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1. Tekniska nämnden 
Taxa och avgifter för inom följande områden för Södertälje kommun för år 2023: 

• Upplåtelse av offentlig plats 

• Parkering 

• Felparkering 

• Övrig parkering 

• Grävning i mark 

• Dispenser från lokala trafikföreskrifter 

• Tillfälliga trafikanordningsplaner 

• Gatukostnader 
 
 

1.1 Upplåtelse av offentlig plats 
Taxan för upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen inom Södertälje kommun 
fastställs av kommunfullmäktige. Taxan för upplåtelse av offentlig plats omfattar 
följande ändamål: 

 
• Försäljning på fast plats i kioskbyggnad eller liknande 

• Ambulerande/mobila vagnar 

• Uteserveringar 

• Festival och marknad 

• Evenemang 

• Övrig försäljning 

• Reklamplats 

• Byggändamål 

• Teknikbodar 

• Telefonimaster 

• Omhändertagande av material och utrustning 

• Återtagande av ansökan 
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1. Försäljning - servering Tidsperiod Avgift 2022 Avgift 2023 Övrigt/ 

anmärkningar 

1.1 Ambulerande/mobil försäljning 
av diverse produkter 

 
 
Vagn, bord etc. som är mer än 2 
kvm men max 10 kvm. 

År AA 

40 000 kr 

A   

35 000 

B 

AA 

40 000 kr 

A   

35 000 

B 

Zonindelning AA, A, 
B, C 

 
 

Ambulerande 
försäljning som är 

mer än 10 kvm ska 
betala enligt taxan 

   30 000 kr 

C 

25 000 kr 

30 000 kr 

C 

25 000 kr 

för fasta kiosker, p 
1.3 

1.2 Ambulerande/mobil försäljning 
av diverse produkter 

Vagn, bord etc. som är mindre 
eller lika med 

2 kvm. 

År A 

25 000 kr 

B 

20 000 kr 

C 

15 000 kr 

A 

25 000 kr 

B 

20 000 kr 

C 

15 000 kr 

Zonindelning A, B, C 

1.3 Fasta kiosker/gatukök eller 
liknande 

med plats för sittande 

gäster. 

 

I avgiften ingår kring-liggande 
ytor nödvändiga för 
verksamheten samt 

uteservering. 

År AA 

1 250 kr/kvm 

A 

1 000 kr/kvm 

B 

750 kr/kvm 

C 

600 kr/kvm 

AA 

1 250 kr/kvm 

A 

1 000 kr/kvm 

B 

750 kr/kvm 

C 

600 kr/kvm 

Zonindelning AA, A, 
B, C 100 000 kr - 

minimiavgift 
 
 

80 000 kr 
minimiavgift 

 
 

60 000 kr 
minimiavgift 

 
40 000 kr 

minimiavgift 
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1.4 Fasta kiosker/gatukök eller 
liknande 

för avhämtning etc. 
 
 
I avgiften ingår kringliggande 
ytor nödvändiga för 
verksamheten samt 

uteservering. 

År AA 

2 000 kr/kvm 

A 

1 500 kr/kvm 

B 

1 000 kr/kvm 

C 

750 kr/kvm 

AA 

2 000 kr/kvm 

A 

1 500 kr/kvm 

B 

1 000 kr/kvm 

C 

750 kr/kvm 

Zonindelning AA, A, 
B, C 

75 000 kr 
minimiavgift 

 
 

50 000 kr 
minimiavgift 

 
 

30 000 kr 
minimiavgift 

 
28 000 kr (25 000 kr) 

minimiavgift 

1.5 Uteservering 

serveringsbyggnad, bord och 
stolar 

Vecka Fast avgift 
150 kr 

A. 20 kr/kvm 

Fast avgift 
200 kr (150 kr)  

A. 20 kr/kvm 

Zonindelning A, B, C 

400 Kr (300 kr) fast 
avgift för 

uteservering med 
trägolv. 

 Sommar: april-oktober. 

Vinter: november-mars 

 
 
 
 
 
År 

B. 15 kr/kvm 

C. 10 kr/kvm 
 
 

7 800 kr/år 
fast 

A.1040 
kr/kvm 

B. 780 kr/kvm 

C. 520 kr/kvm 

B. 15 kr/kvm 

C. 10 kr/kvm 
 
 

7 800 kr/år 
fast 

A.1040 
kr/kvm 

B. 780 kr/kvm 

C. 520 kr/kvm 

 

Debitering sker för 
hel vecka, dock 

minst 500 kr. 
 
