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Tillträde till kommunens mark 
Tillträde till kommunens mark i syfte att förlägga ledningar, utföra arbete på 

eller forsla bort ledningar eller annan infrastruktur på eller i kommunens mark 

skall prövas på likvärdigt sätt med beaktande av kommunens och det 

allmänna intresset i första rummet.  

För att förlägga ledningar i eller på kommunens mark eller att få utföra arbete 

i gator, vägar och allmän platsmark där Vansbro kommun antingen är 

väghållare, markägare eller åtagit sig att svara för drift och underhåll fordras 

tillstånd av kommunen. 

Planering och samordning  
Vansbro kommun kallar till möte med berörda intressenter i syfte att 

samordna och planera kommande grävningar i mark som kommunen ansvarar 

för. Genom att byggherren anmäler planerade gräv och schaktarbeten via 

ledningskollen kan kommunen samordna planerade arbeten. Utöver detta bör 

kommunen kalla till särskilt samordningsmöte minst en gång per år där olika 

aktörers planerade arbeten redovisas.  

Ansvarsförhållanden 

Vansbro kommuns ansvar 

Vansbros kommun har ansvaret för drift och underhåll av det kommunala 

vägnätet, av kommunens byggnadsbestånd med tillhörande fastigheter samt 

för kommunens innehav av jord- och skogsbruksmark. 

Byggherrens ansvar 
Byggherren är ansvarig för samtliga åtgärder och kostnader som är 

förknippade med egna arbeten och återställningsarbeten, oavsett om denne 

utför arbetet i egen regi eller anlitar annan entreprenör.  

Anläggningsägarens ansvar 
Ledningsägaren svarar gentemot kommunen samt tredje man för all skada, 

förlust, men och intrång som kan uppkomma till följd av anläggningens 

utförande, bibehållande, nyttjande eller borttagande.  

Ledningsägare ansvarar för sina beteckningar, skötsel, underhåll och utbyten, 

liksom för eventuella skador som förorsakas av dessa. 
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Ersättning mm 

Ersättning för administration, framtida underhåll och 

standardsänkning 

Kommunen ska inte drabbas av kostnader till följd av byggherrens eller 

ledningsägarens åtgärder. Byggherren är ansvarig för att ersätta Vansbro 

kommun för samtliga kostnader som kommunen drabbas av till följd av 

ingrepp i kommunens mark. 

Ev. intrångsersättning skall erläggas enligt särskild fastställd prislista. 

Fakturering för återställning, administration mm sker enligt prislista som 

fastställs av kommunfullmäktige. 

Övrigt 

Vid alla arbeten i gatu-, väg- och parkmark kan kommunen efter eget 

bedömande komma att begära av byggherren eller entreprenören att denne, 

utan kostnad för kommunen, tillhandahåller och förlägger upp till 2 st 40/32 

optoslangar i schakten.  

 

Vansbro 2016-09-28. 

 

 

 

 

 

 

 


