
än ett likartat en- eller 
tvåbostadshus utöver det första, i 
en och samma ansökan 
(gruppbebyggelse på samma 
fastighet). Innefattar även radhus 
utöver första bostadsenheten i 
samma radhuslänga. 

 

0,5 3,5 1 2 1 2 2 1 0,3 13,3
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Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus 
eller komplementbyggnader

Ärendetyp
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2.1 Planenligt 0,4 11 1 3 2 3 3 2 0,3 25,7

2.2 Liten 
avvikelse 0,4 18 1,5 3 2 3 3 2 0,3 33,2

2.3 

Nybyggnad 0-300 
kvm (BTA+OPA), 
med tekniskt 
samråd Utanför 

planlagt 
område

0,4 20 1,5 3 2 3 3 2 0,3 35,2

2.4 Planenligt 0,4 11 0,75  1   2 0,3 15,45

2.5 Liten 
avvikelse 0,4 18 1  1   2 0,3 22,7

2.6 

Nybyggnad 0-300  
kvm (BTA+OPA), 
utan tekniskt 
samråd Utanför 

planlagt 
område

0,4 20 1  1   2 0,3 24,7

2.7 Planenligt 0,4 18 1 3 2 3 3 2 0,3 32,7

2.8 Liten 
avvikelse 0,4 20 1,5 3 2 3 3 2 0,3 35,2

2.9 

Nybyggnad  301-
1000 kvm 
(BTA+OPA) Utanför 

planlagt 
område

0,4 23 1,5 3 2 3 3 2 0,3 38,2

2.10 Planenligt 0,4 30 1 4 2 4 4 2,5 0,5 48,4

2.11 Liten 
avvikelse 0,4 35 1,5 4 2 4 4 2,5 0,5 53,9

2.12 

Nybyggnad  1001-
3000 kvm 
(BTA+OPA) Utanför 

planlagt 
område

0,4 38 1,5 4 2 4 4 2,5 0,5 56,9

2.13 Planenligt 0,4 33 1 4 2 4 4 2,5 0,5 51,4

2.14 Liten 
avvikelse 0,4 38 1,5 4 2 4 4 2,5 0,5 56,9

2.15 

Nybyggnad  3001-
5000 kvm 
(BTA+OPA) Utanför 

planlagt 
område

0,4 40 1,5 4 2 4 4 2,5 0,5 58,9

2.16 Planenligt 0,4 48 1 4 2 4,5 4,5 3,5 0,5 68,4

2.17 Liten 
avvikelse 0,4 53 1,5 4 2 4,5 4,5 3,5 0,5 73,9

2.18 

Nybyggnad 5001-
10 000 kvm 
(BTA+OPA) Utanför 

planlagt 
område

0,4 55 1,5 4 2 4,5 4,5 3,5 0,5 75,9
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2.19 Planenligt 0,4 53 1 4 2 4,5 4,5 3,5 0,5 73,4

2.20 Liten 
avvikelse 0,4 58 1,5 4 2 4,5 4,5 3,5 0,5 78,9

2.21 

Nybyggnad ≥10 
001 kvm 
(BTA+OPA) Utanför 

planlagt 
område

0,4 60 1,5 4 2 4,5 4,5 3,5 0,5 80,9

2.22 Planenligt 0,4 6 1 2 1 2 2 1 0,3 15,7

2.23 Liten 
avvikelse 0,4 9 1,5 2 1 2 2 1 0,3 19,2

2.24 

Tillbyggnad 0-200 
kvm (BTA+OPA), 
med tekniskt 
samråd Utanför 

planlagt 
område

0,4 10 1,5 2 1 2 2 1 0,3 20,2

2.25 Planenligt 0,4 6 0,75  1   1 0,3 9,45

2.26 Liten 
avvikelse 0,4 9 1  1   1 0,3 12,7

2.27 

Tillbyggnad 0-200 
kvm (BTA+OPA), 
utan tekniskt 
samråd Utanför 

planlagt 
område

0,4 10 1  1   1 0,3 13,7

2.28 Planenligt 0,4 8 1 2 2 3 3 2 0,3 21,7

2.29 Liten 
avvikelse 0,4 11 1,5 2 2 3 3 2 0,3 25,2

2.30 

Tillbyggnad ≥201 
kvm (BTA+OPA)