 

Driftkostnader för el 
och vatten 

tillkommer då 
kommunen står för 

abonnemanget. 
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2. Evenemang/ 

Festival och marknad 

Tidsperiod Avgift 2022 Avgift 2023 Övrigt/ 

anmärkningar 

2.1 Tält, bodar. försäljning, Dag 1-3 Fast avgift Fast avgift Arrangören 
 servering i samband med div.    skall samråda 
 större festevenemang  A. 3 000 kr A. 3 000 kr med 
   B. 2 000 kr B. 2 000 kr Miljökontoret 

avseende 
 Tillkommer 

Marknadsstånd och tält eller 

 C. 1 000 kr C. 1 000 kr tillgång till 
toaletter samt 

avfallshanterin
g 

 dylikt med försäljning av öl- 
matservering 

Dag 4 < Fast avgift Fast avgift . 

  

Tillkommer 

Marknadsstånd och tält 

 A. 1 500 kr 

B. 1 000 kr 

C. 500 kr 

D. 1 500 kr 

E. 1 000 kr 

F. 500 kr 

 

      
  

Bord 1x3 meter 
Dag 1 500 kr/tält 1 500 kr/tält  

   
Dag 

 
25 kr/kvm 

 
25 kr/kvm 

 

   

Dag 

 
25 kr/kvm 

 
25 kr/kvm 

 

    
25 kr/kvm 

 
25 kr/kvm 
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3. Övriga evenemang Tidsperiod Avgift 2022 Avgift 2023 Övrigt/ 

anmärkningar 

3.1 Evenemang med försäljning 
och marknadsföring som tar i 
anspråk hela eller delar av 
stadens centrum. 

Dag 1 500 
kr/plats. 

 
 

750 kr för 
varje 

tillkommande 
område 

1 500 
kr/plats. 

 
 

750 kr för 
varje 

tillkommande 
område 

Zonindelning A och B 
t.ex. 

Politikertorg, Gågatan 
Marenplan, Olof 

Palmes plats, 
Saltsjötorget, 
Stadsparken, 

   
Dag 1 
 

 
500 kr/plats 

 
500 kr/plats 

Dalparken och Stora 
Torget. 

  
Dag 2 < 250 kr/plats 250 kr/plats  

      
  

 
  Zonindelning C 

3.2 Evenemang utan försäljning 
och marknadsföring som tar i 
anspråk hela eller delar av 
stadens centrum. 

Dag 750 kr/plats 

250 kr för 
varje 

tillkommande 
område. 

750 kr/plats 

250 kr för 
varje 

tillkommande 
område. 

Zonindelning A och 
B t.ex. 

Politikertorg, 
Gågatan, 

Marenplan, Olof 
Palmes plats 
Saltsjötorget, 
Stadsparken, 

     Dalparken och Stora 
Torget. 

  
Dag 1 500 kr/plats 500 kr/plats  

  Dag 2 < 250 kr/plats 250 kr/plats Zonindelning C 

      

3.3 Marknadsföringsevent Dag   
 

750 kr 
1000 kr 

 
2000 kr 
4000 kr 

 
50 kr/kvm 

 
 med eller utan försäljning 

- 10 kvm eller mindre 

  
 

750 kr 

B + C zon debiteras 
50 % 

 - 11 kvm – 20 kvm  1000 kr 750 kr 1 000 kr 2 000 
kr 4 000 kr 50 kr/kvm 

 - 21 kvm - 50 kvm  2000 kr  
 - 51 kvm - 100 kvm  4000 kr  

 - 101 kvm eller mer  50 kr/kvm  

3.4 Samhällsinformation och 
presentation av ideell 
föreningsverksamhet, politiska 
partier eller myndighet med fast 
plats, bord eller tält i mindre 

Per 
söktillfälle 

500 kr 750kr Eventuella kostnader 
för el eller vatten 

tillkommer. 
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omfattning utan försäljning. 

3.5 Hälso- och kulturaktivitet 
riktad till allmänheten av ideella 
föreningar, religiösa 
församlingar eller motsvarande. 

Per 
söktillfälle 

500 kr 750kr Aktiviteten ska vara 
kostnadsfri för 

deltagarna och utan 
försäljning. 

      
Eventuella 

kostnader för el eller 
vatten tillkommer. 

3.6 Varuförsäljning/ offentlig plats 

varuvisning utanför egen fasad 
där så är lämpligt. 

År 

Vecka 

6 000 kr/år 

1000 
kr/vecka 

6 000 kr/år 

1000 
kr/vecka 

Per kvarter/fler 
butiker 

  
År 

   

  
Vecka 

3500 kr/år 3500 kr/år Enskild lokal 

   500 kr/vecka 500 kr/vecka 500 kr minimiavgift 

3.7 Varuförsäljning/offentlig plats 

Försäljning med fast plats, 
bord, tält/tak i mindre 
omfattning. 

Halvår 

Kvartal 

Vecka 

6000 kr 

4000 kr 
 

1000 kr 
 
 

500 kr 
 

250 kr 

6000 kr 

4000 kr 
 

1000 kr 
 
 

500 kr 
 

250 kr 

Inklusive el om 
elanslutning är 

möjlig. 

