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Taxor och taxeföreskrifter för gräv- och borrtillstånd samt 
trafikanordningsplaner  

Detta dokument reglerar taxa och taxeföreskrifter för ansökan och anmälan för att gräva och borra i 
kommunens mark samt trafikanordningsplaner. 

Karlstads kommuns mark förvaltas av teknik- och fastighetsförvaltningen.  

Detaljplanelagd allmän platsmark är (gator, torg, parker, gräsytor etc.) Kundenheten på teknik och 
fastighetsförvaltningen handlägger ansökan om tillstånd för grävning/borrning i denna typ av mark.  

Oavsett vilken typ av markarbete som ska ske, måste ansökan/anmälan göras. Varje ledningsägare 
skall ansöka/anmäla vid grävning på sina ledningar. Det gäller även när flera aktörer genomför 
grävningar i ett gemensamt schakt vid samma tillfälle. Vid sådana samordnade grävningar kan dessa 
ledningsägare däremot ansöka om en gemensam trafikanordningsplan. Aktörer utan ledningsrätt ska 
alltid ansöka om ett grävtillstånd. Ett grävtillstånd är giltigt i två månader från angivet startdatum.  

Ett grävtillstånd kan omfatta en mindre grävning till exempel en vattenpost som placeras på allmän 
platsmark. Ett grävtillstånd kan också omfatta ett stort VA-projekt i ett bostadsområde. Avgiften blir 
densamma oavsett storlek på grävarbetet. 

Enligt kommunallagen kap 2 § 5 har kommunen rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som 
vi tillhandahåller.  

Kommunens kostnad för hantering av ansökan/anmälan omfattar besiktning av den sökta ytan som 
tillståndet avser, redigering i Kartvy så att kontaktcenter och tjänsteperson/handläggare kan se vilka 
grävningar som pågår. Handläggaren tar delegeringsbeslut om gällande ansökan/anmälan efter att 
en kontroll är gjord på plats.  

 

Tabell 1. Taxor för ansökan/anmälan gräv-/borrtillstånd  

Tjänst Avgift 
Ansökan om gräv-borra tillstånd 1 500 kr 
Anmälan om att gräv-borra (ledningsägare som 
skall gräva/borra för underhåll eller reparation 
tex El/Tele/VA)  

1 500 kr 

Anmälan i efterhand vid akuta händelser som tex 
vattenläcka. Anmäles snarast 

1 500 kr 

Saknas gräv-/borrtillstånd kan vitesbelopp tas ut 10 000 kr 
 



Trafikanordningsplan 

En trafikanordningsplan ska alltid upprättas om grävarbetet påverkar framkomligheten för 
trafikanter. Den skickas in samtidigt som grävansökan via e-tjänst. Planen ska innehålla en tydlig 
karta/ritning över hur vägmärken och avstängningsanordningar kommer att placeras vid arbetet. 
Grävarbetet får inte starta förrän inlämnad TA-plan godkänts av kommunen. Ett tillstånd utfärdas för 
den period arbetet pågår.  

 

Tabell 2. Taxor för ansökan/anmälan trafikanordningsplaner 

Tjänst Avgift 
Inlämning av trafikanordningsplan 1 500 kr 
Anmälan om använda tidigare TA-plan 1 500 kr 
Saknas TA-plan kan vitesbelopp komma att tas ut 10 000 kr 
 

 

Om beviljat grävtillstånd eller trafikanordningsplan inte följs, kan vitesbelopp på 10 000 kr på vardera 
del komma att tas ut. 

 


