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Grävningsbestämmelser för Svalövs kommun
Beviljat grävningstillstånd gäller under förutsättning att nedanstående schakt- och
återställningsvillkor följs.
1. Vid grävningsarbeten i gatu- och parkmark skall Svalövs kommun, i god tid före
arbetets påbörjande, underrättas skriftligen. En ansökan om grävningstillstånd skall
inlämnas till kommunen. I ansökan skall följande ingå:







ritning där arbetsområde och adress anges
syftet med grävningen samt uppgift om aktuell yta; gata, gångyta etc.
uppgift om när arbetet kommer att påbörjas och avslutas
namn och kontaktuppgifter till gräventreprenör och ledningsägare
faktureringsadress och nödvändiga uppgifter för att fakturering av
återställning av asfalt ska kunna ske.
uppgift om schakt planeras inom träds droppzon

2. Beställaren skall begära utsättning av EL & TELE och fiberoptiska kablar, fjärrvärme,
VA-ledningar etc. hos respektive ledningsägare före byggstart.
3. Vid schaktning och återfyllning, i egen regi alternativt genom entreprenör, ansvarar
beställaren själv gentemot tredje man för all förlust, intrång och skada som uppkommer till följd av arbetet. Om skada uppstår skall den snarast anmälas till
ledningsägaren och tillståndsgivaren.
Vid arbete i eller vid gata eller väg skall säkerhetsanordningar uppsättas och skötas i
enlighet med skriften Utmärkt! – Säkerhetsanordningar och utmärkning vid
vägarbeten, utgiven av Sveriges kommuner och landsting.
4. Avstängning av väg får ej göras utan att tillstånd erhållits från beslutsmyndighet.
5. Hänsyn skall tas till markeringar som utgör geodetiska stompunkter. Bedömning
enligt ”Riktlinjer för stompunkter i plan och höjd vid markåtgärder” görs av Svalövs
kommun med ev. åtgärd.
6. För större arbeten i eller vid gator och gång- och cykelbanor gäller att dessa skall
synas av tillsammans med Svalövs kommun innan arbetet får påbörjas.
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7. Återfyllning av schaktgropar skall ske så att sättningar undviks. Nedanstående
bestämmelser för återfyllnad och återställning efter schaktningsarbeten inom Svalövs
kommun skall gälla.
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8. Vid alla slags ledningsarbeten ska speciell hänsyn tas till träd och annan växtlighet.
Om arbete skall bedrivas innanför trädets droppzon eller 5 meter från trädets stam
skall detta anges i ansökan. Skyddsåtgärder kan åläggas ledningsägare för att
skydda omgivande träd och växtlighet mot skador.

Droppzon
9. Om rötter grävs av ska dessa alltid kapas med vass såg eller sekatör så att snittet
blir rent. Frilagda rötter ska omedelbart skyddas mot uttorkning: rötterna vattnas och
fuktig säckväv eller geotextil läggs över rötterna. Om risk för frostskador finns ska
rötterna skyddas genom att täckas med ca 30 cm torvblandad jord.
10. Planteringsytor och mark under träd och annan vegetation skall skyddas mot
komprimering. Transporter och upplag får inte förekomma under träd om detta kan
undvikas i annat fall ska marken skyddas mot komprimering.
11. Återställning av parkmark:
Ledningsägaren skall återställa parkytan i det skick den var innan arbetet
påbörjades. Detta inkluderar grässådd etc.
12. Återställning av asfalt:
Återställning av bärlager sker av entreprenör. Återställning av asfalt sker av
kommunen anlitad entreprenör. Beställaren faktureras för denna återställning.
Beställaren ska snarast efter avslutat arbete meddela Svalövs kommun att arbetet är
avslutat
Anmälan efter avslutat arbete för återställning av asfalt sker till:
fredrik.johansson@svalov.se

