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Överklagan av utdömande av Vite angående felaktigt utfört

schaktarbete i Jakobsberg Sala

Beslut om utdömande av vite fattades av kommunstyrelsens förvaltning den 16 maj

2019.  Beslutet överklagades av Telia Sverige AB i sin helhet.

För att kommunen ska få utdöma vite i enlighet med lag (1985:206) om vite [vidare

kallad viteslagen) förutsätts att kommunen beslutat om denna typ av sanktion mot

bakgrund av sedvanlig myndighetsutövning.

Beviljande av schakttillstånd utgör i sig ingen myndighetsutövning vilket medför att

viteslagen inte är tillämplig. Istället utgör schakttillstånden en civilrättslig fråga och

utdömande av sanktionsavgifter får därmed utdömas i enlighet med sedvanlig

avtalsrätt varpå politiska beslut inte behöver fattas mot bakgrund av

delegationsordningens bestämmelser om beslut av rent verkställande art. Beslutet

är därmed ogiltigt och bör upphävas.

Förslag till beslut:

Ag kommunstyrelsen fattar beslut om att upphäva tidigare antaget beslut om

utdömande av vite angående felaktig schaktning och överlämnar ärendet åter till

Samhällsbyggnadskontoret för behandling enligt sedvanlig avtalsrätt.

Io a angas

Kommunjurist

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1

Kommunstyrelsens förvaltning Telefon:  0224-74  70 00

Box 304 Fax:  0224—188  50

733 25 Sala kommun.inf0@sala.se

www.sala.se
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Till Sala kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
Samhällsbyggnadskontoret
Box 304
733 25 Sala

Överklagande
Kommunstyrelsens förvaltning samhällsbyggnadskontoret Sala kommuns beslut den 16 maj
2019 om utdömande av vite angående felaktigt utfört schaktarbete i Jakobsdal Sala
kommun.

Klagande: 1. Telia Sverige AB, 556430—0142
169 94 Solna

2. Telia Company AB, 556103-4249
169 94 Solna

Ombud: Sanna Uhlmann
Telia Sverige AB
Adress som ovan
sanna.uhlmann@teliacompany.com
072 547 47 48

Saken: Utdömande av vite

Avgörande: Kommunstyrelsens förvaltning samhällsbyggnadskontoret Sala kommuns
beslut den 16 maj 2019 om utdömande av vite angående felaktigt utfört
schaktarbete i Jakobsdal Sala kommun

Härmed anmäler jag mig som ombud för Telia Sverige AB och Telia Company AB.
Behörighetshandlingar bifogas.

1. Yrkande
Telia Sverige AB ("Telia”) och Telia Company AB. för det fall bolaget ska anses vara part,
yrkar att Samhällsbyggnadskontorets i Sala kommun beslut den 16 maj 2019 om utdömande
av vite angående felaktigt utfört schaktarbete i Jakobsdal Sala kommun ("Beslutet") ska
ogillas. I andra hand yrkas att Beslutet ska upphävas. Reservationsvis yrkas i tredje hand att
vitet ska jämkas till noll kronor.

2. Bakgrund
Telia har den 31 maj 2019 mottagit Beslutet från Sala kommun ("Kommunen”) om
utdömande av vite. Vitet sägs avse felaktigt utfört schaktarbete. Beslutet är ställt till Telia
Company AB med angivande av Telia Sverige AB:s organisationsnummer varför Telia
Sverige AB antas vara part.

Telia har tagit del av ett beslut daterat den 16 maj 2019 vars avsändare är
”Kommunstyrelsens förvaltning samhällsbyggnadskontoret Sala kommun". lBeslutet anges
att Kommunstyrelsens ledningsutskott den 24 april 2019 beslutat att Telia ska betala vite.

Company information

Telia Sverige AB
169 94 Solna, Sweden
Registered office:  Stockholm
Business  ID 556430-0142
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Det sistnämnda beslutet har Telia inte tagit del av. Det är oklart för Telia om det finns ett eller
två beslut.

3. Invändningar
3.  1  Grundläggande förutsättningar för ett kommunalt bes/ut
Såvitt går att utläsa av Beslutet är det fattat av Kommunen i egenskap av
förvaltningsmyndighet. Det överklagade Beslutet uppfyller inte de krav på ett kommunalt
beslut som framgår av kommunallagen (2017:725) eller förvaltningslagen (2017:900).

Beslutet saknar bland annat en motivering med uppgift om vilka föreskrifter eller lagar som
har tillämpats. Det är inte möjligt för Telia att utläsa av Beslutet på vilken juridisk grund det
vilar, eller vilken status Kommunen menar att Beslutet har. Någon kommunicering med Telia
har inte skett före Beslutet. Även Kommunens fullföljdshänvisning är legalt bristfällig.
Beslutet är inte heller korrekt delgivet.

3.2 Förutsättningar för vite
Att kommunstyrelsens ledningsutskott tidigare fattat beslut om att vite i vissa fall kan
utdömas är inte tillräckligt för att rikta krav mot enskilda aktörer. Av det överklagade Beslutet
framgår inte i övrigt på vilken grund Beslutet är fattat. Kommunala beslut måste ha stöd i lag
eller föreskrift. Vilket lagstöd har Kommunen?

3.3 Utdömande av vite
Kommunen anger att Beslutet rör utdömande av vite. Regler om utdömande av vite finns i
lag (1985:206) om viten. Vite är ett verkställighetsmedel som kan användas för att få någon
att följa ett föreläggande eller ett förbud. Det överklagade Beslutet har inte föregåtts av något
föreläggande gentemot Telia att vidta rättelse vid äventyr av vite (åtgärdsföreläggande).