Utanför 
planlagt 
område

0,4 12 1,5 2 2 3 3 2 0,3 26,2

2.31 Planenligt 0,4 4 0,75  1   0,5 0,3 6,95

2.32 

Inredning av 
ytterligare bostad Liten 

avvikelse 0,4 5 0,75  1   0,5 0,3 7,95

2.33 Planenligt 0,4 3,5 0,75  1   0,5 0,3 6,45

2.34 

Fasadändring exkl. 
inglasning av 
balkong Liten 

avvikelse 0,4 4,5 0,75  1   0,5 0,3 7,45

2.35 Första 
balkongen 0,4 2 0,75  1   0,5 0,3 4,95

2.36 

Fasadändring i form 
av inglasning av 
balkong (för 
inglasning av 
balkonger gäller 
kostnaden för 2.35 
för en balkong, för 
varje balkong, i 
samma ansökan, 
utöver den första 
tas ett tillägg enligt 
A 2.36 ut)

Tillägg utöver 
första 
inglasning av 
balkong

 0,8       0,1 0,9

2.37 Liten 
avvikelse 0,4 3 0,75  1   0,5 0,3 5,95

2.38 
Bodetablering Utanför 

planlagt 
område

0,4 3 0,75  1   0,5 0,3 5,95
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Bygglov och teknisk kontroll av ljusanordningar
Ärendetyp
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3.1 

Sätta upp, flytta eller 
väsentligt ändra en 
skylt eller ljus-
anordning 

0,4 1,5 0,75  1   0,25 0,3 4,2 

3.2 

Ytterligare en skylt 
eller ljusanordning på 
samma fastighet, 
utöver den mest tids-
krävande, i 
ansökningar som 
omfattar flera skyltar 
eller ljus-anordningar

 1        1,0 

3.3 

Ytterligare en skylt 
eller ljusanordning på 
annan fastighet, 
utöver den mest tids-
krävande, i 
ansökningar som 
omfattar flera skyltar 
eller ljus-anordningar

0,4  0,75     0,25 0,3 1,7 

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar 
och plank, radio- eller telemast, parkeringsplatser utomhus och 
transformatorstationer)

Ärendetyp
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5.1 Planenligt 0,4 4 0,75  1   0,5 0,3 6,95

5.2 Liten avvikelse 0,4 6 0,75  1   0,5 0,3 8,95

5.3 

Anordnande, 
inrättande, uppförande, 
flytt eller väsentlig 
ändring av mur eller 
plank Utanför planlagt 

område 0,4 8 1  1   0,5 0,3 11,2
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5.4 Planenligt 0,4 1,2 0,75  1    0,3 3,65

5.5 Liten avvikelse 0,4 3,2 0,75  1    0,3 5,65

5.6 Utanför planlagt 
område 0,4 4,2 0,75  1    0,3 6,65

5.7 

Anordnande, 
inrättande, uppförande, 
flytt eller väsentlig 
ändring av parkerings-
platser utomhus (5.4-
5.6 omfattar de första 
fem uppställnings-
platserna på för 
motorfordon på samma 
fastighet, därefter 
tillägg enligt 5.7 per 
påbörjat femtal 
uppställningsplatser för 
motorfordon)

Tillägg utöver 
första fem  1,2        1,2

5.8 Planenligt 0,4 2 0,75  1    0,3 4,45

5.9 Liten avvikelse 0,4 4 0,75  1    0,3 6,45

5.10 

Anordnande, 
inrättande, uppförande, 
flytt eller väsentlig 
ändring av 
transformatorstation 
eller pumphus

Utanför planlagt 
område 0,4 5 0,75  1    0,3 7,45

5.11 Planenligt 0,4 18 1 2 1 2 2 1 0,3 27,7

5.12 Liten avvikelse 0,4 20 1,5 2 1 2 2 1 0,3 30,2

5.13 

Anordnande, 
inrättande, uppförande, 
flytt eller väsentlig 
ändring av radio- eller 
telemaster eller torn, 
med tekniskt samråd

Utanför planlagt 
område 0,4 22 1,5 2 1 2 2 1 0,3 32,2

5.14 Planenligt 0,4 17 0,75  1   0,5 0,3 19,95

5.15 Liten avvikelse 0,4 19 0,75  1   0,5 0,3 21,95

5.16 

Anordnande, 
inrättande, uppförande, 
flytt eller väsentlig 
ändring av radio- eller 
telemaster eller torn, 
utan tekniskt samråd

Utanför planlagt 
område 0,4 21 0,75  1   0,5 0,3 23,95
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Anmälanspliktiga åtgärder
Ärendetyp
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8.1 

