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Viten kopplade till schakttillstånd

INLEDNING

För att gräva, schakta, tryck eller göra liknande ingrepp i kommunens mark eller of-

fentlig plats krävs ett särskilt så kallat schakttillstånd. I nuläget finns inga viten kopp-

lat till schakttillstånd eller trafikanordningsplan och det är svårt att se till att aktörer

som ska schakta håller sig till de krav kommunen ställer.

Beredning

Bilaga KS  2018/ 218 /1, tjänsteskrivelse

Bilaga KS  2018 /218  /  2, viten vid fel och brister utförda på offentlig plats eller kommu—

nal mark

Samhällsplanerare Maria Nehlin föredrar ärendet

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet fö reslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

&  fastställa vitesbelopp vid fel och brister i arbeten utförda på offentlig plats eller

kommunal mark, i enlighet med Bilaga KS  2018/218/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

fl fastställa vitesbelopp vid fel och brister i arbeten utförda på offentlig plats eller

kommunal mark, i enlighet med Bilaga KS  2018/ 218  /  2.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utd rags bestyrka nde
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Samhällsbyggnadskontoret
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Förslag till viten vid fel och brister i arbeten utförda på offentlig

plats eller kommunal mark

BAKGRUND

För att gräva, schakta, trycka eller göra liknande ingrepp i kommunens mark eller

offentlig plats krävs ett särskilt s.k. schakttillstånd. I samband med arbeten på väg

måste arbetsplatserna utmärkas och trafiken i Vissa fall ledas om. Dessa

utmärkningar ska redovisas i en traHkanordningsplan (TA—plan) som ska godkännas

av kommunen innan arbetsplatsen får tas i anspråk. Det förekommer grävarbeten

där tillståndet inte följs, och det förekommer också grävarbeten där arbetsplatsen

saknar eller har bristfällig utmärkning, eller att schaktarbeten och återställning

fördröjs eller utförs på ett oriktigt sätt. Ansvaret för arbetet och arbetsplatsen ligger

på entreprenören men kommunen har också ett ansvar för att trafiksäkerheten och

framkomligheten är god vid arbeten på gator och vägar, och för att arbeten inte

orsakar onödig skada på kommunal mark eller olägenhet för kommuninvånare. För

att tydliggöra allvaret i att följa schakttillstånd och TA-plan år förslaget att göra det

möjligt att utdela viten.

MOTIV TILL VITEN

[ nuläget finns inga viten kopplat till schakttillstånd eller TA-plan och det är svårt att

se till att aktörer som ska schakta håller sig till kraven kommunen ställer.

Antalet ansökningar och antalet aktörer har ökat i och med fiberutbyggnaden, det

har inneburit svårigheter att ha kontroll över de arbeten som utförs i kommunen.

BESKRIVNING AV FÖRSLAGET

Skälen för vitesuttag som föreslås är kopplade till när krav på utförande och

återställning inte följs, när utmärkning och avstängning av arbetsområdet är

bristfällig, när det finns brister hos personalen, eller när framkomligheten för

trafikanter begränsas. Stickprovskontroller kommer göras vid pågående arbeten,

finns brister och felaktigheter dokumenteras det med bilder. Vid brister som inte är

uppenbart farliga kan en anmärkning lämnas utan att förenas med vite som första

steg.

KONSEKVENSER

Förslaget syftar i första hand till att säkerställa en framkomlig och säker miljö för de

som vistas på gator och vägar, samt att minska olägenheter för kommuninvånare i

samband med schaktarbeten.
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Viten vid fel och brister i  arbeten  utförda på offentlig plats eller

kommunal mark
Samhällsbyggnadskontoret kan utdela vite till de som inte följer beviljat

schakttillstånd eller TA-plan. Vid mindre brister som inte är uppenbart farliga kan

en anmärkning först lämnas. De bilder som tas på avvikelserna utgör

dokumentationen. Flera viten kan tas ut inom ett arbetsområde, vid samma tillfälle

eller vid olika tillfällen.

SKÄL FÖR VITESUTTAG

Tillstånd

Försummelse av schakttillstånd eller villkor ställda i 5  000 kr

kommunens schaktanvisningar

Placering av utfört arbete överensstämmer inte med tillstånd SOOkr/löpmeter

Utmärknin och avstän nin

Felaktig eller utebliven skyltning 5  000 kr

När grundläggande avstängning inte är utförd och arbetet är 10 000 kr

farligt för trafikanter och personal

När enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga 3  000 kr

Personal

Om ansvarig arbetsledare inte finns på arbetsområdet eller inte  3  000 kr

är nåbar

Om personal saknar eller har bristfällig varselklädsel 3  000 kr

Om personalen saknar godkänd utbildning eller visar tydlig 3  000 kr

saknad av kompetens

Framkomli het för trafikanter

Om det inte går att komma fram eller detär farligt att ta sig 10 000 kr

fram

Återställnin och inmätnin

När återfyllnaden är bristfällig i perioden innan återställning av  5  000 kr

ytskikt och schaktområdet utgör en fara eller begränsar

framkomligheten

Brister i eller felaktigt utförd återställning 5  000 kr

När inmätningsfiler inte har lämnats till kommunen efter 5  000 kr

färdigställt arbete
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