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Ordlista
Allmän plats Mark som i detaljplan är planlagd som allmän plats

Gata Mark som i detaljplan är planlagd som allmän plats GATA

Gatumark Mark som i detaljplan är planlagd som allmän plats GATA

Huvudmannaskap Ansvar för drift och underhåll av allmän plats

Kommunal mark All kommunalt ägd mark

Ledningsägare Den som äger en ledning 

Offentlig plats Mark och områden som rymmer under definitionen offentlig plats i   
 ordningslagen (SFS 1993:1617) samt i Falu kommuns ordningsföreskrifter 

Förkortningar
Bygg Avdelningen bygg,  
 miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Falu kommun

Miljö Avdelningen miljö,  
 miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Falu kommun

Expl. Avdelningen exploatering,  
 miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Falu kommun

FMH Förordning om milöfarlig verksamhet och hälsoskydd

KML Kulturmiljölagen

MB Miljöbalken

prop. Proposition

SFS Svensk författningssamling

TA-plan Trafikordningsplan

ToM Avdelningen trafik och mark,  
 miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Falu kommun

VA Vatten- och spillvatten

VägL Väglagen
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Inledning
Vårt samhälle utvecklas ständigt och därför måste vårt 
ledningsnät för VA, fjärrvärme, el och opto renoveras 
eller byggas ut. En arbetsinsats för en ledning, såväl vid 
akuta arbeten på en befintlig ledning som vid dragning av 
en ny ledning, leder till att ledningsägare och kommun i 
samförstånd behöver utföra en rad arbetsmoment för att 
säkerställa ansvarsfördelningen och att nödvändiga beslut 
kommer till stånd. En tydlig beskrivning av denna arbets-
process mellan ledningsägare och Falu kommun med de 
olika arbetsmomenten beskrivna har saknats, vilket i vissa 
fall har lett till både fördröjning av planerade arbeten och 
till att mark har tagits i anspråk utan tillstånd. 

Detta dokument är tänkt att fungera som information och 
vägledning för hur arbetsprocessen mellan ledningsägare 
och Falu kommun såsom fastighetsägare och förvaltare ska 
gå till. 

Disposition
I första delen, Del 1, av detta dokument, sid 5–6 återfinns 
en kortare beskrivning om kommunikationsforum och vad 
olika tillstånd och avtal innebär.

I andra delen, Del 2, av detta dokument, sid 7–9 beskrivs 
ansvars- och rollfördelning mellan kommun och lednings-
ägare vid ledningsarbeten inom Falu kommun. Ansvars- 
och rollfördelningen i Del 2 anges dels i beskrivande text, 
dels i sammanfattande matriser.
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Del 1

Kommunikation
För att uppnå syften och mål med en arbetsinsats på ett 
både tids- och kostnadseffektivt sätt, är god kommuni-
kation mellan berörda parter viktigt. Utöver en kommuns 
generella rådgivningsskyldighet håller Falu kommun 
särskilda planeringsmöten som kallas ”Grävsam”. 

Grävsam
Grävsam är ett planerings- och samarbetsforum för 
ledningsägare, kommunen och övriga instanser som kan 
behöva konsulteras vid ledningsarbeten, exempelvis Läns-
styrelsen. Grävsammöten hålls ca 7 gånger per år och det 
är kommunen som kallar till mötena. Innan själva mötet 
ska ledningsägaren ha lämnat uppgifter om nya planerade 
schaktningar till avdelningen trafik och mark, miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, Falu kommun [ToM]. 
 Mötena protokollförs av Falu kommun. Alla som varit 
 kallade till mötet ska få protokollet via e-post. 

Vid mötena redovisar ledningsägare status för pågående 
och kommande ledningsarbeten och utrymme för fråge-
ställningar ges. Kommunen redovisar också status för 
pågående och kommande lednings- och gatuarbeten samt 
att utrymme för frågeställningar ges. Syftet med detta är 
att kunna samordna och samnyttja de arbeten som görs 
samt förhindra dubbelarbete och onödiga kostnader. 
Denna redovisning, av pågående och planerade arbeten, 
ska ske genom att ledningsägaren med hjälp av verktyget 
Falukartan visar sträckningen för den befintliga eller 
planerade ledningen så att det tydligt framgår vilka gator 
och markområden som berörs. Även om ledningsarbeten 
och/eller en ledningssträckning har presenterats vid ett 
Grävsammöte utan invändningar krävs att ledningsägaren 
söker de tillstånd som behövs.

