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Förslag till taxa för markåterställningsarbeten i Hällefors, 
Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommun fr o m 
20220601 

 

Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors, Nora, 

Lindesberg och Ljusnarsbergs kommun att anta förslag till taxa gällande 

markåterställningsarbeten.  

Ny taxa gäller fr o m 20220601. 

 

Beskrivning av ärendet 

I och med ett nytt beläggningsavtal fr o m 2022 så behöver taxorna (priser) för 

återställningsarbeten justeras, då asfaltspriser, timpriser och maskinpriser har 

ökat betydligt mot föregående avtal. I detta pris ingår det underhållstillägg som 

avdelningen tar ut av de som gräver samt för framtida underhåll efter grävningar 

i kommunal väg och mark. 

Ex på prishöjning är ansökan om grävtillstånd 8%, återställande av väg inkl 

asfalt 47%-67% beroende på storlek av återställning, yrkesarbetare 41% och 

grävmaskin 29%. 

 
 

För ärendet aktuella handlingar 

Förslag till revidering av taxa för markåterställningsarbeten  

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

Jan-Eric Andersson 

Avdelningschef Gata/ park/ idrott 
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Förslag till Taxa för markåterställningsarbeten 
i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. 
 
Återställande av gata efter schaktningsarbeten, inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
Taxan är antagen i kommunfullmäktige i Hällefors 2022-XX-XX, Lindesberg 2022-XX-XX, 
Ljusnarsberg 2022-XX-XX och Nora 2022-XX-XX och gäller från och med 2022-06-01. 
 

I angivna priser ingår: 

1. Återställning 
2. Framtida underhåll 
3. Arbetsledning och administration 

 
Vid underlåtande att söka grävtillstånd utgår en administrationsavgift på 2 000 kr. 
 
Vid underlåtande att insända färdiganmälan för beställning av återställning utgår en 
administrationsavgift på 2 000 kr. 
 
Planerad grävning på nybelagd gata skall kosta mer än övriga gator. För akuta 
felavhjälpningsåtgärder gäller emellertid grundpriset. 
 

Beläggningens 
ålder 

Prissättning 
> 2-10 m² > 10-50 m² > 50 m² 

0-1 år 2 x 175 kr/m2 2 x 150 kr/m2 2 x 150 kr/m2 

> 1 år 1 x grundprislista 1 x grundprislista 1 x grundprislista 

 
 

Grundprislista Pris exkl moms 

Grävtillstånd 650 kr 

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

1 000 kr/m2 

> 2-10 m² Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl. 
kantskärning, justering grus, klistring samt transport 

675 kr/m2 

> 10-50 m² Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl. 
kantskärning, justering grus, klistring samt transport 

600 kr/m2 

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

550 kr/m2 

Vid 1 extra lager 40 mm asfalt tillkommer kostnaden för asfalten 1 600 kr/ton 
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Gradhuggen kantsten 12” och Råkansten RV2, Granit, satta i grus, 
med motstöd av grus, exkl material 

375 kr/m 

Yrkesarbetare 550 kr/tim 

Grävmaskin 1 100 kr/tim 

Lastbil 950 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 prislistan, lämnas ett offererat pris. 
 

• Vid större arbetsobjekt kan priset regleras för varje objekt. 
 

• Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. 
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