  1:a Dag   

  Följande   

3.8 Mötestält eller dylikt Vecka 

Dag 

2 500 kr 

500 kr 

2 500 kr 

500 kr 

Eventuella 
kostnader för el eller 

vatten tillkommer. 

3.9*) Cirkus, Tivoli 

affischering, se nedan 

Dag 1 500 kr 

3 500 kr 

1 500 kr 

3 500 kr 

Järna och Hölö 

Södertälje 

3.10 Buntlådor och dylikt År 500 kr 500 kr Avser per låda/styck 

3.11 Filminspelning Dag 2000 kr 2500 kr  
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4. Reklamplats Tidsperiod Avgift 2022 Avgift 2023 Övrigt/ 

anmärkningar 

4.1 Affischpelare/tavlor/ 
stolptavlor 

Engångsavgift för varje ny 
affischpelare/tavla 

År 
 
 
 
 
Per st. 

950 kr/kvm 
 
 
 
 

6 600 kr 

950 kr/kvm 
 
 
 
 

6 600 kr 

Momspliktigt 

4.2 Belysta affischpelare/ 

tavlor/stolptavlor 

 

Engångsavgift för varje ny 
affischpelare/tavla 

År 
 
 
 
 
Per st. 

1 250 kr/kvm 
 
 
 
 

6 600 kr 

1 250 kr/kvm 
 
 
 
 

6 600 kr 

Momspliktigt 
 
 
 
 

Exklusive el- 
anslutning och 

elförbrukning 

4.3 Innerbelysta rörliga 
affischpelare/ 

Tavlor/stolptavlor 
 
 
Engångsavgift för varje ny 
affischpelare/tavla 

År 
 
 
 
 
 

Per st. 

1 500 kr/kvm 
 
 
 
 
 

6 600 kr 

1 500 kr/kvm 
 
 
 
 
 

6 600 kr 

Momspliktig 
 
 

Exklusive el- 
anslutning och 

elförbrukning 

4.4 Information/reklam/ 

affischering vid evenemang (t 
ex cirkus, kultur- och idrott etc.) 

Vecka 1 500 kr 1 750 kr Ej momspliktigt 
Om upplåtaren inte 

tar bort sin 
information/reklam 

debiteras kostnaden 
för deponi. 
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5. Byggändamål Tidsperiod Avgift 2022 Avgift 2023 Övrigt/ 

anmärkningar 

5.1 Byggnadsställning utan reklam. 

Byggarbetsplats/ 

etablering av upplag, bodar och 
dylikt. 

 
 
Med reklam utgår avgift enligt 
taxa för reklam. 

Vid avstängning av gator och 
gång- och cykelvägar, krävs 
trafikanordningsplaner. 

Vecka A 
Fast avgift 

1 400 
kr/fastighet 

4 kr/kvm 

B + C 

Fast avgift 

900 
kr/fastighet 

4 kr/kvm 

A 
Fast avgift 

1 400 
kr/fastighet 

4 kr/kvm 

B + C 

Fast avgift 

900 
kr/fastighet 

4 kr/kvm 

För byggställning 
med fri passage för 

gångtrafikanter, 
den s.k. 

”Stockholms-
ställning ”, 

debiteras halv 
avgift. 

5.2 Container/Kran/ 

Skylift/Flyttbar 
byggnadsställning 

1–5 dagar 
 
 
6–14 dagar 

500 kr 
 
 

1 750 

750 kr 
 
 

1 750 

Oberoende av 
storlek. 

 Vid avstängning av gator och 
gång- och cykelvägar, krävs 
trafikanordningsplaner. 

 
 
15 dagar 
och längre 

 
 

3 000 kr per 
påbörjad 

månad 

 
 

3 000 kr per 
påbörjad 

månad 

Se p 5.3 vid 
placering på 

P-plats. 
Flyttbar 

byggnadsställning 
ska tas bort då 

arbete inte pågår 

5.3 Container/Kran/ 

Skylift/etc. 

Dag per 

p-plats 

Enligt aktuell 
zontaxa p 9 

Enligt aktuell 
zontaxa p 9 

Zonindelning A, B, 
C, D 

     På avgiftsbelagd 
parkeringsplats 
utöver ordinarie 

taxa. 

5.4 Byggsäckar Dag 75 kr 

per säck 

125 kr 

per säck 

Minimiavgift 500 kr. 

5.5 Tillstånd för nattarbete Per 
söktillfälle 

1000 kr 1500 kr  
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6. Bodar/byggnader Tidsperiod Avgift 2022 Avgift 2023 Övrigt/ 

anmärkningar 

6.1 Teknikbod År 1 500 kr 

per kvm 

1 500 kr 

per kvm 

Dock lägst 10 000 kr. 

Tid för upplåtelse 
minst 3 år. 

6.2 Teknikbod + mast År 1 500 kr 

per kvm 

10 000 kr 

per mast 

1 500 kr  

per kvm 

10 000 kr 

per mast 

Dock lägst totalt 20 
000 kr. 

