Dnr 2019 / 129
Vitesbelopp för schakttillstånd och Trafikanordningsplaner, vid
arbeten i Haninge kommun

Typ av brist

Vitesbelopp

Tillstånd
1.

Om schaktarbete utförts eller arbetet startats utan godkänd ansökan.

15.000kr

2.

Om arbete utförts eller har startats utan godkänd
trafikanordningsplan.

20.000kr

3.

Om ingen tidsförlängning är sökt och tiden har gått åt.

5.000kr

Trafiksäkerhet
4.

Om grundläggande avstängning inte är utförd eller inte följer godkänd
TA-plan.

20.000kr

5.

Om trafiksäkerheten riskeras och det är farligt att ta sig fram i
trafikzonen, kan kommunens handläggare stoppa arbetet och även
utdela sanktionsavgift.

15.000kr

6.

Om fordon eller maskiner som används i arbetet, där det klart och
tydligt framgår av TA-planen att dessa ska rymmas innanför den
fysiska avstängningen, istället vistas i trafikzonen kan kommunens
handläggare även stoppa arbetet.

5.000kr

7.

Vid tillfälliga störningar t ex inget motlägg/fasning mot kantstöd eller
körplåtar, bristande snöröjning eller halkbekämpning.
Arbete på gator där arbetsbegränsning råder under högtrafik.

5.000kr

Skyltning
8.

Om grundläggande skyltning i godkänd TA-plan saknas ute i fält.

10.000kr

9.

Om informationsskylt om ledningsägare eller byggherre med ansvarig
kontaktperson saknas.

5.000kr

10.

Om enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga, beroende på detalj.

3.000kr

Personal och arbetsområde
11.

Om arbetsområdet inte har någon utmärkningsansvarig eller annan
utnämnd person på plats.

5.000kr

12.

Om personer saknar personlig skyddsutrustning eller brist på
personlig skyddsutrustning förekommer. Denna avgift är personlig.

3.000kr

13.

Om personal inte kan uppvisa utbildningsbevis eller saknar godkänd
utbildning eller visar tydlig avsaknad av kompetens, kan kommunens
handläggare även stoppa arbetet.

3.000kr

14.

Om personal inte medverkar till att anmärkningarna på plats åtgärdas
vid begäran kan kommunens handläggare även stoppa arbetet.

3.000kr

Återställning
15.

Om återställning ( tillfällig eller permanent ) av beläggning efter
schaktarbeten i belagd yta inte har skett innan ytan öppnas upp för
allmän trafik, oavsett trafikslag.

16.

Vinterskållor eller tillfälliga beläggningar som ej är åtgärdade innan 30
juni påföljande år.

17.

Om återställning ej skett trots varningar, kan Haninge kommun
återställa ytan på entreprenörens bekostnad.

18.

När tillfällig återställning eller avetablering är bristfällig eller när
arbetsplatsen har kvarlämnat skyltmaterial, som inte längre är aktuell
för arbetsplatsen.

10.000kr

5.000kr

10.000kr

