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Grävningstillstånd 

Information angående tillstånd att gräva, förlägga ledningar eller på annat sätt nyttja 
kommunalägd gatu- och parkmark 

 
Gatu- och parkmark ägs av Grästorps kommun och förvaltas av teknisk enhet, 
samhällsbyggnadsverksamheten.  
 
I och på marken finns ledningar för va-, el-, trafiksignaler, fjärrvärme- och telekommunikation 
(inkl kabel-TV). Merparten av dessa ledningar ägs av Grästorps kommun, Grästorps Energi, 
Grästorps Fjärrvärme. 
 
Grästorps kommun måste ha kontroll över förändringar och ingrepp i de markytor som förvaltas. 
Därför får inte grävning eller andra ingrepp ske utan tillstånd från markägaren. Detta krav gäller 
gentemot såväl enskilda personer och privata företag som kommunala verksamheter. Tillstånd för 
ingrepp i kommunal mark, grävningstillstånd, skall sökas hos teknisk enhet i Grästorps kommun.  
 
All grävning skall registreras 
 
Om grävningsarbetet avser akuta åtgärder, så räcker det att man gör en öppningsanmälan på mail 
alternativt telefon. 
 
Ansökan om grävningstillstånd skall göras via ”grävtillstånd blankett”. Blanketten finns på 
kommunens hemsida eller kan hämtas på medborgarkontoret.   
https://www.grastorp.se/kommun-och-politik/blanketter.html  
 
Blanketten ska vara inlämnad i god tid före byggstart. Nödvändiga remissbehandlingar är cirka 2 
veckor. Avser grävningsarbetet nyanläggning eller akuta åtgärder räcker en öppningsanmälan. 
 
Grävningstillståndet innebär att bilagda villkorsföreskrifter skall uppfyllas. 
 

Generella villkorsföreskrifter för grävning i gatu- och parkmark 

Grästorps kommuns skriftliga tillstånd fordras för att grävningsarbete, annat ingrepp eller 
förläggning av kabel eller ledning skall få göras i gatu- eller parkmark. 
 
Grävningstillstånd lämnas under följande förutsättningar:  
 

Samråd 
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 Ledningsägaren skall själv införskaffa övriga nödvändiga myndighetstillstånd från t. ex 
trafiknämnd, polis, byggnadsnämnd m.fl                 
 

 Teknisk enhet skall kontaktas på tfn: 0514 – 58 151, för markbesiktning före arbetsstart 
samt efter avslutat arbete. 
 

 Ledningsägaren skall själv kontakta alla berörda ledningsdragände verk och 
kartregisterhållare för utsättning av kablar och ledningar. 
 

 Ska allmän platsmark användas som materialupplag skall detta redovisas på karta innan 
ansökan. 
 
 

Information 

Det är av stor vikt att hänsyn tas till övriga berörda vid grävningsarbeten. Berörda parter skall 
informeras av ledningsägaren i god tid innan arbetet startar. Vid alla arbeten åligger det 
ledningsägaren att informera allmänhet och näringsidkare. 
 

 

Ansvar 

 
 Ledningsägaren svarar gentemot Grästorps kommun för all skada, förlust, men, intrång 

m.m på person och /eller egendom som kan uppkomma till följd av utförarens arbete. 
 

 Ledningsägaren svarar för den ersättningsskyldighet som tredje man enligt lag kan göra 
gällande gentemot Grästorps kommun. 
 

 Ledningsägaren skall ha för verksamheten täckande försäkring. 

 

 

Utmärkning/Vägvisning & skyddsanordningar 
 

 Alla tillfälliga trafikanordningar såsom vägvisning, körledning och utmärkning av tillfälliga 
föreskrifter samt skyddsanordningar utförs enligt handboken ”Utmärkt”, vilken 
framtagits av Svenska Kommunförbundet eller i lämpliga delar enligt Vägverkets 
exempelsamling UTG 2005-01  

 

Arbetets bedrivande 
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 Ledningsägaren skall under arbetet och till dess detta är färdigställt och avsynat helt svara 
för eventuella skador på vägen, kablar, ledningar eller andra berörda anordningar. 
 

