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Regler för grävning och utnyttjande av allmän 
platsmark för ledningar mm 

Följande tillämpningsanvisningar gäller vid grävning i gatu- och parkmark inom 
Staffanstorps kommun, såvida inte annat överenskommits. 
 
1. Ansökan om grävningstillstånd 
Tillstånd krävs för att nedlägga ny ledning, utföra arbete på redan nedlagd ledning 
eller annat grävningsarbete i gata, väg, torg, park och andra allmänna platser. 
Ansökan ställs till Tekniska enheten. Ansökan ska göras på kommunens 
ansökningsblankett och ska bl a redovisa tidplan för arbetena och karta/ritning 
som i erforderlig omfattning visar ledningens läge i höjd och plan. Planritningen 
ska vara i skala 1:1000 i A3 format. Vid behov ska trafikanordningsplan lämnas 
tillsammans med ansökan.  
 
För att tillstånd ska kunna beviljas krävs att ledningsägare antingen har ett 
gällande markavtal med Staffanstorps kommun eller att ledningsägaren aktivt 
arbetar för att få teckna ett markavtal med Staffanstorps Kommun.  
 
Grävningsarbeten i allmän platsmark får endast utföras av Tekniska enheten 
godkänd entreprenör. Ansökan ska göras av ledningsägare och entreprenör ska 
anges i ansökan. I vissa fall, framför allt inom parkmark, kan Tekniska enheten 
besluta att återställningsarbetet mot rekvisition ska utföras genom kommunens 
försorg. Ansökan om grävningstillstånd ska lämnas till Tekniska enheten senast två 
veckor före grävningsarbetena påbörjas (gäller ej fiber, se särskilda regler nedan). 
Tillstånd beviljas inte förrän ansökan är fullständig med angivande av samtliga 
relevanta uppgifter inklusive sökta tillstånd. Om ansökan inte är fullständig kan 
handläggningstiden bli förlängd. För mindre och återkommande punktvisa 
grävningar kan årsvisa grävningstillstånd utfärdas, dock ej för grävning i körbanor. 
Detta undantar dock inte sökanden från plikten att anmäla grävningarna vilket 
görs på samma blankett som ovan. För att underlätta hanteringen kan flera 
punktvisa grävningar som utförs inom en tidsram om maximalt en månad anmälas 
på samma blankett. Akuta grävningar ska anmälas senast dagen efter arbetet 
påbörjats på samma blankett som för grävningstillstånd. 
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Ledningarna ska placeras i såväl höjd som plan där Tekniska enheten bedömer att 
de medför minst olägenhet. Tekniska enheten förbehåller sig även rätten att 
bestämma om t ex tryckning eller liknande ska utföras i stället för grävning. 
 
Tillägg gällande grävning för fiberkabel:  
Vid nedläggning av fibernät ska den ledningsägare som har fått grävningstillstånd 
aktivt erbjuda samförläggning till övriga ledningsägare av fiber som finns inom 
kommunen. Förfrågan om samförläggning ska ske minst två månader innan 
grävning och erbjudande om samförläggning ska redovisas för kommunen innan 
förbesiktning av grävningssträckningen kan genomföras. Vid samförläggning ska 
redovisade kostnader delas lika mellan parterna.  
 
Grävningstillstånd för fibernät gäller under högst två år. 
 
Efter genomförd nedläggning av fiber kommer inget nytt grävningstillstånd för 
fiber att ges för sträckan inom en 10-års period. För att undvika längsgående och 
tvärgående rännor i asfalterade ytor är kravet på återasfaltering hela gatubredden. 
Kraven på återställning kan dock anpassas till kommunens underhållsplan för 
asfaltering. 
 
 
2. Övriga tillstånd 
Ansökan om tillstånd jämlikt ordningslagen gällande begagnande av offentlig plats 
som utfärdas av polismyndigheten, sökes av det grävande företaget. Ansökan om 
trafikanordningsplan görs på särskild blankett på kommunens hemsida och lämnas 
till Tekniska enheten. Det grävande företaget ska även informera och inhämta 
godkännande från räddningstjänsten om så erfordras innan arbetet får påbörjas. 
Den entreprenör som utför grävnings och avstängningsarbetet har 
tillsynsskyldighet alla dygnets 24 timmar och ska till Tekniska enheten namnge en 
eller flera personer som kan avhjälpa fel och brister. Tvingas kommunens personal 
att avhjälpa fel och brister debiteras den sökande alla kostnader. 
 
 
3. Syn, besiktningar, garantitid m m 
Förbesiktning av ansökt sträcka ska göras av personal från kommunens tekniska 
enhet tillsammans med sökande innan grävningstillstånd kan ges. Förbesiktningen 
kan innebära att den föreslagna ledningsdragningen måste revideras. Vid 
förbesiktningen bedöms även status på ytorna och hur arbetet ska utföras samt 
omfattningen av återställningsarbetet. 
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Sökanden ska kalla kommunens tekniska enhet till delbesiktning när 
återställningsarbetet har kommit så långt att ytbeläggning av hårdgjorda ytor och 
plantering/sådd av vegetationsytor återstår.  
 
När allt arbete inklusive det slutgiltiga återställningsarbetet är slutfört kallar 
sökande till slutbesiktning. Vid slutbesiktningen förs protokoll som undertecknas 
av båda parter. Protokollförda anmärkningar ska inom angiven tid vara åtgärdade. 
Om trots anmaning åtgärder enligt protokollet ej vidtagits äger Tekniska enheten 
rätt att på sökandes bekostnad avhjälpa bristerna.  
 