Tid för upplåtelse 
minst 3 år. 

6.3 Tillfällig byggnad/bod 1–5 dagar 500 kr 500 kr Oberoende storlek. 
  6–14 dagar 1 600 kr 1 600 kr  

  15 dagar 
och längre 

2 000 kr per 
påbörjad 

månad 

2 000 kr 
per 

påbörja
d månad 

Se p 5.3 vid 
placering på 

P-plats. 

6.4 Markområde för kommunal 
verksamhet 

År 30 kr 

per kvm 

30 kr 

per kvm 

Minsta avgift 

3000 kr/år 

6.5 Markområde för tillfälliga 
bostäder 

År 40 kr 

per kvm 

40 kr 

per kvm 

Minsta avgift 4000 
kr/år 

 
 
 

7. Omhändertaget material 
och utrustning 

Tidsperiod Avgift 2022 Avgift 2023 Övrigt/ 

anmärkningar 

7.1 mindre än 2 kvm 

Vikt under 15 kg 

Per tillfälle 1 000 kr 1 000 kr  

7.2 mer än 2 kvm 

Vikt under 50 kg 

Per tillfälle 2 000 kr 2 000 kr  

7.3 Överstigande 7.1 och 7.2 Per tillfälle Självkostnads- 
pris. 

Självkostnads- 
pris. 

Faktiska kostnader 
ska betalas av den 
person/företag vars 

material och 
utrustning har 

omhändertagits. 
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8. Återtagen ansökan Tidsperiod Avgift 2022 Avgift 2023 Övrigt/ 

anmärkningar 

8.1 Återtagen slutlig ansökan Per ansökan 500 kr 500 kr Sökande genomför 
inte sitt evenemang 
efter det att yttrande 

och tillstånd 
delgivits. 

 
 Anvisningar för avgifter vid upplåtelser 

För upplåtelser gäller följande anvisningar: 

• Minsta avgift per upplåtelse är 500 kr 

• I det fall en upplåtelse inte faller inom en befintlig kategori beslutas avgift av teknisk nämnd 
med utgångspunkt från närmast likvärdig kategori. 

• Södertäljes områden är indelad i olika zoner. 

• Tillståndshavarens verksamhet kan under sin upplåtelse av offentlig plats påverkas av bygg- 
och markarbeten, trafiksanering, trafikomläggning, stadsplaneändring och liknande åtgärder. 
Tillståndshavaren är om så sker inte berättigad till nedsatt upplåtelseavgift eller ersättning av 
kommunen och ska avträda ytan om det finns behov för detta. Ingen avgift debiteras om 
tillståndshavaren inte kan använda platsen. 

• Information och marknadsföring, med eller utan försäljning, som genomförs av ideella 
föreningar, politiska organisationer, religiösa församlingar och/eller företag skall betala en 
avgift enligt fastställd taxa. Möjlighet till avgiftsfri torgplats enligt torgstadgan kvarstår. 

• Banderoller - belysningsstolpar får ej användas för att sätta upp banderoller. Stolparna är inte 
anpassade för detta då de inte tål vindlasten. 

• Avgifter ska tas ut i förskott då detta är möjligt. 

• Den som fått upplåtelsen får inte heller överlåta den till en annan person. 

• Samtliga avgifter är exklusive kostnader för el och vatten. El- och vattenanslutning erbjuds i 
mån av tillgång. Elkostnaden, maximalt 6 ampere, 100 kr (50 kr) per dag. Vattenkostnad 100 kr 
(50 kr) per dag. För längre perioder debiteras upplåtaren beräknad förbrukning. Mervärdesskatt 
tillkommer. 

• Kommunala verksamheter skall, då så krävs, ansöka om tillstånd hos polisen. 50 procent av 
fastställd taxa debiteras verksamheten. Detta under förutsättning att det endast är kommunen 
som ska nyttja upplåtelsen. Sker upplåtelsen i samverkan med annan organisation debiteras 
full avgift. 

• Om upplåtelsen sker på avgiftsbelagd parkeringsplats tillkommer en avgift utöver ordinarie 
taxa. Då debiteras motsvarande förlorad parkeringsavgift per dygn enligt fastställd taxa. 

• Avgiften kan sättas till noll i det fall ändamålet är arbeten på gatu- eller parkmark och 
tillståndshavaren är någon av stadens förvaltningar eller dess entreprenörer. Detta gäller 
ej parkeringsplatser. Parkeringsplatser ska ej upplåtas. Går det inte att undvika debiteras 
avgift                      enligt p 9 från och med dag 15. Parkeringsplatser som nyttjas för att få godkänd 
trafikanordningsplan (TA-plan) debiteras ej. 

