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MISSIV

Föreläggande  förenat med  vite  för  felaktigt  utfört schaktarbete

FÖRSLAG TILL  BESLUT
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslås besluta:

&  förelägga Telia Company AB att flytta förlagda ledningar som är olämpligt

placerade.

&  utdela vite om 152000kr till Telia Company AB för felaktigt utfört schaktarbete.

BAKGRUND

Telia Company sökte genom dotterbolaget Svenska stadsnät och

underentreprenören Lancom schakttillstånd för att förlägga fiber i ]akobsdal i Sala.

Schakttillståndet beviljades den 10e oktober 2018och förlängdes 8e april 2019.

Vid ett platsbesök och kontroll konstaterades att stora delar av det som grävts inte

följde schakttillståndet. Schakten var placerade på motsatt sida av gatan och

övergrävningar hade helt andra placeringar än vad som godkänts i tillståndet. På

vissa ställen är schakten placerade väldigt nära kommunala VA-ledningar och skulle

göra det svårt att komma åt dem om de behöver repareras eller underhållas. Den

11e april utfördes en kontroll tillsammans med underentreprenören, den felgrävda

Sträckan uppmättes då till 304 meter.

BEDÖMNING

l kommunens bestämmelse "Viten vid fel och brister i arbeten utförda på offentlig

plats eller kommunal mark" finns skäl för vitesuttag, där står:

. Placering av utfört arbete överensstämmer inte med tillstånd —
500kr/löpmeter

Det utförda schaktarbetet överensstämmer inte med tillståndet. Delar av schakten

är olämpligt placerade i förhållande till befintliga ledningar och behöver därför

flyttas. Eftersom schaktarbetet inte följt beviljat tillstånd och för att det dessutom är

en stor avvikelse från tillståndet anses det även motiverat att utdela vite, för 304

meter blir vitet 152000kr.
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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 500kr/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 det är 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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