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Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplan inom Simrishamns kommun 
 
Antagen av kommunfullmäktige 2022-11-28, §157. Taxan gäller från och med 1 januari 2023. Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med 
utgångspunkt från kostnadsläge 2022. 
 
Grävtillstånd 

 
Trafikanordningsplan (TA-plan) 
 

 
 
Akuta ärenden 

 
 
  

Administrationskostnad 2 000 kr Grävtillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan). Handläggningstid 10 
arbetsdagar. 

Administrationskostnad vid skyndsam 
handläggning (mindre än 10 arbetsdagar innan 
aktivitet ska genomföras) 

3 000 kr Gäller inte akuta arbeten som vattenläcka, kabelbrott samt olycka eller likställt. 

Förlängning 1 000 kr Gäller då ansökan inkommer innan utfört tillstånd förfaller. 

Administrationskostnad 1 200 kr Endast trafikanordningsplan (TA-plan). 
Administrationskostnad vid skyndsam 
handläggning (mindre än 3 veckor innan aktivitet 
ska genomföras) 

3 000 kr Gäller inte akuta arbeten som vattenläcka, kabelbrott samt olycka eller likställt. 

Förlängning 1 000 kr Gäller då ansökan inkommer innan gällande tillstånd förfaller, annars är det ett nytt 
tillstånd. 

Handläggningsavgift för att i samarbete med 
sökande ta fram TA-plan och ansökan 

450 kr/timme Debitering gäller per påbörjad timme och minsta debitering är 2 timmar. 

Administrationskostnad 800 kr Akuta åtgärder – vid anmälan nästföljande arbetsdag 
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Sanktionsavgifter 

 
Ytor 
 

 
Vid samordning kan kostnadsfördelning mellan berörda ledningsägare ske. 
 
 

Sanktionsavgift då utförandet 
avviker från godkänd ansökan 

10 000 kr Brister i säkerheten eller utförandet enligt godkänd ansökan. 

Sanktionsavgift då akut åtgärd inte anmälts 
nästföljande arbetsdag 

10 000 kr Anmälan har inte inkommit under första arbetsdagen efter att akutåtgärd 
påbörjats. 

Sanktionsavgift vid utebliven 
anmälan 

15 000 kr Vid ej inlämnad eller godkänd ansökan för grävning inom allmänplatsmark. Gäller 
även för akutåtgärd där anmälan inte inkommit inom en 5 arbetsdagar efter 
påbörjad arbete. 

Körbana: asfalterad, stensatt eller 
asfalterad/stensatt 

0-10 m2 2 000 kr Engångskostnad efter utfört och godkänt arbete enligt Simrishamns kommuns 
grävbestämmelser. Ytbeläggning (topp) av asfalt ingår i priset.  
Vid ytor yngre än 5 år så tillkommer ett påslag om 50%.  
 

10-30 m2 5 000 kr 
>30 m2 350 kr/m2 
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