
 
      

 

  

 
Bromölla kommun 

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING  Nr 316.1 
 

 
Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr 
 
Kf 1988-12-16 § 161 1988-07-01 1988/686-067.351 
Kf 2015-12-14 § 255 2016-01-01 2015/840 
 
 
TAXA FÖR ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I GATUMARK OCH ALLMÄN MARK 
 
 
Taxan tillämpas för lagningar i beläggningar efter schakt- och ledningsarbeten i gatumark och 
allmän mark där Bromölla kommun är väghållare. Taxan tillämpas även för parkmark m.m. där 
Bromölla kommun är markägare. 

Taxan avses tillämpas på arbeten utförda från och med 2016-01-01. 
Á-priser enligt listan nedan justeras årligen enligt konsumentprisindex med anledning av eventuella 
ökade kostnader.  

Gällande administrationsavgift för grävningstillstånd gäller följande: 
Vid mindre arbeten, typ byte av elskåp, kan ett tillstånd gälla för flera arbeten. Vid övriga arbeten 
ska tillståndsansökan gälla arbeten inom ett begränsat område och som tidsmässigt utförs 
sammanhängande. Arbeten som utförs på grund av kabelfel är kostnadsfri om de understiger en 
schaktyta på 4 kvm. 

Sekundära skador t.ex. maskinskada på beläggning, staket m.m. debiteras separat utöver kostnad 
för återställning eller ökat drift- och underhåll, med självkostnad samt även tillkommande material 
såsom kantsten eller annat material som behöver kompletteras enligt självkostnad.  
 
På samtliga priser utgår vid externdebitering administrationspålägg med 15 % samt gällande 
mervärdesskatt, undantaget ledningsägare eller annan part som har markavtal eller likvärdigt avtal 
med Bromölla kommun där administrationsavgift regleras separat. 
 
 



 
 
Kod Typ av arbete Fakturerings-

pris 
Enhet 

 

 Asfalt Körbana 
100 ABT 11-16 

  

A1 Under 5 kvm 421 :-/m2 

A2 Över 5 kvm 401 :-/m2 

 

 Asfalt körbana 
100 AG 11-16 

  

B1 Under 5 kvm 902 :-/m2 

B2 Över 5 kvm 803 :-/m2 

 

 Asfalt gångbana/gc-väg 
80 ABT 11-16 

  

C1 Under 5 kvm 411 :-/m2 

C2 Över 5 kvm 391 :-/m2 
 
D1 Justering av grusytor 

gångvägar/stigar 
30 :-/m2 

 
 Gräsyta   
E1 0-30 kvm 42 :-/m2 
E2 30-100 kvm 35 :-/m2 
E3 100-500 kvm 28 :-/m2 
 
F Gatstensbeläggning 67 :-/m2 
 
G Plattläggning 58 :-/m2 
 
H Sättning av granitkantstöd (exkl. 

sten) 
210 :-/m 

 
I Sättning av betongkantstöd (exkl. 

sten) 
210 :-/m 

 
J Administrationsavgift för 

grävningstillstånd 
1500 :-/tillstånd 
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