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Beslut - Taxa för grävning och andra åtgärder i eller på allmän
platsmark
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Förslag till justering av taxor för grävning och återställning i allmän
platsmark godkänns att gälla från och med den 1 januari 2023.
Förändringarna mot nuvarande taxa är:
- Taxa för schakttillstång ökas från 1 000 kronor till 1 500 kronor.
- Ny taxa för återställning i allmän platsmark efter grävning i gata med
beläggning nyare än ett år.
Reservation
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) förslag enligt
följande:
"När den taxa ska höjas ska nämnden redovisa vilka kostnader som nämnden
har för att ge ett tillstånd. Att hänvisa till att det var länge sen man höjde och
att andra kommuner har högre taxa är inte rätt motiv för en taxehöjning. För
denna typ av taxor är det självkostnad som gäller och självkostnaden måste
bifogas underlaget."
Ärendebeskrivning
Nu gällande taxor antogs av tekniska nämnden den 17 februari 2016.
Taxorna för handläggning av schaktansökningar och besiktningar med mera
har sedan dess varit oförändrade.
Föreslagen höjning av taxa för schakttillstånd, från 1 000 kronor till 1 500
kronor, medför en liknande avgiftsnivå som andra jämförbara kommuner. I
avgiften ingår handläggning av schaktansökan, trafikanordningsplan,
ritningar och kartor samt av teknik- och fastighetsförvaltningens bedömda
erforderliga besiktningar.
För att minska att planerade arbeten sker i nyare beläggningar införs en
återställningsavgift som är dubblerad jämfört med den generella
återställningsavgiften för grävningar i beläggning nyare än ett år. Detta för
att den satsning som genomförs på beläggningar ska skyddas så långt som
möjligt.
Stadsledningskontoret föreslår att tekniska nämndens förslag på taxeändring
bifalls.
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Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Förslag till justering av taxor för grävning och återställning i allmän
platsmark godkänns att gälla från och med den 1 januari 2023.
Förändringarna mot nuvarande taxa är:
- Taxa för schakttillstång ökas från 1 000 kronor till 1 500 kronor.
- Ny taxa för återställning i allmän platsmark efter grävning i gata med
beläggning nyare än ett år.
Yrkanden
Elisabeth Unell (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för att kompletteras
med en redovisning av självkostnaderna för tillståndsprövningen.
Amanda Grönlund (KD), Anna Maria Romlid (V), Vicki Skure Eriksson (C)
och Staffan Jansson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag och bifall till
stadsledningskontorets förslag.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut avseende återremiss,
dels att ärendet ska återremitteras från Elisabeth Unell (M), dels att ärendet
ska avgöras idag från Amanda Grönlund (KD) med flera. Ordföranden
föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra.
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den
genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Ordföranden finner därefter att det endast finns ett förslag till beslut
avseende stadsledningskontorets förslag och att kommunstyrelsen därmed
beslutar i enlighet med detta.
Kopia till
Tekniska nämnden
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Tjänsteutlåtande - Taxa för grävning och andra åtgärder i eller på
allmän platsmark
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Förslag till justering av taxor för grävning och återställning i allmän
platsmark godkänns att gälla från och med den 1 januari 2023.
Förändringarna mot nuvarande taxa är:
- Taxa för schakttillstång ökas från 1 000 kronor till 1 500 kronor.
- Ny taxa för återställning i allmän platsmark efter grävning i gata med
beläggning nyare än ett år.
Ärendebeskrivning
Nu gällande taxor antogs av tekniska nämnden den 17 februari 2016.
Taxorna för handläggning av schaktansökningar och besiktningar med mera
har sedan dess varit oförändrade.
Föreslagen höjning av taxa för schakttillstånd, från 1 000 kronor till 1 500
kronor, medför en liknande avgiftsnivå som andra jämförbara kommuner. I
avgiften ingår handläggning av schaktansökan, trafikanordningsplan,
ritningar och kartor samt av teknik- och fastighetsförvaltningens bedömda
erforderliga besiktningar.
För att minska att planerade arbeten sker i nyare beläggningar införs en
återställningsavgift som är dubblerad jämfört med den generella
återställningsavgiften för grävningar i beläggning nyare än ett år. Detta för
att den satsning som genomförs på beläggningar ska skyddas så långt som
möjligt.
Stadsledningskontoret föreslår att tekniska nämndens förslag på taxeändring
bifalls.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Förslag till justering av taxor för grävning och återställning i allmän
platsmark godkänns att gälla från och med den 1 januari 2023.
Förändringarna mot nuvarande taxa är:
- Taxa för schakttillstång ökas från 1 000 kronor till 1 500 kronor.
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- Ny taxa för återställning i allmän platsmark efter grävning i gata med
beläggning nyare än ett år.
Beslutsmotivering
Ovanstående taxor belastar ledningsägare. Planerade drift- och
underhållsåtgärder bedöms kunna planeras med framförhållning så att de
utförs på gator som har en beläggning gjord för mer än tre år sedan.
Ledningsägare med dåligt ledningsnät kommer att få ökade
återställningskostnader för akuta läckor och kabelfel som kan uppstå på gator
som fått ny beläggning för mindre än ett år sedan.
Övriga taxor för grävning och återställning i allmän platsmark föreslås
lämnas oförändrade.
Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslut i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.
Ekonomisk bedömning
Taxeändringen syftar till att få en bättre framförhållning i planeringen och så
långt som möjligt skydda ny beläggning samt täcka de kostnader staden har
för handläggning.
Hållbar utveckling
Syftet med taxeändringen är att få en bättre planering och skydda ny
beläggning och därmed få en ökad livslängd på beläggningen.
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