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Anvisningar för att gräva i kommunal och allmän mark 

 

Vid grävningsarbeten i kommunal och allmän mark inom Grums kommun 

ska ansökan om schakttillstånd lämnas in. Ansökan ska göras av ansvarig 

beställare på avsedd blankett och skickas till kommunstyrelse@grums.se 

senast 14 dagar före arbetets start.  

Vid behov ska även ifylld blankett för trafikanordningsplan bifogas ansökan 

om schakttillstånd.  

Arbete får inte påbörjas utan skriftligt godkännande. Godkännande sker via 

e-post av behörig tjänsteman. 

Vid oförutsedd och akut händelse får grävningsarbete utföras utan att invänta 

godkännande. Med detta avses händelse som kan leda till samhällsfara eller 

skada på personlig egendom om den inte åtgärdas omedelbart. En anmälan 

till kommunen om utfört arbete ska lämnas senast nästföljande arbetsdag. 

All återställning av beläggning, grönytor och stensättning ska ske av 

kommunens anlitade entreprenör och via kommunens avtal. Kommunen 

fakturerar beställaren efter utfört arbete utifrån fastställd prislista, se bilaga.  

I de fall beställaren inte har följt dessa anvisningar har kommunen rätt att på 

beställarens bekostnad utföra de rättelser/ korrigeringar som krävs. Detta 

gäller exempelvis om lagerföljd vid återfyllning inte är korrekt eller om 

städning av området utförts bristfälligt. Det gäller också om anmärkningar 

vid slutbesiktning inte åtgärdas inom fastställd tid eller om återställning av 

ytor inte svarar upp mot fastställda krav. Kommunen kan därutöver komma 

att kräva böter från den beställare som avviker mot vad som sägs i dessa 

anvisningar. Även dessa avgifter faktureras enligt fastställd prislista se 

bilaga. 
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Nedanstående bestämmelser för återfyllnad och återställning 
gäller inom Grums kommun: 

 Beställaren har ansvar för att säkerhetsföreskrifter följs för att 

förhindra olyckshändelser i samband med arbetet.  Beställaren 

ansvarar även för eventuella skador som blir i väg- och parkområde 

samt gentemot tredje man för all förlust, intrång och skada som 

uppkommer till följd av arbetet.  

 Kommunen kan kontrollera att schakttillstånd och eventuell 

trafikanordningsplan finns på arbetsplatsen och att 

ansökningshandlingarna stämmer mot faktiskt utförande. Kontroll 

kan även ske av säkerhet, framkomlighet, att arbetsområdet hålls 

städat osv. Kommunen har rätt att omedelbart stoppa pågående arbete 

om bristerna är allvarliga. 

 Vid större arbeten i eller vid gator och gångbanor eller när 

kommunen bedömer att det behövs ska förbesiktning genomföras 

tillsammans med beställaren innan arbetet får påbörjas. 

 Maskiner som används i arbetet ska uppfylla steg 3. 

 Arbetsområdet ska återställas till samma skick som tidigare, 

omedelbart efter utfört arbete. Återfyllnad ska göras till tidigare nivå 

med ursprungligt material i ursprungliga lagertjocklekar. Återfyllnad 

och packning ska utföras enligt gällande mark AMA. 

 Återställning i belagd yta ska ske enligt följande: 

 Platsens förutsättningar avgör om hela bredden på en gata eller 

GC-väg ska beläggas, oavsett schaktets bredd.  

 Ny asfaltbeläggning läggs alltid till en bredd av minst 50 cm 

oavsett schaktbredd. 

 Ytor som ska beläggas kantskärs på den eller de sidor som inte 

ansluter till kantsten eller en tomtgräns. 

 Om avståndet till annan reparation i belagd yta är mindre än 50 

cm ska hela den mellanliggande beläggningsremsan avlägsnas 

och en enhetlig ny yta beläggs. 

 Uppbrutna gatsten, kantsten och plattor ska finnas tillgängliga 

för återanvändning. 

 Beställaren erhåller själv ledningsanvisning från Ledningskollen. 

 Sättningar i schakt, som uppstår inom 3 år efter avslutat arbete, ska 

åtgärdas på bekostnad av beställare. 

