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Grunder för anmärkning och sanktionsavgift  

Tabell 1 

 Tillstånd Anm Sanktionsavgift 

1 Om godkänt Schakttillstånd saknas.          15 000:- 

2. Om godkänd Trafikanordningsplan (TA-plan) saknas.          20 000:- 

3. Om ingen tidsförlängning har begärts innan den godkända tiden för 
arbetet utgått. 

Anm. eller          1 500:- 
Sanktionsavgift / 
påbörjad vecka 

 
 

 
Utmärkning Anm Sanktionsavgift 

1. Om grundläggande vägmärken i godkänd TA-plan saknas, t.ex. 
vägmärke A20 vägarbete, X2 Markeringsskärm för avstängd 
körbanebredd, X3 sidomarkeringsskärmar, vägmärke C31, C2, C3 
eller E11/E13, F25 körfältsförändring saknas. 

Anm. eller         10 000:- 

2. Om identitetsskylt som visar information om Byggherren saknas. Anm. eller          3 000:- 

 
 

 
Fysisk avstängning Anm Sanktionsavgift 

1 Om grundläggande avstängning inte är utförd, inte följer godkänd 
TA-plan, eller arbetsområdet är farligt för trafikanter och personal. 

         20 000:- 

2. Om enstaka detaljer i den fysiska avstängningen saknas eller är 
bristfälliga. 

Anm. eller          3 000:- 

 
 

 
Personal och arbetsområde Anm Sanktionsavgift 

1. Om arbetsområdet inte har någon utmärkningsansvarig person på 
den aktiva arbetsplatsen eller denne inte är kontaktbar. 

          3 000:- 

2. Om personal saknar varselklädsel, eller 
brist i varselklädsel förekommer. 

Anm. eller          3 000:- 

3. Om personal saknar godkänd utbildning (minst ”Arbete på väg”), 
eller visar tydligt bristande kompetens. 

          3 000:- 

4. Om personal inte medverkar till att anmärkning på plats 
åtgärdas på begäran. 

          3 000:- 
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Trafikantframkomlighet/Störning Anm Sanktionsavgift 

1. Om det inte går att komma fram och/eller det är farligt att ta sig fram i 
trafikzonen. 

         20 000:- 

2. Om fordon eller maskiner som används för arbetet, där det klart 
framgår av TA-planen att dessa skall rymmas innanför 
den fysiska avstängningen, istället vistas i Trafikzonen. 

          5 000:- 

3. Vid tillfälliga störningar såsom bristande snöröjning eller 
halkbekämpning inom arbetsområdet.  

Anm. eller          3 000:- 

4. Trafikanordningsmaterial kvarlämnat efter det att arbetet avslutats. Anm. eller          3 000:- 

 
 

 
Skador på vegetation Anm Sanktionsavgift 

1. Om barriärer för skydd av vegetation inte uppförs, tas bort eller 
ändras utan godkännande av kommunens representant med ansvar 
för skydd av bevarandevärd vegetation. 

          20 000:- 

2. Upplag, arbete, schaktning eller körning innanför bestämda skyddszoner 
för bevarandevärd vegetation. 

        20 000:- 

3. Skador på bevarandevärda träd   Enligt rubriken 
”Skydd av 
bevarandevärda träd” 
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