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Taxor och avgifter
Grävtillstånd och viten
Vid grävning och schaktning i kommunens mark
tillämpas Katrineholms kommuns grävanvisningar. Taxor och avgifter enligt nedan.
Tillstånd
Grävtillstånd (kostnad för trafikanordningsplan ingår)

1500 kr/st.

Trafikanordningsplan

1000 kr/st.

Vite
Vite för arbete utan godkänt grävtillstånd och/eller trafikanordningsplan,
per påpekande
Vite vid ej återställd eller felaktig återställning inom föreskriven tid, per
påpekande
Vite för avsaknad av informationsskylt på arbetsplatsen, per påpekande
Vite vid ej åtgärdad anmärkning inom föreskriven tid, per påpekande
Vite för skada på träd beräknas genom senaste versionen av
Alnarpsmodellen

20 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
5 000 kr

Återställning
Efter slutförd återställning fakturerar Katrineholms kommun gräventreprenören för utfärdande
av grävtillstånd och återställning. Ingrepp i kommunens gatumark medför ökade kostnader för
underhåll vilket är med i beräkningen för återställning av marken. Nedanstående priser avser
totala kostnader inklusive administration, garanti och framtida underhåll. I de fall då
asfaltåterställningen ej utförs av service- och teknikförvaltningen enligt ovan tas ändå en avgift
ut med 140 kr/m2 som ersättning för framtida extra underhåll.

Återställning ytor

0-9,9 m2

10-50 m2

>50 m2

Borttagning av ca 4 cm grus,
vattning, vältning, sågning
asfaltkanter samt läggning av 1
lager 100 kg ABT 11

680 kr/ m²

470 kr/ m²

400 kr/ m²

200 kr/ m²

170 kr/ m²

140 kr/ m²

500 kr/ m²

400 kr/ m²

350 kr/ m²

2000 kr/ ton
1800 kr/m²
1100 kr/ m²
140 kr/ m²

2000 kr/ ton
1400 kr/ m²
900 kr/ m²
115 kr/ m²

2000 kr/ ton
1200 kr/ m²
750 kr/ m²
100 kr/ m²

Återställning kantsten

0 – 9,9 m

10 – 50 m

>50 m

Omsättning Granitsten

1100 kr/m

800 kr/m

800 kr/m

Omsättning
betongkantstöd

250 kr/m

200 kr/m

200 kr/m

Tillägg, urgrävning 20cm samt
16cm bärlager
Tillägg, urgrävning 60 cm, 40 cm
förstärkningslager, 16 cm bärlager
Extra lager asfalt
Gatstensbeläggning
Plattbeläggning
Matjordspåläggning inkl. grässådd
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Nysättning granitsten

1900 kr/m

1300 kr/m

1000 kr/m

Nysättning betongkantstöd

300 kr/m

270 kr/m

250 kr/m

Återställning övrigt
Övriga arbeten

Faktisk kostnad +
30%

4 (4)

