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Taxa för ersättning vid grävning i allmän platsmark som 
förvaltas av Hörby kommun 

Beslutad av kommunfullmäktige 2021-12-20 § 267 

Taxan gäller från och med 1 januari 2022. 

Bakgrund 
Skador efter lednings- och schaktarbeten är omfattande i kommunen. Sådana arbeten innebär 
t.ex. att vägkropp och intilliggande beläggning ofta försvagas. Vanliga skador som uppkommer ät 
t.ex. sättningar och sprickbildningar. Skador kan komma efter många år, även efter att gatan har 
fått en ny beläggning.

Den som ansvarar för grävning i allmän platsmark skall betala ersättning för kommunens 
kostnader för återställning och underhåll med en rörlig kostnad. Därtill kommer administrations-
kostnader (hantering av ansökningar m.m.).  

Ersättningens storlek – administration 
En fast ersättning per grävningstillstånd tas ut med 2 200 kr. Vid mindre arbeten, typ byte av 
elskåp, kan ett grävningstillstånd gälla för flera arbeten. Vid alla övriga arbeten skall tillstånds-
ansökan gälla arbeten inom ett begränsat område och som tidsmässigt utförs sammanhängande. 

Ersättningens storlek – återställning 
Den rörliga kostnaden skall täcka Hörby kommuns kostnader för återställning. Ingrepp i 
kommunens gatumark medför ökade kostnader för underhåll vilket ingår i avgiften för 
återställning av marken. 

Ersättningens storlek – ökade driftkostnader 
Hörby kommuns kostnader kan öka som en direkt följd av ett grävningsarbete, t.ex. genom 
begränsad framkomlighet för vinterväghållningsfordon. Den som orsakat störningen skall ersätta 
kommunen med den verkliga merkostnaden.  

Reglering av pris 
Reglering av taxan kommer att ske årligen inför nästkommande år. 



 

  
  
  

 

  

   

Fakturering 
Efter slutförd återställning fakturerar Hörby kommun gräventreprenören för utfärdande av 
grävtillstånd och utförda återställningsarbeten.  
 

Taxa för grävning i allmän platsmark 
Hörby kommun tillämpar följande modell för fakturering av kostnader i samband med gräv-
tillstånd och återställning. Med överbyggnadstyp avses den typ av överbyggnad som anges för 
olika gatutyper i kommunens grävbestämmelser enligt tabeller. Yta som debiteras är asfalterad yta 
i respektive steg.  
 

Återställning asfalt <2 m² 2,1 - 10 m² 10,1 - 50 
m² 

50,1 m² -200 
m² > 200 m² 

Överbyggnadstyp 1 
steg 1. - 1300 

kr/m² 
1150 

kr/m² 850 kr/m² 500 kr/m² 

Överbyggnadstyp 1 
steg 2. - 800 kr/m² 600 kr/m² 450 kr/m² 450 kr/m² 

Överbyggnadstyp 2 
steg 1. - 950 kr/m² 850 kr/m² 600 kr/m² 400 kr/m² 

Överbyggnadstyp 2 
steg 2. - 600 kr/m² 550 kr/m² 500 kr/m² 400 kr/m² 

Överbyggnadstyp 
3.1 

1500 
kr/st 600 kr/m² 300 kr/m² 300 kr/m² 300 kr/m² 

Överbyggnadstyp 
4.1 

1500 
kr/st 600 kr/m² 300 kr/m² 300 kr/m² 300 kr/m² 

Samtliga priser är exklusive moms. 
 

Återställning kantsten Pris 

Granitsten 500 kr/m 

Lim-/Spiksten av betong 300 kr/m 
Samtliga priser är exklusive moms. 
 

Återställning övrigt Pris 

Övriga arbeten  Faktisk kostnad + 30% 
Samtliga priser är exklusive moms. 
 

Tillstånd Pris 

Grävtillstånd 2 200 kr/st 
Momsbefriad. 



 

  
  
  

 

  

   

Taxa för grävning i Hörby kommuns kommunala VA-ledningsnät 
Hörby kommun tillämpar följande modell för fakturering av kostnader i samband med gräv-
tillstånd och återställning. Med överbyggnadstyp avses den typ av överbyggnad som anges för 
olika gatutyper i kommunens grävbestämmelser enligt tabeller. Yta som debiteras är asfalterad yta 
i respektive steg.  

 

Återställning asfalt <2 m² 2,1 - 10 m² 10,1 - 50 
m² 

50,1 m² -200 
m² > 200 m² 

Överbyggnadstyp 1 
steg 1. - 975 kr/m² 860 kr/m² 640 kr/m² 375 kr/m² 

Överbyggnadstyp 1 
steg 2. - 600 kr/m² 450 kr/m² 340 kr/m² 340 kr/m² 

Överbyggnadstyp 2 
steg 1. - 720 kr/m² 640 kr/m² 450 kr/m² 300 kr/m² 

Överbyggnadstyp 2 
steg 2. - 450 kr/m² 420 kr/m² 375 kr/m² 300 kr/m² 

Överbyggnadstyp 
3.1 

1500 
kr/st 450 kr/m² 225 kr/m² 225 kr/m² 225 kr/m² 

Överbyggnadstyp 
4.1 

1500 
kr/st 450 kr/m² 225 kr/m² 225 kr/m² 225 kr/m² 

Samtliga priser är exklusive moms. 
 

Återställning kantsten Pris 

Granitsten 500 kr/m 

Lim-/Spiksten av betong 300 kr/m 
Samtliga priser är exklusive moms. 
 

Återställning övrigt Pris 

Övriga arbeten  Faktisk kostnad + 30% 
Samtliga priser är exklusive moms. 
 

Tillstånd Pris 

Grävtillstånd 2 200 kr/st 
Momsbefriad. 
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