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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTTET 2019-05-08 

Justerandes sign. 

Au§ 84 Dnr KS 0006/2019 

Revidering av taxa gällande markåterställningsarbeten 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har upprättat förslag till revidering av taxa 
gällande markåterställningsarbeten. 

Förslag 
Direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beslutade vid sammanträde 
den 26 april 2019 § 57 föreslå kommunfullmäktige i Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs 
och Lindesbergs kommuner anta föreliggande förslag till revidering av taxa 
gällande markåterställningsarbeten. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
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S8B2019-246 

§ 57 

Förslag till revidering av gemensam taxa för markåterställnings
arbeten i Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs kommun 

Direktionen beslut 
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och 
Lindesberg att anta förslag till revidering av taxa gällande återställnings
arbeten. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet ansvarar för mottagandet, handläggning och 
beslut gällande grävtillstånds-och återställningsanmälan i kommunägd mark 
och ansvarar sedan för återställningsarbetet. Den som utför grävning i 
kommunägd mark får ej återställa hårdjordyta efter det egna arbeten, utan 
detta ombesörjs av förbundet. Vår taxa bygger på det branschspecifika 
regelverket anläggnings-AMA och vad som behöver åtgärdas efter att grävning 
har utförts i kommunägd mark, samt de priser som ingår i vårt avtal med upp
handlad entreprenör. 

Beskrivning av ärendet 
Förbundet har tagit fram ett förslag till revidering av taxor för antagande i re
spektive kommuns fullmäktige enligt bilaga. Dessa taxor börjar gälla efter be
slut i respektive kommun. Taxorna måste revideras utifrån de olika index som 
ingår i avtalet med entreprenören, detta sker årligen men kan även ske under 
pågående säsong för beläggningsarbeten då ett av indextalen ska regleras 
månadsvis. 
Avtalet med nuvarande entreprenör gäller för alla fyra kommunerna och med 
ett fast pris med indexreglering och därför ska taxan vara gemensam. 

Avtalstiden för entreprenören är gällande fram till 2020-10-09. 

För ärendet aktuella handlingar 
Prislista 

Protokollsutdrag till 
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Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors, Nora, Ljusnars
berg och Lindesberg att anta förslag till revidering av taxa gällande återställ
ningsarbeten. 

Paragrafen justeras omedelbart 

Delges för åtgärd: 
Hällefors kommun 
Nora kommun 
Lindesbergs kommun 
Ljusnarsbergs kommun 

Protokollsutdrag till 
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Förslag till taxa för markåterställningsarbeten 
i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 
kommun 
Återställande av gata efter schaktningsarbete n, inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
Taxan är antagen i kommunfullmäktige i Hällefors 2019-XX-XX, Lindesberg 2019-XX-XX, 
Ljusnarsberg 2019-XX-XX och Nora 2019-XX-XX och gäller från och med 2019-07-01. 

I angivna priser ingår: 
1. Återställning 
2. Framtida underhåll 
3. Arbetsledning och administration 

Vid underlåtande att söka grävtillstånd utgår en administra tionsavgift på 2 000 kr. 

Vid underlåtande att insända färdiganmä lan för beställning av återställning utgår en 
a dministrationsavgift på 2 000 kr. 

Planerad grävning på nybelagd gata skall kosta mer än övriga gator. För akuta 
felavhjälpningsåtgärder gäller emellertid grundpriset. 

Beläggningens ålder 
0-1 år 
1-3 år 
> 3 år 

Prissättning 
3 x 355 kr/mZ 
2 x 355 kr/mz 
1 x grundprislista 

Grundprislista Pris exkl moms 

Grävtillstånd 

~ 2 m2 Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl. 
kantskärning, justering grus, klistring samt transport 

> 2-10 m 2 Återställande av väg me d 40 mm ABT, inkl. 
kantskärning, justering grus, klistring samt transport 

> 10-50 m2 Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl. 
kantskärning, jus tering grus, klistring samt trans port 

> 50 m2 Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl. 
kantskärning, jus tering grus, klistring samt transport 

600 kr 

600 kr 

457 kr 



Vid 1 extra lager 40 mm asfalt tillkommer kostnaden för asfalten 1600 kr/ton 

Gradhuggen kantsten 12" och Råkansten RV2, Granit, satta i grus, 
250 kr/m med motstöd av grus, exkl material 

Yrkesarbetare 390 kr/tim 

Grävmaskin 850 kr/tim 

Lastbil 850 kr/tim 

OBS! 

• Övrigt här ovan ej uppräknat, felande, förstört eller bortkommet material ersätts med 
gällande dagspriser, hämtningskostnader. 

• Tillkommande kostnader: ex brunnsjusteringar extra behov av grusmaterial mm. 

• För arbeten och material som inte finns med i pris listan, lämnas ett offererat pris. 

• Vid större arbetsobjekt kan priset regleras för varje objekt. 

• Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. 

2 




