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Föreskrifter för grävarbete i allmän mark 
 

Avgifter 

1. För varje utfärdat Grävtillstånd debiteras den sökande med 2000:- exkl moms. 
2. Vid grävning i kommunal mark utan erhållet grävtillstånd utgår vite på 

10.000:- exkl moms. 

 

Allmänt 
 
● Den som ansöker om gräv llstånd anses vara byggherre och ansvarar för de 
regler som i dessa föreskrifter åligger byggherren. 
● Gräv llstånd handläggs av Torsby kommuns Tekniska avdelning. 
● Handläggning av gräv llstånd debiteras enligt taxa antagen av Torsby 
kommun. 
● Torsby kommun har rätt att neka tillstånd att gräva i kommunal mark om det 
finns tidigare tillstånd där grävanvisningar inte följts eller där återställning inte 
utförts enligt överenskommelse. 
● Byggherren ska utreda möjligheter ll samförläggning innan ansökan skickas 
till Torsby kommun. 
● E er godkänd återställning återtar Torsby kommun skötsel av gata. Ansvaret 
för återställningen ligger dock kvar hos den som beviljats grävtillstånd tills 
dess att garantibesiktning är godkänd. 
● Tillstånd beviljas endast för sammanhängande projekt. Torsby kommun 
avgör hur omfattande en ansökan får vara i yta, sträckning och tid. Torsby 
kommun avgör om en inskickad ansökan ska behandlas som en, två eller 
flera projekt. 
● Utöver gräv llstånd kan även andra tillstånd komma att krävas. Byggherren 
ansvarar för att samtliga tillstånd finns innan grävning påbörjas. 
● Tillstånd beviljas för en bestämd tidsperiod. Om tillståndet behöver förlängas 
ska ny ansökan skickas till kommunen och godkännas innan arbetet 
påbörjas. 
● Vid akuta fel som kräver omedelbara åtgärder ska efteranmälan av akut 
grävning lämnas till kommunen senast första dagen efter påbörjat arbete. 
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● För träd eller växter som avverkas har Torsby kommun rätt att ta ut särskild 
avgift. 
● Byggherre ska i god d före arbetets genomförande säkerställa att denne har 
tillräcklig information om befintliga anläggningar. Torsby kommun anvisar 
till www.ledningskollen.se för information om befintliga ledningar. 
● Ansökan om gräv llstånd ska skickas till Torsby kommun, via 
 e-tjänst på Torsby kommuns hemsida. www.torsby.se  
● Komple  ansökan om gräv llstånd ska lämnas till Torsby kommun senast 4 
veckor innan arbete är planerat att påbörjas, om inte arbetet är av akut art. 
● Om grävning omfattar nyläggning, omläggning eller reparation av ledningar 
ska grävtillstånd normalt sökas av ledningsägaren. Om tillstånd söks av 
annan än ledningsägaren ska fullmakt eller annat dokument som styrker den 
sökandes rätt att söka i ledningsägarens ställe. 
Ansökan om grävtillstånd ska innehålla följande information: 
 
● Namn och kontaktuppgifter till det bolag, verk eller förvaltning som är 
huvudman för grävarbetet. 
● Faktureringsadress och nödvändig information för fakturering 
● Namn och kontaktuppgifter till den utförare/entreprenör som avser att 
utföra grävarbete 
● Namn och kontaktuppgifter till arbetsledare. 
● Namn och kontaktuppgifter till utmärkningsansvarig. 
● Markavtal, ledningsrätt eller annat dokument som intygar byggherrens 
rätt till marken. Vid nyförläggning ska ansökan om markavtal ske 
parallellt med ansökan om tillstånd att gräva i kommunal mark. 
● Kartbild där område som kommer tas i anspråk är tydligt markerat. 
● Trafikanordningsplan (TA-plan) 
● Information om hur eftersökning av befintliga ledningar skett. 
● Information om att kontroll hos SGI skett, alternativt motivering till 
varför detta inte gjorts. 
● Information om att eftersökning av fornlämning skett, alternativt 
motivering till varför detta inte gjorts. 
● Erhållet bygglov/marklov, om sådant erfordras. 
● Redogörelse för hur information och samråd med berörda 
fastighetsägare, näringsidkare, boende, verksamma, 
blåljusverksamheter och andra berörda aktörer har genomförts/ska 
genomföras av den sökanden. 
 
