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Taxa och riktlinjer schakttillstånd och 
trafikanordningsplaner (TA-planer) 
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Avdelning/enhet med ansvar för revidering: Teknik- och 
fastighetsförvaltningen/Gatu- och parkavdelningen 

Riktlinjer 
Schaktarbeten i allmän platsmark får endast utföras efter att kommunen genom 
samhällsbyggnadsförvaltningen godkänt schaktområdet och entreprenör. I 
ansökan ska ledningsägare eller beställare och entreprenör anges. Vid ansökan om 
schakttillstånd i gata, gång- och cykelväg eller om den på annat sätt påverkar 
säkerheten för vägtrafik eller gång- och cykeltrafik, ska alltid en 
trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas och bifogas ansökan. TA-planen ska 
utföras enligt SKLs anvisningar i handboken ”Arbete på väg”. Handboken finns 
att hämta på SKL:s webbplats. 

Generella schakttillstånd och TA-planer kan utfärdas till av kommunen anlitade 
entreprenörer som är ofta återkommande, genom t ex ramavtal eller driftavtal.  

Arbeten får inte påbörjas förrän schakttillståndet och/eller TA-planen är godkänd, 
under arbetets gång ska de finnas tillgängliga på arbetsplatsen. Kommunen utför 
löpande kontroller av att beviljade tillstånd följs.  

Vid akuta trafikregleringar, utförda eller beordrade av räddningstjänst eller polis, 
krävs ingen trafikanordningsplan. Vid övriga akuta trafikregleringar som pågår 
längre tid än 24 timmar ska ansökan om trafikanordningsplan göras i efterhand, 
senast nästkommande vardag. 

Ansökningar avseende schakttillstånd och TA-planer ska ha inkommit till 
kommunen minst 15 arbetsdagar innan angivet startdatum i ansökan. För sent 
inkommen ansökan kan i mån av tid, handläggas mot en extra avgift (ansökan 
mindre än 15 arbetsdagar) utöver ordinarie handläggningsavgift.  

Ansökan för schakttillstånd och trafikanordningsplan utförs i kommunens e-tjänst. 

Anvisningar för e-tjänsten finns på kommunens hemsida.  
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Vid grovt åsidosättande av bestämmelse äger Vallentuna kommun rätt att 
avstänga ansvarig arbetsledare upp till 2 år vad gäller arbete på kommunens 
allmänna och/eller offentliga mark.  
 
Taxa 
Handläggningsavgiften kan räknas upp årligen med konsumentprisindex (KPI) 
och fastställs av samhällsbyggnadschef och/eller gatu- och parkchef till närmaste 
jämna hundra kronor. Samhällsbyggnadschef och/ eller gatu- och parkchef 
hanterar även nedsättning av handläggningsavgift om särskilda skäl föreligger. 
 
Handläggning av schakttillstånd för företag (exklusive moms):  
Schakttillstånd: 1 500 kr per tillfälle  
Tillägg ansökan mindre än 15 arbetsdagar: 1 000 kr per tillfälle (utöver ordinarie 
avgift)  
Inkommen och avslagen ansökan: 300 kr  
Förlängning av tillstånd: 300 kr per tillfälle 
 
Handläggning av TA-plan för företag (exklusive moms):  
TA-plan: 1 500kr kr per tillfälle  
Tillägg ansökan mindre än 15 arbetsdagar: 1 000 kr per tillfälle (utöver ordinarie 
avgift)  
Generell TA-plan: 5 000 kr per år  
Inkommen och avslagen ansökan: 300 kr  
Förlängning av tillstånd 300 kr per tillfälle  
 
Handläggning schakttillstånd och/eller TA plan för privatperson 
(inklusive moms):  
Schakttillstånd: 500 kr per tillfälle  
TA-plan: 500 kr per tillfälle  
 
Sanktionsavgifter företag (exklusive moms): 
TA-plan- och eller Schakttillstånd saknas: 2 000 kr första dygnet därefter 1 500 kr 
per påbörjat dygn.  
Om ingen tidsförlängning har begärts innan det gamla gått ut: 2 000 kr/vecka. 
Grov avvikelse från godkänd TA-plan eller beviljad föreskrift saknas: 2 000 kr 
första dygnet, därefter  1 500 kr per påbörjat dygn. 
 
Sanktionsavgifter privatperson (inklusive moms): 
TA-plan- och eller Schakttillstånd saknas: 1 000 kr första dygnet därefter 500 kr 
per påbörjat dygn.  
Om ingen tidsförlängning har begärts innan det gamla gått ut: 1 000 kr/vecka. 



VALLENTUNA KOMMUN  
  
 DNR KS 2019.333:333  
 SID 3/3 

 

  
  
  
  
  
  
  

 

Grov avvikelse från godkänd TA-plan eller beviljad föreskrift saknas: 1 000 kr 
första dygnet, därefter 500 kr per påbörjat dygn. 
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