TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2021-11-12
Diarienummer: TKN 2021-584

Tekniska kontoret/Gatu- och parkavdelningen
Handläggare:
Titel:
E-post:

Tom Johansson
Tf. Gatu- och parkchef
tom.johansson@norrtalje.se

Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Avgifter – schakt i allmän plats
Förslag till beslut
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
Teknik- och klimatnämnden föreslår:
1. Teknik- och klimatnämnden beslutar om att anta avgifter för schakt, TA-plan samt
sanktionsavgifter enligt bilaga 1 till tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 12 november, att
gälla från och med 2022-01-01.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Avgifter för schakt, TA-plan samt sanktionsavgifter enligt bilaga 1, att gälla från och med 2022-01-01.

Ärendet
Bakgrund
Gatu- och parkavdelning på Norrtälje kommun förvaltar och är väghållaransvarig för allmän plats
inom detaljplanerat område i tätorterna Norrtälje, Rimbo och Hallstavik.
Schakt och TA-plans ansökningar hanteras av gatu- och parkavdelningen och e-tjänst finns för
ansökan och hantering.
För information gällande övrig kommunalägd mark så förvaltas denna av kommunens mark- och
exploateringsavdelning eller inom vissa delar av samfälligheter och hanteras inte av gatu- och
parkavdelningen.
Beskrivning
För schaktarbeten på allmän plats i Norrtälje kommun krävs schakttillstånd från kommunen och
hanteras av gatu- och parkavdelningen.
Om schaktarbetet kommer att påverka trafiken eller framkomligheten så måste även en
trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas och godkännas.
Avgifter och sanktionsavgifter behövs för att kommunen på ett rationellt sätt ska kunna påverka
arbetenas utförandetid och trafiksäkerhetsefterlevnad.
Avgifter och sanktionsavgifter för schakt och TA-plan tillämpas redan av merparten av kommunerna i
Stockholms län.
Avgifter och sanktionsavgifter enligt bilaga 1 är satta på en nivå som harmoniserar med
omkringliggande kommuner. De föreslagna avgifterna har under november 2021 föredragits för TKN
presidiet.
Lagkrav
Enlig plan- och bygglagen gällande väg inom detaljplan samt Väglagen.

Koppling till gällande styrdokument
- Enligt av kommunfullmäktige antaget gällande reglemente för Teknik- och klimatnämnden.
-

Målområde 1 – Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi.
Målområde 5 – Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och
kris.
Målområde 6 – Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun –
där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Gatu- och parkavdelningens kostnader för hanteringen av schaktansökan, TA-planer samt
sanktionsavgifter beräknas till som lägst 1,5 heltidstjänster.
Utöver ansökningarna och dess handläggning ingår olika typer av administration, för- och
efterbesiktningar, uppdatering av kartor, fakturering med mera.
En förväntad intäkt från avgifterna för schakt och TA-plan beräknas uppgå till cirka 600 tkr, baserat på
historik över antalet ärenden.
För sanktionsavgifter kan förväntade intäkter inte beräknas då det är baserat på efterlevnad och
skötsel och endast debiteras när någon eller några av punkterna enligt bilaga 1 under
sanktionsavgifter uppstår.

Förvaltningens analys och slutsatser
Föreskrifterna syftar till att schaktarbeten ska utföras och återställas på ett trafiksäkert sätt och
minimera framtida underhållskostnader samt säkerställa att arbetena utförs på ett trafiksäkert sätt.
Genom införandet av avgifter anpassar Norrtälje kommun sig till övriga kranskommuner inom
Stockholms län.

Tidplaner
Avgifterna enligt bilaga 1, gäller från och med 2022-01-01.
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Bilagor
Bilaga 1 - Avgift för schakt och TA-plansansökan samt sanktionsavgift
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