• Vid upplåtelser av parkeringsplatser som krävs för infrastruktur av riksintresse kan 
undantas och särskilda överenskommelser tecknas. Beslut ska fattas av KF.  
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• Vid otillåten nyttjande av offentlig plats då polistillstånd inte sökts, kan Kommunen som 
markägare kräva ersättning motsvarande upplåtelseavgift. Ersättningen utgår ifrån 
fastställd avgift med ett tillägg på 10%.  
 
 

1.2 Parkering 
 
 Felparkering - överträdelse 
 

9 Felparkering - överträdelse Taxa 2022 Taxa 2023 

9.1  Förbud att stanna och parkera enligt trafikförordningen. 

 Förbud att stanna och parkera enligt lokal 

trafikföreskrift. 

1 300 kr 1 300 kr 

 
9.2 

 Förbud att parkera enligt trafikförordningen. 

 Förbud att parkera enligt lokal trafikföreskrift. 

 Förbud att parkera i terräng inom tätbebyggt område 
enligt trafikförordningen. 

 Parkering på parkeringsplats utan att betalt avgift. 

900 kr 900 kr 

9.3  Parkering på parkeringsplats längre än betald 

parkeringstid. 

 Parkering längre än tillåten tid. 

 Förbud att parkera i terräng utom tätbebyggt område 
enligt lokal trafikföreskrift. 

700 kr 700 kr 

9.4  Otillåten parkering på parkering avsedd för 

rörelsehindrade enligt lokal trafikföreskrift 

1 300 kr 1 300 kr 

 
 
  Parkeringsavgift 
 

10 Parkeringsavgift Taxa 2022 Taxa 2023 

10.1 Taxa A - ”Citykärnan” - Grön 

08.00 - 18.00 vardagar 
08.00 -16.00 lördagar 

20 kr/tim, 

rak taxa från 
timme ett (1) 

20 kr/tim, 

rak taxa från 
timme ett (1) 

10.2 Taxa B - ”Inre zon”- Blå 
08.00 - 18.00 vardagar 
08.00 -16.00 lördagar 

15 kr/tim, 

rak taxa från 
timme ett (1) 

15 kr/tim, 

rak taxa från 
timme ett (1) 

10.3 Taxa C - ”Yttre zon” - Vit 

08.00 -18:00 vardagar 
08.00 -16.00 lördagar 

10 kr/tim, rak 
taxa från timme 

ett (1) 

10 kr/tim, rak 
taxa från timme 

ett (1) 
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10.4 Taxa D - ”Boendeparkeringszon” – Vit 

08.00 -18:00 vardagar 
08.00 -16.00 lördagar 

10 kr/tim, rak 
taxa från timme 

ett (1) 

10 kr/tim, rak 
taxa från timme 

ett (1) 

10.5 Taxa E - ”Mörten” + Bårstafältet - Gul 

08.00 -18:00 vardagar 
helger utan avgift 

2 kr/tim, rak taxa 
från timme ett (1) 

2 kr/tim, rak taxa 
från timme ett (1) 

 
 
Avgifter i trafikreglerande syfte utanför fastställda avgiftszoner delegeras till Tekniska nämnden för 
beslut. 

 
 Övrig parkering 
 

11 Övrig parkering Tidsperiod Taxa 2022 Taxa 2023 

11.1 Nyttokort A År 12 500 kr 

Inkl. moms 

12 500 kr 

Inkl. moms 

11.2 Nyttokort B 

Vardagar kl. 06.00 -18.00 

År 10 500 kr 

Inkl. moms 

10 500 kr 

Inkl. moms 

11.3 Administrativ avgift vid förlorat nyttokort Per gång 500 kr 500 kr 

11.4 Boendeparkering År 

Månad 

7 200 kr 

600 kr 

7 200 kr 

600 kr 

11.5 Fordonsflytt Per gång Självkostnad 
förbärgning + 
administrativ 

kostnad på 
500 kr. 

Självkostnad 
förbärgning + 
administrativ 

kostnad på 
500 kr. 

11.6 Uppställningskostnad för 
fordon. 
 
 
 

Per månad 350 kr 350 kr 

11.7 
 

Hyra för cykelparkering i 
cykelbox 

Per månad 100 kr 100 kr 

11.8 Hyra för cykelparkering i 
cykelbox 

Per vecka 50 kr 50 kr 

11.9 
 

Hyra för cykelparkering i 
cykelbox 

Per dygn 15 kr 15 kr 

11.10 
 

Hyra för cykelparkering i 
garage  

Per månad 100 kr 100  
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1.3 Grävning i kommunal och allmän mark  
Tekniska nämnden som väghållare har ansvar för att trafiksäkerheten och framkomligheten är god vid 
arbetsområden. Den som initierar/beställer vägarbete har att följa väghållarens föreskrifter för att 
minimera problem för trafikanterna såväl i direkt anslutning till genomförandet som till tiden därefter. 
Nedan följer en förteckning över viten som kan komma att debiteras vid utförande av schaktarbeten 
inom allmän mark eller annan mark som ägs av kommunen när gällande krav och bestämmelser 
uppenbarligen åsidosätts. Viten debiteras oberoende av varandra och vid varje tillfälle som 
underlåtenhet och/eller brist kan konstateras. 