Förfrågan om inbjudan till ett Grävsammöte mottages  
via Falu kommuns kontaktcenter, 023-830 00,  
kontaktcenter@falun.se

Rådgivning
En kommun ska enligt 6 § förvaltningslagen (SFS 2017:900) 
utan onödigt dröjsmål ge råd och svara på frågor från den 
enskilde. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig 
med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp 
och myndighetens verksamhet. Detta omfattar dock inte 
rådgivning av sådant slag som privata ombud med juridisk 
eller teknisk specialkompetens inom ett visst område till-
handahåller åt enskilda individer och företag. En kommun/
myndighet är inte skyldig att svara på frågor på ett sätt 
som förutsätter att den först genomför en omfattande 
rättsutredning (prop. 2016/17:180, sid. 291). 

Frågor till kommunen mottages via Falu kommuns  
kontaktcenter, 023-830 00, kontaktcenter@falun.se

Tillstånd
För att använda någon annans mark krävs tillstånd från 
markägaren eller i laga ordning utfärdad rättighet. Utöver 
markägarens tillstånd kan det i vissa fall även behövas 
 offentlig platsupplåtelse och/eller särskilda tillstånd 
 enligt miljöbalken [MB], kulturmiljölagen [KML], Förord-
ning om milöfarlig verksamhet och hälsoskydd [FMH], 
väglagen [VägL] m.fl. I vissa fall kan även bygglov krävas.

Schakttillstånd
Innan ledningsägare får påbörja arbeten på kommunal 
mark ska schakttillstånd sökas och vara beviljat. För att 
ett schakttillstånd ska beviljas ska även en trafikordnings-
plan [TA-plan], framtagen av ledningsägaren, godkännas 
av kommunen. Schakttillstånd handläggs av ToM och 
handläggningstiden är två veckor från det att kompletta 
handlingar inkommit till kommunen. 

Mer information om schakttillstånd och ansökan åter-
finns på Falu kommuns hemsida, sök på ”Tillstånd för att 
 schakta och gräva”. 

Offentlig platsupplåtelse
För att använda vad som definieras som offentlig plats (se 
ordlista, sid 3) för exempelvis etablering krävs tillstånd, 
en offentlig platsupplåtelse. Ansökan lämnas till Polis-
myndigheten som handlägger och utfärdar tillståndet. 
Ansökan ska lämnas minst 6 veckor innan önskad start av 
etablering/byggnation. Polismyndigheten tar ut en ansök-
ningsavgift. Kommunen tar ut en ersättning för markupp-
låtelse. Om offentlig plats tas i anspråk utan Polismyndig-
hetens tillstånd har kommunen rätt att ta ut avgift enligt 
grunder beslutade av kommunfullmäktige.

Mer information om offentlig platsupplåtelse återfinns på 
Falu kommuns hemsida, sök på ”Hur söker jag tillstånd”. 

Markupplåtelseavtal
Ett schakttillstånd medger en rätt att utföra schaktarbeten 
och reglerar ansvaret under själva arbetet, återställandet 
och under garantitiden. Ett schakttillstånd medför dock 
inte någon rätt för ledningsägaren att ta kommunal mark 
i anspråk (eller privat ägd mark) för sina ledningar. För en 
sådan rådighet krävs ett markupplåtelseavtal som skrivs 
parterna emellan, eller i laga ordning utfärdad rättighet. 
Ett markupplåtelseavtal kan innehålla krav om ersättning.

De flesta ledningar inom kommunen ligger i gator (se 
definition av gata i ordlista) eller vägar. I en och samma 
gata kan det finnas flertalet olika ledningar för flertalet 
ändamål. Om varje ledning skulle ha en exklusiv rättighet 
till ett visst område i vägkroppen och/eller i underliggande 
mark skulle konkurrens uppstå, vilket skulle försvåra och i 
vissa fall omöjliggöra för såväl reparationsarbeten som för 
att dra nya ledningar. Därför ger Falu kommun inga exklu-
siva rättigheter till marken genom markupplåtelseavtal för 
ledningar i gator. 

https://www.falun.se/trafik--resor/trafik-och-gator/grava-och-schakta-tillstand.html
https://www.falun.se/jobb--foretagande/tillstand-regler-och-tillsyn/anvanda-offentlig-plats/hur-soker-jag-tillstand.html
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När ledningar ska förläggas enbart i gata aktualiseras alltså 
inte frågan om markupplåtelseavtal.

