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PRISLISTA OCH REGLER FÖR  
Återställning efter arbete på kommunal mark i Habo kommun. 

 

 

 

 

 



 

POSTADRESS 
Box 212 
566 24 HABO 

BESÖKSADRESS 
Jönköpingsvägen 19 

INTERNETADRESS 
www.habokommun.se 

TELEFON 
036-442 80 00(vx) 

TELEFAX 
036-442 83 80 

E-POST 
gata@habokommun.se 

 

 

Allmänt. 

Den som har utfört ett grävningsarbete på kommunal mark ska själv beställa återställning från 
Tekniska förvaltningen. Beställningen av återställning sker via E-tjänsten “Ansökan om 
grävtillstånd/TA-plan” som finns på Habo kommuns hemsida www.habokommun.se. 

Beställning av återställning ska ske snarast efter slutfört arbete, dock senast inom en vecka 
efter att arbetet avslutats. 

Schaktning och återfyllning. 

 Asfalt ska alltid skäras eller huggas längs blivande schaktkant innan rivning, av 
grävning är inte tillåten. 

 Vid schaktning i gångbanor som är smalare än 1,5 m ska asfalten tas bort från hela 
gångbanans bredd. 

 Packning ska göras på ett sådant sätt att eftersättningar inte uppstår. 
 Återfyllning med tjälade massor är inte tillåtet. 
 Betongplattor, gatsten, kantsten mm ska återanvändas. Kontakta kommunförrådets 

arbetsledare på telefon 036‐442 83 69 för anvisning om vart materialet ska placeras i 
väntan på återställningen. 

 Uppschaktat överblivet material ska tas bort från platsen snarast, dock senast när 
arbetet är slutfört. 

 Vid schakt i gräsytor ska grässvålen skäras innan schaktning. Träd och buskage ska 
skyddas under arbetets gång. 
 

Under den tid när beläggning inte kan ske, vanligtvis under perioden januari till och 
med april gäller följande för belagda ytor: 

 Uppgrävda asfaltsytor ska lägga igen provisoriskt med annat material än grus. 
 Godkända material är till exempel kallasfalt/og/fräsmassor eller likvärdiga material. 
 Ansvaret för drift‐ och underhåll ligger fortfarande på entreprenören till dess ytan är 

slutgiltigt återställd, och besiktning skett av tekniska förvaltningen, Gatu/parkenheten. 
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Prislista 

Nedanstående priser inkluderar administration och framtida underhåll. 
Återställningsarbeten som inte omfattas av prislistan bekostas enligt 
självkostnadsprincipen, med ett påslag för administration och framtida underhåll. 
 

Arbete Enhet 0‐10 10 – 50 >50 
á‐pris Minsta 

debitering 
á‐pris Minsta 

debitering
á‐pris Minsta 

debitering 
Gångbana, asfalt m2 960 3 840 670 9 600 580 33 500 
Gångbana, 
 betongplatta 

m2 780 3 120 550 7 800 480 27 500 

Gångbana, gatsten m2 1 200 4 800 850 12 000 720 42 500 
Körbana och GCM,  
asfalt 

m2 1 030 3 840 725 10 300 625 36 250 

Körbana, gatsten m2 1 200 4 800 850 12 000 720 42 500 
Kantstöd, granit m 870 3 480 610 8 700 530 30 500 
Kantstöd, betong m 400 1 600 280 4 000 240 14 000 
Grusyta m2 110 440 80 1 100 70 4 000 
Gräsyta m2 140 560 100 1 400 85 5 000 

  

Alla priser är exklusive material och exklusive moms. 

Vid schaktning i ytor där beläggningen är yngre än 3 år görs ett påslag med 60 % av 
grundpriset. 

 

 

Under den period när beläggning inte kan ske, vanligt vis januari till april, tillåter Habo 
kommun inget annat än AKUTA grävningar på Kärrsvägen, Jönköpingsvägen, 
Hjovägen, Munkgatan och Kvillvägen. Med akut menas arbeten som är tvunget starta 
omgående, IDAG, även om det är utanför ordinarie arbetstid. Exempelvis vattenläcka, brott 
på fiberkabel eller elkabel. 

Ett arbete som är planeringsbart är inte att betrakta som ett akut arbete. 

 

 

 

 

 

 