Nybyggnad eller tillbyggnad som 
enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav 
på bygglov, med tekniskt samråd

0,4 2 0,5 2 1 1 1 0,5 0,3 8,7

8.2 

Nybyggnad eller tillbyggnad som 
enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav 
på bygglov, utan tekniskt samråd

0,4 1 0,5  1   0,5 0,3 3,7

8.3 

Ändring av en byggnad, om 
ändringen innebär att konstruktionen 
av byggnadens bärande delar berörs 
eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, med tekniskt 
samråd

0,4 2 0,5 2 1 1 1 0,5 0,3 8,7

8.4 

Ändring av en byggnad, om 
ändringen innebär att konstruktionen 
av byggnadens bärande delar berörs 
eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, utan tekniskt 
samråd

0,4 1 0,5  1   0,5 0,3 3,7

8.5 Installation eller väsentlig ändring av 
hiss 0,4 1 0,5  0,5   0,5 0,3 3,2

8.6 Installation eller väsentlig ändring av 
eldstad eller rökkanal 0,4 0,5 0,5  0,5   0,5 0,3 2,7

8.7 
Installation eller väsentlig ändring av 
anordning för ventilation, med 
tekniskt samråd

0,4 2 0,5 2 1 1 1 0,5 0,3 8,7

8.8 
Installation eller väsentlig ändring av 
anordning för ventilation, utan 
tekniskt samråd

0,4 1 0,5  1   0,5 0,3 3,7

8.9 

Installation eller väsentlig ändring av 
anläggning för vattenförsörjning eller 
avlopp i en byggnad eller inom en 
tomt, med tekniskt samråd

0,4 2 0,5 2 1 1 1 0,5 0,3 8,7

8.10 

Installation eller väsentlig ändring av 
en anläggning för vattenförsörjning 
eller avlopp i en byggnad eller inom 
en tomt, utan tekniskt samråd

0,4 1 0,5  1   0,5 0,3 3,7

8.11 
Ändring av byggnad som väsentligt 
påverkar brandskyddet i byggnaden, 
med tekniskt samråd

0,4 4 0,5 2 1 1 1 0,5 0,3 10,7

8.12 
Ändring av byggnad som väsentligt 
påverkar brandskyddet i byggnaden, 
utan tekniskt samråd

0,4 4 0,5  1   0,5 0,3 6,7
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8.13 

Uppförande eller tillbyggnad av 
sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och 
bygglagen 

0,4 5,5 0,5  1   0,75 0,3 8,45

8.14 

Uppförande eller tillbyggnad av 
sådant komplementbyggnad som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och 
bygglagen

0,4 2,5 0,5  1   0,5 0,3 5,2

8.15 

Ändring av sådan 
komplementbyggnad eller 
komplementbostadshus som avses i 
9 kap. 4a § plan- och bygglagen

0,4 1,5 0,5  0,5   0,5 0,3 3,7

8.16 
Göra sådan anmälningspliktig 
tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 
1 st. 1 plan- och bygglagen 

0,4 3 0,5  1   0,75 0,3 5,95

8.17 
Bygga sådan anmälningspliktig 
takkupa som avses i 9 kap. 4b  § 1 
st. 2 plan- och bygglagen

0,4 2 0,5  1   0,5 0,3 4,7

8.18 

Sådan anmälningspliktig inredning av 
ytterligare en bostad som avses i 9 
kap. 4c § plan- och bygglagen, med 
tekniskt samråd

0,4 3,5 0,5 2 1 1 1 0,75 0,3 10,45

8.19 

Sådan anmälningspliktig inredning av 
ytterligare en bostad som avses i 9 
kap. 4c § plan- och bygglagen, utan 
tekniskt samråd

0,4 3,5 0,5  1   0,75 0,3 6,45

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
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9.1 Marklovpliktig åtgärd övriga, 

med tekniskt samråd 0,4 5 1 2 0,5 1 1 0,5 0,3 11,7

9.2 Marklovpliktig åtgärd övriga, 
utan tekniskt samråd 0,4 5 0,75  0,5   0,5 0,3 7,45

9.3 Marklovpliktig åtgärd, 
trädfällning 0,4 2 0,75  0,5   0,5 0,3 4,45

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov
Ärendetyp
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10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, 
med tekniskt samråd 0,4 5 1 2 0,5 1 1 0,5 0,3 11,7

10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, 
utan tekniskt samråd 0,4 5 0,75  0,5   0,5 0,3 7,45
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