Sida 1 (2)
Datum

Vår beteckning

KS 2019/340
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Vår handläggare

Lisa Kohlström

Avgifter och Viten vid arbete på Kungsörs kommuns mark
Beslutat i KF 2019-11-25
Avgifter för schakttillstånd inkl. TA-planer. Alla avgifter är exkl. moms.
Ansökan
Avgift
Schakttillstånd
1500 kr
TA-plan
Ingår i avgift för
schakttillstånd
Vitesuttag vid arbete på Kungsörs kommuns mark
Tillstånd
När godkänt schakttillstånd saknas
När godkänd trafikanordningsplan (TAplan) saknas
Om inte tidsförlängning begärts minst fem Anmärkning
arbetsdagar innan sluttid (gäller både
eller
schakttillstånd och TA-plan)
Om TA-planer ej finns tillgängliga på
arbetsplatsen
Särskilda villkor
Om entreprenören inte uppfyller kraven
enligt särskilda villkor enlig tillståndet
Utmärkning
Om grundläggande vägmärken i godkänd
TA-plan saknas, t.ex. vägmärke A20, X1,
X2, X3, C31, C2, C3 eller E11/E13, F25
saknas.
När enstaka detaljer saknas eller är
bristfälliga.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Vite
10 000 kr
10 000 kr
1000 kr/kalenderdag
2000 kr
Vite
2000 kr/krav

Anmärkning
eller
Anmärkning
eller

Webb-plats
www.kungsor.se

Vite
5000 kr

2000 kr

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 2 (2)
Datum

Vår beteckning

KS 2019/340
Ert datum

Er beteckning

Fysisk avstängning

Vite

När grundläggande avstängning inte är utförd,
inte följer godkänd TA-plan, eller
arbetsområdet är farligt för trafikanter och
personal.

10 000 kr

När enstaka detaljer saknas eller är
bristfälliga.

Anmärkning
eller

Om godkänd TA-plan ej är tillämplig

2000 kr
10 000

Personal och arbetsområde

Vite

Om utmärkningsansvarig inte befinner sig på
arbetsområdet eller är nåbar på en fast
arbetsplats.

1000 kr

Om personalen saknar godkänd utbildning
eller visar tydlig saknad av kompetens

1000 kr

Om personalen saknar varselkläder eller
brister i varselklädseln förekommer

Anmärkning
eller

1000 kr/person

Om personalen på plats inte medverkar till att
anmärkning åtgärdas vid anmodan

1000 kr

Framkomlighet för trafikanter

Vite

Om det inte går att komma fram och eller det
är farligt att ta sig fram i trafikzonen

10 000 kr

Om fordon eller maskiner som används för
arbetet, där det klart framgår av TA-planen
att dessa skall rymmas innanför den fysiska
avstängningen, istället vistas i trafikzonen

5000 kr

Vid tillfälliga störningar. Exempelvis: inga
motlägg/fasning 1:3 mot kantstöd, bristande
snöröjning eller halkbekämpning. Arbete på
gator där arbetsbegränsning gäller under
högtrafik. Trafikanordningsmaterial
kvarlämnat efter avslutat arbete.
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Anmärkning
eller

Webb-plats
www.kungsor.se

2000 kr

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