 
Praktisk tillämpning vid konstaterade brister 

Vid mindre brister som inte uppenbart är farliga kan samhällsbyggnadskontoret först lämna en skriftlig 
anmärkning. Bristerna ska rättas till inom den tid kontoret anger. 

- Om kontoret finner underlåtenhet eller felaktighet som uppenbart skulle ha förutsetts och kan 
betraktas som trafikfarlig. 

- Om, där så ska vara, ingen godkänd TA-plan finns eller att den inte följs. 
 

Flera viten kan tas ut i samma arbetsområde. Antingen vid ett tillfälle där kontoret finner flera 
felaktigheter utspridda över arbetsområdet eller för felaktigheter utspridda i tiden eller att ett större 
område än vad som överenskommits tagits i anspråk. 

Avvikelserna från bestämmelser eller TA-plan ska antecknas och bör fotograferas eller videofilmas. 
Kopia med anteckningar om felaktigheter och när dessa ska vara åtgärdade överlämnas till utföraren. 

Vid debitering ska ansvarigt bolag debiteras inom 15 arbetsdagar från kontrolldagen. 

Skäl för anmärkningar eller vitesuttag vid arbete i allmän mark 

 
 

12.0 Tillstånd eller TA-plan saknas Anm. Vite 2022 Vite 2023 

12.1 När ansökan om schakttillstånd inte har kommit in till 
samhällsbyggnadskontoret. – 15 arbetsdagar före 
start 

- 4 200 kr 4 200 kr 

12.2 Om status ej ändrats från beviljats till pågående i 
systemet trots att arbetet startats.   

- 4 200 kr 4 200 kr 

12.3 När anmälan om akut grävning inte kommit in till 
samhällsbyggnadskontoret inom 2 dygn efter påbörjat 
akutarbete. 

- 4 200 kr 4 200 kr 

12.4 Om tidsförlängning inte begärts. - 6 000 kr/ 
påbörjad 

vecka 

6 000 kr/ 
påbörjad 

vecka 

12.5 När TA-plan saknas - 6 000 kr 6 000 kr 

12.6 Grov avvikelse från godkänd TA-plan eller beviljad 
trafikföreskrift. 

- 6 000 kr 6 000 kr 
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13.0 Utmärkning saknas eller är bristfällig Anm. Vite 2022 Vite 2023 

13.1 Om grundläggande vägmärken inte har satts ut. T.ex. 
vägmärke för vägarbete, vägarbetsområde, hastighet, 
körfältsförändring eller markeringsskärmar. 

- 11 900 kr 11 900 kr 

13.2 Om mjuk utmärkning saknas eller är bristfällig. Anm. 

eller 

3 600 kr 3 600 kr 

13.3 När enstaka detaljer saknas. Anm. 
eller 

- - 

 
 

14.0 Fysisk avstängning saknas eller är bristfällig Anm., Vite 2022 Vite 2023 

14.1 När grundläggande avstängning inte är utförd. T.ex. 
inte följer Ta-plan. Arbetsområdet är farligt för 
trafikanter och personal. 

- 11 900 kr 11 900 kr 

14.2 När enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga. Anm. 3 600 kr 3 600 kr 

 
 

15.0 Personal och arbetsområde Anm. Vite 2022 Vite 2023 

15.1 När arbetsområdet inte har någon namngiven 
ansvarig arbetsledare 

- 3 600 kr 3 600 kr 

15.2 När området inte har någon namngiven 
utmärkningsansvarig, eller personen inte finns på plats 

- 3 600 kr 3 600 kr 

15.3 Om personalen saknar utbildning ”Arbete på väg”, 
APV, Se även *) 

Anm. 

eller 

3 600 kr 3 600 kr 

15.4 Om personalen saknar varselkläder enligt anvisningar i 
Grävning i kommunal och allmän mark.  

Anm. 

eller 

3 600 kr 3 600 kr 

15.5 När informationsskylt saknas.  Anm. 
eller 

3 600 kr 3 600 kr 

 
  



Taxor och avgifter | 2022-12-19 | Södertälje kommun | Tekniska nämnden  

   
 
 

 
16.0 Trafikantframkomlighet Anm. Vite 2022 Vite 2023 

16.1 Om det inte går att komma fram och/eller 
det är farligt att ta sig fram. 

- 11 900 kr 11 900 kr 

16.2 Vid tillfälliga störningar. 

Exempelvis: Inga motlägg mot kantstöd. 
Bristande snöröjning eller 
halkbekämpning. Arbete på gator där 
arbetsbegränsning råder under högtrafik. 
Trafikanordningsmateriel kvarlämnat efter 
det att arbetet avslutats. 