För eventuella framtida sättningar eller andra skador som ej kunde observeras vid 
slutbesiktningen lämnar sökanden två års garanti.  
 
Om sättningar och andra skador konstateras under garantitiden ska sökanden 
snarast efter anmaning eller senast inom en månad vidta årgärd. Om så ej sker äger 
Tekniska enheten rätt att på sökandens bekostnad avhjälpa bristerna. Om det efter 
anläggningsarbetets avslutande eller inom två år efter slutbesiktning visar sig att 
befintliga träd tagit bestående skada ska sökanden utge ersättning till kommunen 
enligt gängse värderingsmetoder.  
 
Om kommunen finner det vara påkallat ska garantibesiktning genomföras för 
återställningsarbetena efter skriftlig kallelse från kommunen.  
 
 
4. Arbetets bedrivande 
Arbetena ska till alla delar bedrivas och utföras enligt vid tillfället senaste utgåvan 
av Anläggnings AMA om inte annat anges i dessa anvisningar.  
 
Generellt gäller lokala ordningsföreskrifter för Staffanstorps Kommun Tekniska 
enheten vill särskilt påtala noggrann efterlevnad av följande punkter.  
 
1. Lämnade anvisningar vid syn av arbetsområdet och förbesiktning ska följas. 
2. Boduppställning och upplag på allmän platsmark får ej göras utan tillstånd 

från Polisen. (Ersättning ska utgå enligt gällande taxa för upplåtelse av 
offentlig plats samt torgtaxa) 

3. Förvaring och handhavande av oljor, drivmedel och andra kemiska produkter 
ska ske på sådant sätt att spill ej förekommer. Kemiska produkter och farligt 
avfall ska förvaras på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller 
påverkan på miljön inte uppkommer. (Miljöbalken ska följas.) 

4. Eventuellt spill ska samlas upp med absorptionsmedel och hanteras som farligt 
avfall. Förvaring av dylikt får ej ske i planteringsyta, gräsyta eller intill träd. 
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5. Upplag av material får ej utgöra hinder för fordons-, cykel- och gångtrafik. 
Uppgrävda massor får ej läggas så att kör- eller gångbanans ytvattenavrinning 
hindras. 

6. Enligt lagen om fornminnen ankommer det på det grävande företaget att utan 
dröjsmål anmäla påträffade fornfynd till arkeologisk myndighet samt tekniska 
enheten och avbryta arbetet i berört område. 

7. Före återfyllning borttages vatten samt emballage, plankor och annat avfall 
från gropen. Då geotextil (fiberduk) skadats vid schaktningen får återfyllnad ej 
ske innan kontakt tagits med Tekniska enheten. Undergrunden återställs med 
det bästa av gropens uppgrävda material inklusive tidigare 
överbyggnadsmaterial i den mån detta är godkänt och användbart. 
Undergrunden ska vara väl komprimerad och avjämnad i överytan, så att 
överbyggnaden erhåller homogen tjocklek och god bärighet. 

8. Vid återställning av hårdgjord yta ska detta ske enligt vid tiden gällande 
Anläggnings AMA, överbyggnad i körbar yta återställs med 420 mm 
förstärkningslager, 80 mm bärlager samt slitlager lika befintligt. Vid grävning i 
asfalterade gångbanor, gång- och cykelvägar ska om inte annan skriftlig 
överenskommelse finns ny beläggning läggas på hela bredden. Överbyggnad i 
gångbanor, gång- och cykelvägar ska återställas lika befintligt. Stor hänsyn ska 
tas till angränsande ytor så att avrinning ej hindras, fräsning av befintlig asfalt 
kan bli nödvändigt. Återställning av körbana och övriga körbara ytor ska 
snarast efter slutfört grävningsarbete asfalteras med AG16 med förhöjd 
bindemedelshalt upp till angränsande yta. Följande år och när eventuella 
sättningar är avslutade ska fräsning utföras av den uppgrävda ytan och 
ytterligare ca 0,25 m på vardera sida om schaktkant till ett djup av 30 mm. 
Därefter ska det läggas ABT 11 på körbara ytor och ABT 8 på gång- och 
cykelvägar upp till omgivande asfaltyta. Justering av befintliga däxlar ska 
utföras.  

9. Vid återställning av vegetationsyta ska detta ske enligt senaste utgåvan av 
Anläggnings AMA och till befintligt skick. Arbetskontroll för bevakning 
kommunens intressen kommer att utföras av kontrollant utsedd av Tekniska 
enheten. 

 

5. Dokumentation 
Inmätning av ledningars och tillhörande anordningars höjd- och planläge utföres 
innan schaktgropen återfylles och ska följa Regler för mätuppdrag, kartdata- och 
inmätningsleveranser i Staffanstorps Kommun.  
 
Digitala relationsritningar i dwg-format för utförda anläggningar ska lämnas till 
Tekniska enheten senast en vecka före slutbesiktning. Om relationsritning ej 
inlämnas så utför Tekniska enheten denna på det sökandes bekostnad samt att vite 
utgår med 10 000 kr per påbörjad månad. 
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6. Kostnader 
Kommunens självkostnader för samråd, handläggning av ansökan, syn, 
besiktningar och arbetskontroll etc med anledning av ledningsarbetena kommer att 
debiteras sökanden. 
 
 
7. Vite 
Om grävning har utförts utan beviljat grävningstillstånd kan vite om 25 000 kr 
komma att krävas av ledningsägaren. 
 
 
8. Kontaktuppgifter 
Kommunikation med Tekniska enheten görs lämpligen via mailadressen 
teknik@staffanstorp.se . 
 
Staffanstorps kommun 
Tekniska enheten 
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