Trafikanordningsplan 
 
I samband med tillståndsansökan ska trafikanordningsplan (TA-plan) redovisas. 
TA-planen granskas parallellt med tillståndsansökan. 
TA-planen ska redovisa hur trafiken ska ledas förbi arbetsplatsen så att såväl 
trafikanter som personal skyddas mot olyckor samt för att minimera störningar i 
trafiken. Funktionsnedsattas liksom gång- och cykeltrafikens behov ska särskilt 
beaktas. Kommunen bedömer också om ytterligare insatser och säkerhetsåtgärder 
krävs för att arbetena ska kunna genomföras på ett säkert och effektivt sätt. Vid 
utformning av TA-plan ska även de ytor som arbetsmaskiner och transportfordon 
kräver beaktas. 



 
 

  

 

3 
 

  

 

Om det finns behov av att tillfälligt flytta en busshållplats, eller att busslinjens 
sträckning måste ändras, ska Värmlandstrafik kontaktas i god tid innan arbetet 
påbörjas, dock senast tio arbetsdagar före planerad start. 
TA-planen skickas in för granskning senast 4 veckor innan påbörjat arbete. 
TA-planen granskas av kommunen innan grävtillstånd kan erhållas. 
Byggherrens ansvar för: 
 
● a  vinterväghålla och hålla rent inom området. 
● schakt inom området. 
● a  utmärkning, avstängning och skyddsanordningar utförs enligt gällande 
bestämmelser och trafikanordningsplan. 
● a  en kopia av granskad TA-plan alltid ska finnas på arbetsplatsen eller i 
arbetsfordonet. 
● a  alla trafikanordningar all d är placerade enligt godkänd TA-plan. 
Trafikanordningar ska hållas funktionsdugliga och vid behov rengöras. 
● a  kontakta Torsby kommun vid förändring av utförare/entreprenör eller 
arbetsledare. Detta skall göras via e-post, till 
tekniskaavdelningen.kommunkontoret@torsby.se , och 
diarienummer skall redovisas. 
● a  kontakta Torsby kommun vid förändringar av utmärkningsansvarig. Detta 
skall göras via e-post, till tekniskaavdelningen.kommunkontoret@torsby.se  
● a  återfyllda schakt varningsmarkeras tills de är återställda med ytskikt. 
● att flyttade eller nedtagna trafikanordningar, parkutrustning, beläggningar med 
mera förvaras så att skador inte uppkommer på dessa samt att de återställs 
till ursprungligt skick. 
Information under arbetstiden vi större projekt. 
För större arbeten som beviljats tillstånd att gräva i kommunal mark ska minst 
en informationsskylt finnas vid arbetsplatsen. Behov av flera skyltar kan 
finnas vid utsträckt arbetsområde. Information skall finnas på plats tills 
återställningen är utförd och därefter avlägsnas. Skylt inom arbetsområde 
skall utformas och placeras så att den ej skymmer trafik, samt i 
förekommande fall håller höjderna 2,5 m över gångbana samt 4,7 m över 
körbana. Skyltens storlek skall vara rimlig i förhållande till den aktuella 
platsen. Informationsskylten ska innehålla uppgifter om: 
● Arbetets art 
● Ansvarig ledningsägare 
● Entreprenör 
● När arbetet ska vara klart 
● Telefonnummer dit allmänheten kan vända sig vid frågor om 
arbetsplatsen. 
 
Återställning 
 
● Byggherren ska meddela kommunen när arbetet är slutfört. Kommunen beställer 
återställning av sin entreprenör och kostnaden faktureras byggherren. 
● Återställning av asfalterade ytor ska utföras av den entreprenör som har avtal 
med Torsby kommun, om inte annat medges av Torsby kommun. 
● Återställning av grönytor ska utföras av byggherren. 
● När återställning är färdig ska kommunen utföra en slutbesiktning. 
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● Slutbesiktning utförs när byggherren anser att samtliga ytor/sträckor i ett 
tillstånd är återställda. 
● Slutbesiktning u örs av representant utsedd av Torsby kommun. 
Besiktningen bekostas av byggherren. 
● Brister eller fel skall vara åtgärdade inom 4 veckor från att detta meddelats 
byggherren, om inte Torsby kommun medger annat. 
● Garan d för återställning asfalt 5 år, övriga ytor och material 2 år enligt AB04. 
Garantibesiktning ska utföras 5 år efter slutbesiktning. Garantibesiktning utförs av 
representant 
utsedd av Torsby kommun.  
● Om grävning/schakt u örs på mer än 50% av bredden på en gata ska hela 
bredden återställas med ny toppbeläggning. 
● För GC-vägar ska alltid hela bredden återställas med ny toppbeläggning 
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