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Riktlinjer och villkor vid markarbeten 
 

Ledningskollen 
• Enligt användarvillkoren för Ledningskollen: Frågeställare bör observera att användningen av 

www.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.  
 

Villkor/Riktlinjer  
• Utsättningen gäller i 1 månad från datum för kvitterad utsättning. Kunden (frågeställaren alternativt den som 

utför arbetet) skall säkra och bevara markering till dess markarbeten avslutats.  

• Efter avslutat arbete ansvarar kunden (frågeställaren alternativt den som slutför arbetet) att eventuella 

markeringsstickor/stakkäppar städas undan. Arvika Teknik AB ansvarar ej för bortplockning av dessa då det är 

för ER skull markeringsstickor/stakkäpparna slås ned. 

• Har en månad gått utan att markarbeten påbörjats skall en ny beställning göras i Ledningskollen; 

www.ledningskollen.se.  

• Utsättningen omfattar alla dokumenterade ledningsstråk som ägs av Arvika Teknik AB inom den plats för 

markarbete som överenskommits mellan frågeställare (eller dennes representant) och utförare. För ledningar 

som ägs av annan aktör än Arvika Teknik AB (till exempel inomgårdsel) hänvisas Ni till respektive 

ledningsägare/fastighetsägare. 

• Om markarbeten skall utföras utanför område för vilken ledningsanvisning har beställts, så måste en ny 

begäran om ledningsanvisning göras i Ledningskollen. Se www.ledningskollen.se.  

• Om utsättning eller karta ej överensstämmer med verkligheten, skall Arvika Teknik AB kontaktas/rådfrågas 

innan schakten återfylls.  

• Om eventuella oklarheter kring aktuellt anvisningsområde kvarstår eller brister i utsättningen uppenbaras ska 

Arvika Teknik AB kontaktas innan markarbete påbörjas.  

• En utsättning är ej att betrakta som markägarens tillstånd att utföra markarbete.  

Oaktsamhet vid markarbete kan leda till skador på ledningar.  
För att förhindra detta gäller följande villkor: 

• Inmätt lägesinformation redovisas en lägesnoggrannhet på ≤0,5m. 

• Säkerhetsavståndet vid markarbeten är minst 1 meter på vardera sidan om nätägares anläggning. 

Markarbeten närmare anläggningen får endast ske med handverktyg.  

• Sveriges kommuner och Landsting (SKL) anvisning ‘Ledning för grävning’ skall följas. Se www.skl.se. 

• Ersättningskrav kan resas om ovan nämnda villkor ej följts och det uppstår skada på ledning. Ansvaret gäller 

också skada förorsakad vid terrängens sättning efter att arbetet är utfört.  

Ledningsskada 
• Om skada sker på anläggning skall du omedelbart göra följande:  

o Ta reda på referensnumret från Ledningskollen för denna ledningsanvisning, t ex 20140101-0001. 

o Kontakta Arvika Teknik AB. Uppge referensnumret. Utan referensnummer kan din skadeanmälan ej behandlas. 

Följande villkor gäller för mottagen information 
Mottagaren förbinder sig att:  

• Endast använda informationen för detta uppdrag. 

• Inte lämna ut informationen till obehöriga. 

• Förvara informationen på ett säkert sätt under hela perioden för markarbete och med kopia på platsen för 

markarbete. 

• Efter uppdragets slut makulera informationen. 

http://www.ledningskollen.se/
http://www.skl.se/