När ledningar ska förläggas i kommunal mark som inte är 
gata råder inte ovan nämnda förhållanden om konkurrens. 
Ledningsägaren ska då kommunicera med avdelningen 
exploatering, miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Falu kommun [Expl.] och inhämta ett godkännande av led-
ningens sträckning. För samhällsnyttiga fastigheter så som 
skola och vårdboenden m.fl. remitteras avdelningen sektor 
service, kommunstyrelseförvaltningen, Falu kommun. 

Om marken ska upplåtas genom ett markupplåtelseavtal 
eller om ledningen ska förläggas utan avtal kan variera 
från fall till fall och beror på rådande markanvändning 
enligt gällande detaljplan när sådan finns. Naturvärden 

och framtida exploateringar är två intressen som kan vara 
avgörande för lämpligheten av en lednings sträckning och 
det är därför viktigt att i så god tid som möjligt kontakta 
Expl. för att diskutera lämpligaste sträckningen av en ny 
ledning. Kontakt med Expl. fås genom att mejla underlag 
för planerad ledningssträckning till; exploateringsavdel-
ningen.mos@falun.se. Underlaget ska minst bestå av en 
översiktlig karta och en detaljerad karta. Fastighetsgränser 
ska framgå av båda kartorna.

För planerad ledning som berör annan kommunal mark än 
gata kommer schakttillstånd inte att beviljas innan avdel-
ningen trafik och mark erhållit ett godkännande om sträck-
ningen och eventuellt markupplåtelseavtal från avdelningen 
exploatering.
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Del 2

Ansökningar och kommunikation
Nedan följer en indelning av tre olika typfall av arbeten 
med ledningar och vilka tillstånd som krävs eller kan 
krävas, samt ansvarsfördelning. Schakttillstånd krävs 
alltid för schaktning i all typ av kommunalt ägd mark (med 
undantag för där enskilt huvudmannaskap gäller), medan 
övriga tillstånd och avtal kan variera från fall till fall.

1. Ny ledning (gatumark)
För ny ledning och annan anläggning (ex. transformator-
station) som endast berör gatumark krävs/ kan krävas;

• Schakttillstånd. ToM är ansvarig för utfärdande 
av schakttillstånd. Ledningsägaren är ansvarig för 
att  ansöka om schakttillstånd och det sker via Falu 
 kommuns hemsida, se sid. 10, senast två veckor innan 
önskad arbetsstart.

• Offentligplatsupplåtelse krävs för användning av mark 
och områden som ryms under definitionen offentlig 
plats i ordningslagen samt Falu kommuns ordningsföre-
skrifter. Tillståndet söks hos Polismyndigheten och det 
åligger ledningsägaren att inhämta sådant tillstånd. 
Ansökan ska lämnas minst 6 veckor innan önskad start 
av etablering/byggnation.

• Andra tillstånd enligt miljöbalken, kulturmiljölagen, 
väglagen m.fl. Det är ledningsägarens ansvar att ha 
kunskap om gällande förhållanden och inhämta de 
tillstånd som behövs. Exempelvis tillstånd om ingrepp  
i fornlämning vilket utfärdas av Länsstyrelsen. Inom 
områden med miljöföroreningar kan anmälan till till-
synsmyndigheten krävas.

• Bygglov utfärdas av bygglovsavdelningen, miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, Falu kommun [Bygg]. 
Det är ledningsägarens ansvar att ta reda på när ett 
bygglov krävs och att ansöka om bygglov. Ansökan görs 
via kommunens hemsida, se sid 10. Handläggningstiden 
för en komplett ansökan är 4 veckor för anmälnings-
ärenden och 10 veckor för lov och förhandsbesked.

2. Ny ledning (annan mark än gata)
För ny ledning och annan anläggning (ex. transformator-
station) som berör annan kommunal mark än gata (även 
skola, förskola, vårdboenden etc.) krävs/ kan krävas;

• Schakttillstånd. ToM är ansvarig för utfärdande 
av schakttillstånd. Ledningsägaren är ansvarig för 
att  ansöka om schakttillstånd och det sker via Falu 
 kommuns hemsida, se sid. 10, senast två veckor innan 
önskad arbetsstart. Ansvarig tillståndsgivare, ToM, 
ansvarar för att remittera avdelningen sektor service i 
aktuella fall. Ledningsägaren ansvarar för att inhämta 
ett godkännande av sträckningen från avdelningen 
Expl., vilket krävs innan schakttillstånd utfärdas, se 
nästa punkt. 

