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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Avgifter för grävtillstånd – revidering 2021 
 

Sammanfattning 
Den 18 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om avgifter för 
grävtillstånd för Karlskoga kommun (KF § 132 Dnr 2019-00277). 
 
Efter att prissättningen har gällt i två år har det visat sig att den inte 
fungerar tillfredsställande. För ledningsägarna har kostnaderna rusat iväg 
och det i sin tur har inneburit att de är tvingade att öka debiteringen till 
tredje person. Detta gör att en översyn och utredning har genomförts 
under 2021. Utredningen har genomförts i samråd mellan Karlskoga 
kommun och Karlskoga Energi och Miljö. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås beslutar att godkänna förslag till 
revidering av avgifter för grävtillstånd och skicka förslaget till 
kommunfullmäktige för beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 oktober 2021. 
Protokollsutdrag SBN § 84 Dnr 2019–00099  
Protokollsutdrag KF § 132 Dnr 2019–00277   
 

Bakgrund  
Det är inte tillåtet att gräva upp mark eller på annat sätt göra intrång på 
kommunens mark utan att åtgärderna föregåtts av en överenskommelse, 
ett så kallat ”grävtillstånd”. Den som ansvarar för grävning i allmän 
platsmark samt i kommunal fastighetsmark skall betala ersättning för 
kommunens ökade kostnader för framtida underhåll i form av avgifter. 
2019 fattade därför samhällsbyggnadsnämnden beslut att föreslå 
kommunfullmäktige att införa avgifter vid intrång på kommunens mark.  
För varje tillstånd som utfärdats så debiterar Karlskoga kommun idag en 
fast kostnad på: 

• 10 000 kr exkl moms upp till 10 kvm. 
• 16 000 kr exkl moms upp till 20 kvm.  
• Förseningsavgift 10 000 kr vid ej lämnat tillstånd. 
• Ej inlämnad färdiganmälan 2 500 kr. 
• Ej godkänd återställning 1 000 kr per dag. 
• Kostnader utöver 20 kvm debiteras 16 000 kr i fast kostnad och 

därutöver en rörlig del till självkostnadspris/kvm eller ton. 
  



 

Tjänsteskrivelse 

2021-10-01 

2(3) 

SBN 2021-00187  

 

 

Väghållaren skall få ersättning för den försvagning av vägkroppen som 
en grävning innebär. Dessutom sker en administrativ hantering vid 
ansökan om grävning samt vid ansökan om godkännande av 
trafikanordningsplan som tar tid i anspråk och bör särskiljas från 
kostnaderna för själva återställningsarbetet.  
 
Återställningsarbete vid en grävning skall ske efter 
grävningsbestämmelserna för Karlskoga kommun. Asfaltering vid 
hårdgjorda ytor utförs av väghållaren och inga ändringar föreslås där. 
 
Idag sker prissättningen efter samma modell oavsett om det är grävning i 
grönytor eller i asfalt. Det vill säga - asfalt ingår i de tre olika trappstegen 
upp till 10 m2, 20 m2 och därutöver men i grönytor slår det fel eftersom 
ingen asfaltering sker.  
 
Nedan punkter i faktureringsmodellen föreslås stå kvar: 

• Förseningsavgift 10 000 kr vid ej lämnat tillstånd. 
• Ej inlämnad färdiganmälan 2 500 kr. 
• Ej godkänd återställning 1 000 kr per dag. 

 
Förslag till revidering av taxa för grävtillstånd 
 

1. En administrativ avgift införs om 1500 kr för ansökan om 
grävtillstånd. 

2. En avgift om 1500 kr för ansökan om godkännande av 
trafikanordningsplan för att säkerställa säkerheten omkring en 
grävning. Det är inte alltid det behövs en trafikanordningsplan så 
det är därför lämpligt att skilja dessa två ifrån varandra.  

3. Asfaltering föreslås debiteras efter den faktiska ytan som 
återställs efter att den är utförd.  

4. Detta med en kostnad som motsvarar det pris som väghållaren 
erlägger. Ett påslag om 30% sker för att kompensera för 
vägkroppens försvagning.  

5. Eventuella andra åtgärder såsom flytt av kantsten eller brunnar 
tillkommer och skall specificeras. 

6. Förseningsavgift 10 000 kr vid ej lämnat tillstånd. 
7. Ej inlämnad färdiganmälan 2 500 kr. 
8. Ej godkänd återställning 1 000 kr per dag. 
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Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till 

revidering av avgifter för grävtillstånd enligt tjänsteskrivelse den 
1 oktober 2021. 

 
2. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar förslag till revidering av 

taxa för grävtillstånd till kommunfullmäktige för beslut. 
 

Agnetha Köhler 
Gatu- och trafikchef 
 
 
Josephine Nilsson 
Trafikhandläggare 
 
 
Expedieras till 
Karlskoga Energi och Miljö 
Kommunstyrelsen 
 




