
  

 
 

Dokumentansvarig: 

Petra Johansson 
Godkänd av: 

Markus Orre 
Fastställt datum: 

2021-02-11 
 

Kapitel: 

Egenkontroll 

Dokumentnamn: 

Ledningskollen villkor för grävning 

Version: 

3 
Sidor: 

2 

 

1 

 

Villkor för grävning i närheten av allmänna VA-ledningar 

Frågeställare bör observera att användningen av Ledningskollen.se inte befriar 
frågeställaren från skyldigheten att kontrollera och inhämta nödvändiga tillstånd 
eller vidta övriga åtgärder som kan vara en förutsättning innan grävning eller annan 
åtgärd vidtas. En utsättning är ej att betrakta som markägarens tillstånd att utföra 
markarbete. 

 

Villkor/Riktlinjer 

- Ledningarnas placering i kartunderlag och precision vid utsättning kan 
avvika mot ledningarnas exakta postion. Därför måste försiktighet alltid 
iakttas vid grävning.  

- Nya ledningar (ex. El, tele, fiber, fjärrvärme mm) får inte läggas så att de 
utgör ett hinder för befintliga allmänna VA-ledningar. Därav får nya 
ledningar inte läggas ovanpå parallellt med befintliga VA-ledningar. Att 
korsa ledningar är tillåtet.  

- Kartunderlag och utsättningar är aktuell i 1 månad från signerat datum om 
ingen annan överenskommelse sker mellan Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen och frågeställare. Frågeställaren skall säkra och bevara 
markeringar från utsättning till dess att markarbeten avslutats. 

- Om markarbeten skall utföras utanför område för vilken ledningsanvisning 
har beställts, så måste en ny begäran om ledningsanvisning göras i 
Ledningskollen.  

- Om eventuella oklarheter kring aktuellt anvisningsområde kvarstår eller 
brister i utsättningen uppdagas ska Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
kontaktas innan markarbete påbörjas. 

- Om utsättning eller karta ej överensstämmer med verkligheten, ska 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kontaktas/rådfrågas innan 
schakten återfylls. 

- Säkerhetsavståndet vid markarbeten är minst 3 meter på vardera sida om 
ledningarna och 1,5 meter över och under ledningarna. Markarbeten 
närmare ledningen får endast ske med handverktyg. 

 

Mottagaren förbinder sig att: 

- Endast använda informationen för uppdraget och att inte lämna ut 
informationen till obehöriga samt att respektera angiven tid för aktualitet 
och för säkerhet/precision i dokumentationen. 
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- Förvara informationen på ett säkert sätt under hela perioden för markarbete 
samt att efter uppdragets slut makulera informationen. 

- Alla som erhåller dokumentationen ska informeras om mottagarens ansvar. 
Efter utfört arbete, makulera informationen. 

 


