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2022-01-26

Taxa för ersättning vid grävning i allmän platsmark,
Kristianstads kommun
Fastställd av kommunfullmäktige 2022-03-08 § 13 att tillämpas från och med 2022-05-01. Ersätter KF § 62 dnr
1991.137 217. Beslutsdatum 1991-04-09.
Skador efter lednings- och schaktarbeten är omfattande i kommunen. Sådana arbeten innebär t.ex. att vägkropp
och intilliggande beläggning ofta försvagas. Vanliga skador som uppkommer är t.ex. sättningar och
sprickbildningar. Skador kan komma efter många år, ävenefter att gatan har fått en ny beläggning.
Den som ansvarar för grävning i allmän platsmark skall betala ersättning för kommunens ökade kostnader för
framtida underhåll med en rörlig kostnad (kr/m2). Därtill kommer administrationskostnader (hantering av
ansökningar, besiktning mm).
I direkt samband med grävningarna kan ökade driftkostnader uppstå för tekniska förvaltningen. Den som
ansvarar för grävning i allmän platsmark skall betala ersättning även för dessa kostnader.

Ersättningens storlek
§1 Administration

En fast ersättning per grävningstillstånd tas ut med 3 000 kr. Vid mindre arbeten, typ byte av elskåp,
kan ett grävningstillstånd gälla för flera arbeten. Vid alla övriga arbeten skall tillståndsansökan gälla
arbeten inom ett begränsat område och som tidsmässigt utförs sammanhängande.

§2 Framtida underhåll

Den rörliga kostnaden skall täcka tekniska förvaltningens kostnader för framtida underhåll för att
åtgärda skador samt vara ersättning för tidigareläggning av nästa planerade åtgärd.
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§3 Rörlig ersättning
Körbana
Cykel- och gångbana
Grönyta

80 kr/m2 exkl. moms
60 kr/m2 exkl. moms
40 kr/m2 exkl. moms

Till grund för beräkning av ersättningen ska ligga den yta som återställts enligt Kristianstads
kommuns riktlinjer. Mängduppgifter skall redovisas i kvalitetsdokumentationen
”Kvalitetsdokumentation för återställning efter ledningsarbeten i Kristianstads kommun”.
På gångbanor där hela bredden återställts med ny asfaltsbeläggning på en sträcka av minst 20 m skall
ingen ersättning tas ut.
Taxan införs fr.o.m. 2022-05-01. Ersättningsnivån justeras därefter enligt byggprisindex varje
kalenderårsskifte. Ersättningen betalas mot faktura i direkt anslutning till slutbesiktning av utförda
återställningsarbeten.

§4 Ökade driftkostnader

Tekniska förvaltningens kostnader kan öka som en direkt följd av ett grävningsarbete, t.ex. genom
begränsad framkomlighet för snöröjningsfordon. Den som orsakat störningen ska ersätta tekniska
förvaltningen den verkliga merkostnaden med 5 % påslag för administration.