Anm. 

eller 

3 600 kr 3 600 kr 

16.3 Inte åtgärdat vinterlagningar enligt punkt 
6.9 ”Grävning i kommunal och allmän 
mark” 

- 3 600 kr 

Vite/vecka 

3 600 kr 

Vite/vecka 

 
 

* Grovt åsidosättande av bestämmelse 

Vid grovt åsidosättande av bestämmelser äger samhällsbyggnadskontoret rätt att avstänga ansvarig 
arbetsledare, enligt Ta-plan, upp till 2 år vad gäller arbete på allmän mark i kommunen. 

 
 
Undermåligt underhåll under garantitiden 
 

Vid underlåtenhet att utföra erforderliga löpande underhållsåtgärder under garantitiden och senast 1 
vecka efter upptäckt eller anmälan debiteras en avgift motsvarande 50 procent av överenskommen 
gropavgift för aktuell schakt, dock maximalt 10 000 kronor per schakt- och öppningstillstånd. 

 

Material med återvinningsvärde 
 

Uppenbar brist av rivet material med återvinningsvärde debiteras med ett vite motsvarande 
nuanskaffningsvärdet för likvärdigt material. Avgifterna är en ersättning för tillkommande framtida 
underhåll 

Vid varje schaktarbete i allmän mark eller i annan mark som ägs av kommunen debiterar kommunen 
genom samhällsbyggnadskontoret en ”gropavgift”. Avgiften ska täcka framtida administrations- och 
underhållskostnader för den standardsänkning schaktarbetet medför. 

Avgiften tas inte ut om arbetet samordnas med nyanläggning av gata eller park eller del därav eller 
sådan ombyggnad som innefattar omläggning av överbyggnad eller del därav. 

Avgiften består av en fast och en rörlig del. 

Liten grav: schaktbotten med teoretisk bottenbredd ≤ 0,8 m 

Stor grav: schaktbotten med teoretisk bottenbredd >0,8 m 
 
  



Taxor och avgifter | 2022-12-19 | Södertälje kommun | Tekniska nämnden  

   
 
 

 
17.0 Schakt- och gropalternativ Avgift 2022 Avgift 2023 Övrigt/anmärkning 

17.1 Administrativ fast del 
 
 
Per sammanhängande schakt alternativt 5 
st. objektsbundna schaktgropar med yta ≤ 
15 tm2/st. 

3 600 kr 
 
 
 
 

260 kr /dag 

3 600 kr 
 
 
 
 

260 kr /dag 

Fast avgift gäller max 
30 kalenderdagar. 

 
 

Efter 30 dagar 
tillkommer en fast 

avgift per dag. 

17.2 Avgift för yta ≤ 30 tm2: 

Yta ≤ 15 tm2 

 
 
 

600 kr 

 
 
 

600 kr 

Rörlig del 
 

Yta = teoretiskt 
återställd yta (tm2) 

  

Yta>15 tm2 ≤ 30 tm2 

 

1 800 kr 

 

1 800 kr 

 

17.3 Avgift för yta>30 tm2: 
 
 

Liten grav schaktbotten med teoretisk 
bottenbredd ≤ 0,8 m 

 
 
Stor grav schaktbotten med teoretisk 
bottenbredd >0,8 m 

 
 
 
 
 

75 kr/lm 
 
 
 
 
 

210 kr/lm 

 
 
 
 
 

75 kr/lm 
 
 
 
 
 

210 kr/lm 

Rörlig del 
 

Yta = teoretiskt 
återställd yta (tm2) 

17:4 Extra avgift om undermåliga eller ej utförda 
återställningar blir utförda inom 10 dagar. 

5 500 kr 5 500 kr Se punkt 3.4. 

Vid beräkning av teoretiskt återställd yta ska följande värden användas: 
 
Teoretisk bredd: är lika med gravens dagbredd enligt AMA Anläggning 07, 
principritning CBB.311:1 med tillägg av 2 x 0,5 m för hylla. 

Teoretisk längd: är lika med gravens längd enligt planritning med tillägg av 2 x 0,5 m för hylla. 
 
Teoretiskt återställd yta: teoretisk bredd x teoretisk längd. 
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Extra avgifter 
 

Om återställningsarbetena är undermåligt utförda eller inte blir utförda inom 10 arbetsdagar 
efter återfylld schakt eller annan överenskommen tid eller när samhällsbyggnadskontoret utför 
återställningen på ledningsägarens bekostnad uttas extra avgift enligt avgifter ovan. 