Enligt viteslagen 6  §  sker utdömande av vite av domstol. Kommunen kan inte själv besluta
om utdömande av vite och skicka en faktura.

3.4 Schaktti/Istånd
På den sträcka där Telia genom en entreprenör utfört schaktarbete för ledningsförläggning
ansökte Telia om ändring av beviljat tillstånd till schaktning. Ändringarna godkändes av
Kommunen i efterhand. Telia har alltså inte utfört något arbete som idag saknar tillstånd.
Skåligheten av nivån på det av Kommunen beslutade vitet ifrågasätts därför. Under alla
omständigheter ska ett vite mot ovanstående bakgrund jämkas till noll kronor.

3. Övrigt
Fortsatt kommunikation i ärendet med undertecknad kan gärna ske per mail.

Var och en av bristerna i Beslutet är i sig själva allvarliga och sammantaget innehåller
Beslutet så stora brister att det måste anses vara en nullitet.

Soln den 10 juni 2019
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-04-24

Dnr 2019/602

Föreläggande  förenat  med vite för felaktigt utfört schaktarbete

INLEDNING

Kommunfullmäktige fattade beslut om viten kopplade till schakttillstånd eller

trafikplan, 17 december  2018, §  141.

Telia Company sökte genom dotterbolaget Svenska stadsnät och

underentreprenören Lancom schakttillstånd för att förlägga fiber på Jakobsdal i

Sala. Det utförda schaktarbetet överensstämmer inte med beviljat tillstånd och

därmed föreslås att vite utdelas.

Beredning

Bilaga KS  2019/ 77/1, Missiv  — föreläggande förenat med vite för felaktigt utfört

schaktarbete

Bilaga KS  2019  /  77  /  2, Viten vid fel och brister i arbeten utförda på offentlig plats

eller kommunal mark

Föredragning av enhetschef samhällstekniska enheten ,Åsa Kling.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

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

placerade, samt

a_tt utdela vite om 152 000 kronor till Telia Company AB för felaktigt utfört

schaktarbete.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

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

placerade, samt

a_tt utdela vite om 152 000 kronor till Telia Company AB för felaktigt utfört

schaktarbete

Utdrag

Samhällstekniska enheten,

Åsa Kling

Utdragsbestyrkande

Sa

V
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MISSIV

Föreläggande förenat med vite för felaktigt utfört schaktarbete

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslås besluta:

attjörelägga Telia Company AB att flytta förlagda ledningar som är olämpligt

placerade.

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

BAKGRUND _

Telia Company sökte genom dotterbolaget Svenska stadsnät och

underentreprenören Lancom schakttillständ för att förlägga fiber i Jakobsdal i Sala.

Schakttillständet beviljades den 10e oktober  2018  och förlängdes Be 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

I 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 vitet152000kr.

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1

Kommunstyrelsens förvaltning Telefon:  0224-74  70 00

Box 304 Fax: 0224-188  50

733 25 Sala kommun.info@sala.se

www.sala.se
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2018-12-17

Dnr 2018.1578 KH 75

Viten  kopplade  till schakttillstånd

INLEDNING

För att gräva, schakta, tryck eller göra liknande" 1ng1 epp i kommunens  mark eller
offentligplats k1' avs ett särskilt så kallat schakttillstånd.  I  nuläget finns" mga viten

kopplat 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

kommunal  mark.

Ledningsutskottets beslut, 2018-11-27, §  258.

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-05, 167.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag,

ät fastställa vitesbelopp vid fel och bristeri arbeten utförda på offentlig plats eller

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

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande

(I? /  Plx/3 L:: »- KSK
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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. [ samband med arbeten på väg

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

utmärkningar ska redovisas i en tralikanordningsplan (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

fördröj S 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 är förslaget att göra det

möjligt att utdela viten.

MOTlV TILL VITEN

I  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.

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1

Kommunstyrelsens förvaltning Växel:  0224-74  70 00

Box 304 Fax:  0224-188  50

733 25 Sala kommun.info@sala.se

www.sala.se



SAL/\ZGOU, v 2.0, 2012-08-02 C:\IJsers\rnaahll\DocumenI;;\Schakltillsti‘:ndsprocessen\Fbrslag\,Grunder  för vite 181114.docx

&  SALA
KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Samhällsbyggnadskontoret

1 (1)
2013—11-14

Kommunstyrelsens förvaltnlng

lnk- 2018 -II- 20
Dlarlanr Akiblluuu

Viten vid fel och brister i arbeten utfördapå 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

kommunens schaktanvisningar

Placering av utfört arbete överensstämmer inte med tillstånd

Utmärknin och avstän nin

Felaktig eller utebliven skyltning

När grundläggande avstängning inte är utförd och arbetet är

farligt för trafikanter och personal

När enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga

Personal

Om ansvarig arbetsledare inte finns på arbetsområdet eller inte

är nåbar

Om personal saknar eller har bristfällig varselklädsel

Om personalen saknar godkänd utbildning eller visar tydlig

saknad av kompetens

Framkomli het för trafikanter

Om det inte går att komma fram eller det är farligt att ta sig

fram

Äterställnin och inmätnin

När återfyllnaden är bristfällig i perioden innan återställning av

ytskikt och schaktområdet utgör en fara eller begränsar

framkomligheten

Brister i eller felaktigt utförd återställning

När inmätningsfiler inte har lämnats till kommunen efter

färdigställt arbete

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1

Kommunstyrelsens förvaltning Växel:  0224-74  70 00

Box 304 Fax:  0224-188  50

733 25  Sala kommun.info@sala.se

www.sala.se
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