 Inmätning ska, i de fall det är relevant utföras i direkt anslutning till 

utförandet och före återfyllning. Inmätningar ska beställas hos 

kommunen och genomföras av den kommunen har avtal med och i 

det koordinatsystem som kommunen använder.  Inmätningen 

bekostad av beställaren. 

 När arbetet är slutfört ska kommunen kontaktas för besiktning. I det 

fall kommunen har något att anmärka på får beställaren en viss tid på 

sig att korrigera påtalade brister. 
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Bilaga 1 Avgifter för återställning  

Denna prislista är en bilaga till Anvisningar för att gräva i kommunal och 

allmän mark inom Grums kommun och gäller för återställning av ytskikt i 

natur- och gatumark. Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige genom 

beslut 2016-09-15 § 81. 

Avgivna avgifter förutsätter att återfyllning och packning utförts enligt 

gällande mark AMA.  

Avgifter under punkt 1 regleras årligen den 1 januari och ställs bland annat 

mot utvecklingen av KPI (konsumentprisindex) och kommunens gällande 

avtal för beläggningsentreprenad
1
.     

1. Avgifter för återställning av ytskikt uppdelad på olika material  

Startavgift: 5 000 kr  

I startavgiften ingår:  

1) För asfalt, gatsten och betongplattor arbete upp till och med 5 m² yta  

2) För gräs, grus och naturmark arbete upp till och med 10 m² yta  

För ytor därutöver, se priser per m² i tabell nedan. Ytan beräknas alltid på 

renskurna kanter i räta linjer och avrundas till närmaste m². Avgift för 

framtida underhåll ingår i priser nedan. Moms tillkommer. 

Typ  Inkluderar  Pris  

1) Asfalt  Arbete och material. Alla typer av 

asfaltbeläggning, enskikt eller tvåskikt, 

maskin eller handläggning.  

450 kr/m²  

1) Gatsten  Arbete och material (befintligt i första 

hand). Alla storlekar på gatsten.  

1 000 kr/ m²  

1) Betongplatta  Arbete och material (befintligt i första 

hand). Alla typer av betongplattor.  

600 kr/m²  

2) Gräsytor  Arbete och fyllning med 1 dm matjord, 

grässådd.  

80 kr/m²  

2) Grus  Arbete och material. Alla typer av grus, 

även stenmjölsgångar.  

100 kr/ m²  

2) Naturmark  Arbete och material i enighet med 

omgivning.  

60 kr/m²  

3) Kantsten  Arbete och material (befintligt i första 

hand). Alla typer av kantsten.  

150 kr/lm  

 

 

  

                                                      
1
 Årlig reglering av avgifter under punkt 1 som sker enligt KPI och gällande avtal för 

beläggningsentreprenad sker utan nytt beslut av kommunfullmäktige. Ändringar i avgifter 

under punkt 2 ska beslutas av kommunfullmäktige. 
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2. Avgifter för andra ersättningar, kostnader och böter  
 

Typ  Inkluderar  Pris  

Träd och buskar       Återplantering av träd och buskar som 

avverkats eller skadats i samband med 

utfört grävarbete. 

Faktisk 

kostnad 

Skadade 

ledningar 

Lagning eller ersättning av skadade 

kommunala ledningar i samband med 

grävarbete. 

Faktisk 

kostnad 

Onormala 

sättningar 

Justering av onormala sättningar eller 

andra fel, som beror på bristfälligt utfört 

arbete. 

Faktisk 

kostnad 

Tillsyn Kommunens entreprenör utför vanligen 

inte beläggning under perioden 1 

december – 31 mars. Under den perioden 

har beställaren ett utökat ansvar för 

tillsyn och skötsel av arbetsområdet. 

Denna tjänst kan beställas av kommunen 

mot ersättning. 

Lämnas 

utifrån 

omfattning 

och 

frekvens 

Böter Kommunen utfärdar böter i de fall 

entreprenören inte följer vad som sägs i 

Anvisningar för att gräva i kommunal 

och allmän mark. Det gäller exempelvis: 

 Godkänt grävtillstånd saknas 

 Godkänd trafikanordningsplan 

saknas 

 Maskiner uppfyller inte steg 3 

 Ansökningshandlingarna stämmer 

inte mot faktiskt utförande 

 Bristfällig 

skyltning/avspärrning/ordning/ 

städning 

 

5000 kr per 

arbetsplats 

och tillfälle 

 

 

 

                                            

 
 

 