 
 

Beräkning av trädvärde vid skador som orsakas av grävningsarbeten på kommunal och allmän mark 
enligt Alnarpsmodellen 

 
Södertälje kommun använder Alnarpsmodellen för att beräkna trädvärde vid skador som orsakas av 
grävningsarbeten i kommunal och allmän mark. Modellen innebär att man mäter trädets diameter/omkrets 
med tumstock eller måttband, för att använda som en variabel i en modell för beräkning av trädets värde. 
Detta tillvägagångsätt ger en betydligt mer objektiv värdering än vad bedömningen från fall till fall gör. 
Utifrån omfattningen på skadan räknar modellen ut vilket vite som kommer att utgå vid skador. 
Vitesberäkningen säkerställs genom att redan i anvisningarna ange hur skador på träd orsakade av 
entreprenörer ska kompenseras. 

Vetskapen om modellen och att det blir ekonomiska konsekvenser av att skada ett träd har en 
förebyggande effekt samt förväntas avvärja diskussioner om värde och vite av att skada träd. 

 
Modellen ger även anvisningar hur man skyddar träd och undviker skador. 

Det finns mer information på www.tradvardering.nu. Där hittar du även formulär för beräkning av 
återanskaffningskostnad, Excel-form, vitesmall mm. som du ska använda. 

 
 
  

http://www.tradvardering.nu/
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1.4  Dispenser från lokala trafikföreskrifter 
 

 
18.0 Typ av dispens Orsak till dispens Avgift 2022 Avgift 2023 

18.1 Tunga fordon Vikten överskrider tillåtet axeltryck 
och/eller totalbelastning 

1 200 kr 1 200 kr 

18.2 Breda fordon 

(högst 450 cm) 

Bredd överskrider den tillåtna 
och/eller lokala omständigheter 
kräver särskild hänsyn 

1 200 kr 1 200 kr 

18.3 Breda fordon 

(mer än 450 cm) 

Bredd överskrider den tillåtna och 
eller lokala omständigheter kräver 
särskild hänsyn 

1 200 kr 1 200 kr 

18.4 Långa fordon 

(högst 35 m) 

 1 200 kr 1 200 kr 

18.5 Långa fordon 

(längre än 35 m) 

 1 200 Kr 1 200 Kr 

18.6 Färdväg Avsteg från tillåten väg vad avser 
miljö och säkerhet 

240 kr 240 kr 

18.7 Parkering Behov av parkering där förbud för 
stannande eller parkering råder. 

240 kr 240 kr 

18.8 Skyndsam 
handläggning 

Handläggning inom 24 timmar vid 
akut dispensansökan debiteras en 
extraavgift. 

200 kr 200 kr 

 
1.5 Tillfälliga trafikanordningsplaner 

I samband med att arbete ska utföras i allmän mark eller i annan mark som ägs av kommunen krävs att 
en tillfällig trafikanordningsplan (TA-plan) utformas av den som initierat detta arbete. Denna plan ska 
sedan granskas och godkännas av Samhällsbyggnadskontoret på delegation från Tekniska nämnden. 
Utformningen av TA-planen regleras dels av kommunens krav på framkomlighet under arbetstiden dels 
av erforderliga trafikföreskrifter för att tillgodose säkerheten. 



 
 

19.0 Avgifter för Trafikanordningsplaner  Avgift 2022 Avgift 2023 

19.1 Granskning och godkännande av TA-plan 2000 kr 2000 kr 

19.2 Inkommen och avslagen TA-plan 350 kr 350 kr 

19.3 Digitaliseringsavgift om handlingar inte inkommit 
digitalt 

350 kr 350 kr 

19.4 Per platsbesök för tillståndskontroll som påkallats av 
annan part 

1000 kr 1000 kr 

19.5 TA-planer där p-platser tas i anspråk.  Full ersättning 
enligt gällande 

taxa 

Full ersättning enligt 
gällande taxa 

 
Avgifter för TA-planer tas inte ut på arbeten som utförs av Södertälje kommun eller på 
uppdrag av Södertälje kommun. Däremot kan vite tas ut vid konstaterade brister. 
 

 
1.6 Gatukostnader 

Enligt plan- och bygglagen har kommunen rätt att ta ut gatukostnader för ombyggnad av 
gatan om den har ett kommunalt huvudmannaskap, vilket innebär att kommunen ansvarar 
för framtida drift och underhåll. 

Enligt PBL ska en gatukostnadsutredning upprättas och ställas ut på uppdrag av tekniska 
nämnden samtidigt som detaljplanen för området ställs ut. Kommunen ska sträva efter full 
kostnadstäckning för gator som endast uppfyller ett områdes behov, men för anläggningar 
som bedöms ha mer allmän karaktär ska kommunen betala merkostnaden för dessa. 
Befintligt bebyggda fastigheter får betala en mindre andel av gatukostnaderna i jämförelse 
med nytillkomna fastigheter. 

Södertälje kommuns policy för uttag av gatukostnader (KF 5/9-11, § 236) är tillämpbar i 
omvandlingsområden, vilket innebär att när kommunen i egenskap av huvudman ska 
anlägga eller förbättra gator eller andra allmänna platser, betalas kostnaderna av samtliga 
fastigheter i området. 
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