• Godkänd sträckning. Planerad sträckning skickas i så 
god tid som möjligt till Expl. för kommunicering, se 
kontaktlista. Underlaget ska minst bestå av en över-
siktlig karta och en detaljerad karta. Fastighetsgränser 
ska framgå av båda kartorna. Den slutligen godkända 
sträckningen kan skilja sig från den föreslagna sträck-
ningen beroende på förutsättningarna. Vid en gransk-
ning av sträckningen kommer gällande förutsättningar 
att utredas vad gäller pågående markanvändning enligt 
gällande detaljplaner, kända upplåtna rättigheter, 
utpekade värden etc. och berörda avdelningar kommer 
att remitteras. Det är ledningsägarens ansvar att ha 
kunskap om gällande markförhållanden utmed planerad 
ledningssträckning.

• Markupplåtelseavtal. I de fall det bedöms lämpligt 
att exklusivt upplåta marken genom ett markupp-
låtelseavtal ansvarar ledningsägaren och Falu kommun 
gemensamt för att ett sådant avtal kommer till stånd. 
Avtalet ska ange vilken mark som upplåts, ersättning för 
upplåtelsen samt vilket ansvar och befogenheter som 
följer med upplåtelsen. 

• Offentligplatsupplåtelse krävs för användning av mark 
och områden som ryms under definitionen offentlig 
plats i ordningslagen samt Falu kommuns ordningsföre-
skrifter. Tillståndet söks hos Polismyndigheten och det 
åligger ledningsägaren att inhämta sådant tillstånd. 
Ansökan ska lämnas minst 6 veckor innan önskad start 
av etablering/byggnation.

• Andra tillstånd enligt miljöbalken, kulturmiljölagen, 
väglagen m.fl. Det är ledningsägarens ansvar att ha 
kunskap om gällande förhållanden och inhämta de 
tillstånd som behövs. Exempelvis tillstånd om ingrepp  
i fornlämning vilket utfärdas av Länsstyrelsen. Inom 
områden med miljöföroreningar kan anmälan till till-
synsmyndigheten krävas.

• Bygglov utfärdas av bygglovsavdelningen, miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, Falu kommun [Bygg]. 
Det är ledningsägarens ansvar att ta reda på när ett 
bygglov krävs och att ansöka om bygglov. Ansökan görs 
via kommunens hemsida, se sid 10. Handläggningstiden 
för en komplett ansökan är 4 veckor för anmälnings-
ärenden och 10 veckor för lov och förhandsbesked.
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3. Planerat underhåll
För planerade underhållsarbeten på befintliga ledningar 
krävs/ kan krävas; 

• Schakttillstånd. ToM är ansvarig för utfärdande 
av schakttillstånd. Ledningsägaren är ansvarig för 
att  ansöka om schakttillstånd och det sker via Falu 
 kommuns hemsida, se sid. 12, senast två veckor innan 
önskad arbetsstart.

• Offentligplatsupplåtelse krävs för användning av mark 
och områden som ryms under definitionen offentlig 
plats i ordningslagen samt Falu kommuns ordningsföre-
skrifter. Tillståndet söks hos Polismyndigheten och det 
åligger ledningsägaren att inhämta sådant tillstånd. 
Ansökan ska lämnas minst 6 veckor innan önskad start 
av etablering/byggnation.

• Andra tillstånd enligt miljöbalken, kulturmiljölagen, 
väglagen m.fl. Det är ledningsägarens ansvar att ha 
kunskap om gällande förhållanden och inhämta de 
tillstånd som behövs. Exempelvis tillstånd om ingrepp i 
fornlämning vilket utfärdas av Länsstyrelsen. Inom om-
råden med miljöföroreningar kan anmälan till tillsyns-
myndigheten krävas.

• Bygglov utfärdas av bygglovsavdelningen, miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, Falu kommun [Bygg]. 
Det är ledningsägarens ansvar att ta reda på när ett 
bygglov krävs och att ansöka om bygglov. Ansökan görs 
via kommunens hemsida, se sid 10. Handläggningstiden 
för en komplett ansökan är 4 veckor för anmälnings-
ärenden och 10 veckor för lov och förhandsbesked.

4. Akuta åtgärder
Vid akuta arbeten (arbeten som inte kan vänta pga. uppen-
bar olycksrisk eller annan större olägenhet för samhället) 
får skadan åtgärdas omgående.

• Schakttillstånd söks snarast och utfärdas i efterhand. 
Ledningsägaren ansvarar för ansökan som sker via Falu 
kommuns hemsida, se sid. 10.