 Kantsten och omgivande gatu- och parkytor samt VA-anläggningar skall skyddas mot 
skador. VA- anläggningar får inte fyllas över med upplagsmaterial. 
 

 Grästorps kommun förbehåller sig rätten att i vissa fall på ledningsägarens bekostnad riva 
och transportera bort samt lagra kantsten som man vid besiktningen bedömer inte kunna 
skyddas på ett tillfredställande sätt. 
 

 Återfyllning och packning skall utföras enligt Anläggnings-AMA. Stor noggrannhet på 
återfyllnadsmassornas kvalitet skall iakttas. Dåliga massor skall bytas ut. Lagerföljden i 
vägkroppen får inte ändras. Återfyllning med grusmaterial avslutas vid överkant befintlig 
beläggning. 
 

 Vid schakt i gata med gatsten skall denna transporteras till och mellanlagras på Grästorps 
kommuns förråd. Detta gäller även gatsten som kan finnas under befintliga asfaltlager. 
 

 Överblivet material skall transporteras bort och arbetsplatsen städas. Eventuellt 
kvarvarande material bortforslas av tekniska verksamheten på ledningsägarens bekostnad. 
 

 Ledningsägaren har ansvar för ”gropen” tre veckor efter det att rekvisition på 
beläggningsarbetet är översänt till Grästorps kommun. Avslutas arbetet under perioden 
november till april kvarstår ansvaret om inte annat överenskommits. Detta innebär att 
ledningsägaren har det fulla ansvaret för att ”gropen” är helt igenfylld med grusmaterial 
ända upp till färdig yta, samt att nödvändiga varningsmärken finns uppsatta i de fall 
trafiken är påsläppt. 
 

 Då grävningstillståndet så kräver skall ”gropen” förses med ett ytlager av 
återvinningsasfalt i avvaktan på den slutgiltiga återställningen av asfalten. 
 

 Uppschaktade grönytor skall återfyllas i den lagerföljd de schaktas, d v s med ytjorden 
överst. Ytan lämnas slät utan eventuell sprängsten, asfaltrester o dyl. 
 

 Arbeten, t ex transporter och upplag som utförs i närhet av träd, får inte ske inom ett 
området motsvarande en trädkronas omfång i storlek. 

 

Uppmätning, återställning av asfalt 
 

 Ledningsägaren skall efter avslutat arbete anmäla detta till gatu- parkkontoret som på 
ledningsägarens bekostnad låter utföra nödvändiga AG och AB beläggningar. 
Kostnaderna för detta debiteras ledningsägaren enligt bilagd prislista som inkluderar 
kostnad för framtida underhåll. Uppmätning av lagningsytorna sker enligt skiss A. 
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Beräkning av lagningsyta 

Vid korsande ledning beräknas lagningsytans bredd som ledningsgravens dagöppning ökad på 
ömse sidor med en tredjedel av schaktdjupet. Se nedanstående figur  

 

 
För längsgående ledning beräknas lagningsytans bredd som ledningsgravens dagöppning ökad med den yta som 
beräknas bli föremål för återställningsarbete. 

 

Uppmätning, återställning av grönytor 
 

 Ledningsägaren skall efter avslutat arbete anmäla detta till teknisk verksamhet som på 
ledningsägarens bekostnad låter utföra nödvändiga plantering och sådd. Kostnaden för 
detta debiteras ledningsägaren enligt  bilagd prislista som inkluderar kostnad för framtida 
underhåll. 
 
 

 Flyttning av anläggning 

 
 Kräver Grästorps kommun (tillståndsgivaren) flyttning av anläggningen inom tre år från 

tillståndsgivningen  ersätts ledningsägaren för dessa flyttningskostnader. 
 

 Om mer än tre men mindre än fem år förflutet från det att grävningstillstånd beviljats och 
anläggningen måste flyttas på Grästorps kommuns begäran delar parterna på 
flyttningskostnaden. Överstiger tidsperioden fem år skall ledningsägaren svara för hela 
flyttningskostnaden. 
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