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Villkor för grävtillstånd 
Den som vill använda eller disponera kommunal mark, allmän platsmark 

eller offentlig plats för att gräva, schakta, dra ledningar eller annat arbete 

måste söka tillstånd från kommunen i god tid innan arbetet ska påbörjas. 

Detta för att andra berörda anläggningsägare ska ges möjlighet att medverka 

i planeringen av arbetet. Till exempel kräver arbete på offentlig plats 

polistillstånd. 

 

Obs! Arbetet får inte påbörjas innan tillståndet är klart. 

 

Om arbetet kommer att påverka trafikanter på något sätt ska också en 

trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas och bifogas. TA-planen ska med 

ritningar visa hur olika trafikantgrupper leds förbi arbetsområdet. 

Entreprenören är ansvarig för tillräcklig avstängning med skyddsåtgärder 

kring arbetsområdet och vägmärken, samt övriga skyltning eller markering. 

 

Efter att arbetet genomförts ska platsen återställas i ursprungligt skick. 

Tekniska kontoret sköter återställningen av marken mot en avgift, se nedan 

under återställningspriser. 

 

Det är ledningsägaren eller byggherren som har huvudansvaret för att 

gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer för denna typ av arbete följs. 

Detta oavsett om arbetet utförs i egen regi eller om entreprenör anlitas. Se 

Handboken – arbete på väg (fastställd av tekniska utskottet, Vaggeryds 

kommun 2015-03-17 §15, dnr KS 2014/178), som finns tillgänglig på 

Vaggeryds kommuns webbplats. 

 

Följande gäller för den som utför schakt-, grävnings- eller ledningsarbeten i 

kommunal mark: 

 

 Fortlöpande informera och samråda med tekniska kontoret om hur 

arbeten som planeras eller utreds ska genomföras för att till exempel 

tillgodose tillgänglighet för trafikanter och närliggande fastigheter. 

Meddela om arbetet blir försenat eller förändras på något sätt. 

 

 Utföra projektering och eventuella geotekniska undersökningar. 

 

 Genomföra en ledningskoll och samordna arbetet med övriga 

ledningsägare. Utföraren ansvarar för att befintliga ledningar/kablar 

inte skadas. 

 

 Samordna och ansöka om erforderliga tillstånd från polismyndighet, 

räddningstjänst, länstrafik eller Trafikverket. 
 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 

Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 000 0370-67 81 40 5950-7434 212000-0522 

568 21 Skillingaryd Skillingaryd     

E-post 
tekniska@vaggeryd.se 

Internetadress 
www.vaggeryd.se 
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 Se till att markavtal finns. 

 

 Informera berörda näringsidkare, fastighetsägare och boende så tidigt 

som möjligt. 

 

 Planera hur träd, växter och parkmark inom arbetsområdet ska 

hanteras så att intrång och skador minimeras. 

 

 Ansvara för arbetsområdet till dess att området är återställt, besiktigat 

och godkänt. 

 

 Utföraren är ansvarig för att eventuell trafikanordningsplan (TA-plan) 

efterlevs och att tillräcklig avstängning med skyddsåtgärder kring 

arbetsområdet genomförs. 

 

 Schaktning ska om möjligt ske i gångbana, veck eller grönyta. 

Tryckning ska användas där det är möjligt. S.k. ”tunnling” är 

förbjuden under kantsten. Förbesiktning av berörda grönytor och träd 

ska alltid ske. 

 

 Se till att restprodukter källsorteras och att intilliggande mark och 

vatten inte förorenas 

 

 Se till att schakt utförs och återställs på ett säkert och riktigt sätt till 

exempel vad gäller packning av återfyllt material (enligt Mark-AMA 

13). 

 

 Grusöverbyggnad ska återställas med samma tjocklek och kvalitet 

som befintlig. Packning ska utföras enligt Mark-AMA 13 tabell CE/3. 

 

 Vid arbeten i ytor med stor trafikmängd eller där svängande trafik 

förekommer, cykelvägar samt branta backar ska schakten omedelbart 

provisoriskt beläggas med kall eller varm asfalt av den som utför 

schaktningsarbetet. 

 

 Vid schaktning i gångbana eller veck med en bredd av 1,5 meter eller 

smalare ska hela bredden återasfalteras. 

 

 Uppkomna kilar och längsgående remsor av gammal asfalt mellan 

schakt och asfaltkant eller äldre skarv får inte vara smalare än 1,0 

meter. 

 

 Utföraren ansvarar för uppgrävningen till och med 10 dagar efter 

anmälan om färdigställande har inkommit. Vaggeryds kommun 

debiterar därefter utföraren för återställningskostnader enligt fastställd 

prislista (se nästa sida). 
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Återställningspriser: 
Ålder på befintlig yta 

 

Fr.o.m år 6 

 

0-5år 

Asfalt gångbana inkl. skärning + justering 
  

(25% påslag vid tvålagersbeläggning.) 
0-5m2 Mindeb. 

 
3000kr 

 
5000kr 

5,-20m2
 600kr/m2

 800kr/m2
 

> 20m2
 450kr/m2

 650kr/m2
 

 

Asfalt körbana + GCM inkl. skärning + justering 

(25% påslag vid tvålagersbeläggning.) 
0-5m2

 

5,-20m2
 

> 20m2
 

Mindeb. 5000kr 

750kr/m2 

450kr/m2
 

7000kr 

1000kr/m2 

700kr/m2
 

Omläggning av plattor och 
Befintliga plattor 0-20m2

 

gatsten 
Mindeb. 

 
3500kr 

 
3500kr 

 

Befintliga plattor >20m2
 

 500kr/m2* 

450kr/m2*
 

550kr/m2* 

500kr/m2*
 

Befintlig gatsten 0-20m2
 Mindeb. 4500kr 

800kr/m2*
 

4500kr 

1000kr/m2*
 

 
* +materialkostnad för nyanskaffning. 

 
Omsättning av råkantsten  

0-20m 
 
>20m 

Mindeb. 3500kr 

600kr/m*
 

500kr/m*
 

3500kr 

700kr/m*
 

550kr/m*
 

 
* +materialkostnad för nyanskaffning. 

 

Lagning av btg-kantsten 

Klistring inkl. material Mindeb. 2000kr 2000kr 
400kr/m 500kr/m 

 

Priserna gäller sammanhängande yta uppmätt efter färdigt återställande. 

Angivna återställningspriser förutsätter att återfyllning och packning utförs 

korrekt, onormala sättningar eller andra fel som beror på bristfälligt utfört 

arbete ersätts särskilt. 
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