Om det vid avhjälpandet av det akuta problemet bedöms 
att ett mer omfattande arbete med exempelvis utbyte av 
uttjänta ledningar behövs, ska detta hanteras som ett pla-
nerat underhåll efter att den akuta åtgärden är genomförd. 

Sammanställning

1. Ny ledning, gatumark

Tillstånd och godkännande Ansvarig för ansökan Utfärdare Handläggningstid

Schakttillstånd Ledningsägare Falu kommun, ToM Två veckor från komplett 
 inkomna handlingar.

Offentligplatsupplåtelse Ledningsägare Polismyndigheten 6 veckor

Andra tillstånd enl. MB, 
KML, FMH, VägL mfl.

Ledningsägare Länsstyrelsen, Trafikverket 
m.fl.

Bygglov Ledningsägare Falu kommun, Bygg Vid komplett ansökan gäller 4 
veckor för anmälnings ärenden 
och 10 veckor för lov och för-
handsbesked.
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2. Ny ledning, annan mark än gata

Tillstånd och 
 godkännande

Ansvarig för ansö-
kan/kommunicering

Utfärdare Handläggningstid Kommentar

Schakttillstånd Ledningsägare Falu kommun, ToM Två veckor från 
komplett inkomna 
handlingar.

Kräver godkännande 
av sträckning av 
Expl. 

Sträckning Ledningsägare Falu kommun, 
Expl.

Beror på ärendets 
omfattning. Bra att 
vara ute i god tid.

Expl. remitterar 
ärendet till övriga 
berörda avdelningar.

Markupplåtelseavtal Ledningsägare Falu kommun, 
Expl./ Lednings-
ägare

Beror på ärendets 
omfattning. Bra att 
vara ute i god tid.

Ska vara färdigt och 
undertecknat av 
båda parter innan 
marken får tas i 
anspråk.

Offentligplats-
upplåtelse

Ledningsägare Polismyndigheten 6 veckor

Andra tillstånd enl. MB, 
KML, FMH, VägL mfl.

Ledningsägare Länsstyrelsen, 
 Trafikverket m.fl.

Bygglov Ledningsägare Falu kommun, 
Bygg

Vid komplett ansö-
kan gäller 4 veckor 
för anmälningsären-
den och 10 veckor för 
lov och förhandsbe-
sked

3. Planerat underhåll

Tillstånd och godkännande Ansvarig för ansökan Utfärdare Handläggningstid

Schakttillstånd Ledningsägare Falu kommun, ToM Två veckor från komplett in-
komna handlingar.

Offentligplatsupplåtelse Ledningsägare Polismyndigheten 6 veckor

Andra tillstånd enl. MB, 
KML, FMH, VägL mfl.

Ledningsägare Länsstyrelsen, Trafikverket 
m.fl.

Bygglov Ledningsägare Falu kommun, Bygg Vid komplett ansökan gäller 4 
veckor för anmälnings ärenden 
och 10 veckor för lov och för-
handsbesked.

4. Akuta åtgärder

Tillstånd och godkännande Ansvarig för ansökan Utfärdare Kommentar

Schakttillstånd Ledningsägare Falu kommun, ToM Söks snarast i efterhand

Offentligplatsupplåtelse Ledningsägare Polismyndigheten 6 veckor

Andra tillstånd enl. MB, 
KML, FMH, VägL mfl.

Ledningsägare Länsstyrelsen, Trafikverket 
m.fl.

Bygglov Ledningsägare Falu kommun, Bygg Vid komplett ansökan gäller 4 
veckor för anmälnings ärenden 
och 10 veckor för lov och för-
handsbesked.



Länkar
Schakttillstånd  
Ansökan och mer information hittar du på:  
Falu kommuns hemsida   
sök på ”Tillstånd för att  schakta och gräva”.

Bygglov  
Ansökan och mer information hittar du på:  
Falu kommuns hemsida   
sök på ”Bygglov”.

Kontakt
Exploateringsavdelningen  
exploateringsavdelningen.mos@falun.se

Kontaktcenter  
kontaktcenter@falun.se
Telefon: 023-830 00
Besöksadress: Stadshuset, Slaggatan 3D, Falun

Referenser:
prop. 2016/17:180, sid. 291
SFS 2017:900
SFS 1993:1617
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https://www.falun.se/trafik--resor/trafik-och-gator/grava-och-schakta-tillstand.html
https://www.falun.se/bygga-bo--miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/bygglov.html



