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Karlsborgs Kommuns föreskrifter för grävning nära växtlighet 
 
Grävtillstånd 
Skall ansökas till Gatu/Parkenheten innan arbete påbörjas 
Blankett bilaga 1 
 
Ledningsanvisning 
Berörda ledningsägare ska kontaktas för utsättning av ledningarna, via ledningskollen.se 
 
Grävning i närhet av Träd 
Avser grävning i närheten av träd som står solitärt i plantering eller gräsyta. Om grävning 
ska ske närmare stammen än 5m ska det anges i grävansökan. 
Långa eller lågt växande (lägre än 4,6m) grenar ska beskäras innan grävning påbörjas. 
Beskärning ska utföras av trädvårdsutbildad personal och bekostas av entreprenören. 
Rötter hanteras så varsamt som möjligt, och skyddas mot uttorkning och frostskador. 
Återfyllnad av schakt ska ske omgående. 
 
Om träd på allmän platsmark måste tas bort och inte kan återställas ska ledningsägare 
eller byggherre ersätta träden. Skadat träd ska ersättas. Värdering av träd ska alltid ske 
innan arbetet påbörjas. 
 
Återställning 
Ytan ska återställas enligt ursprunglig utformning, utan dröjsmål, då schaktarbetet är 
slutfört. Återställning sker med tidigare separerade massor eller ny matjord. Överbyggnad 
för träd ska bestå av 30cm mineraljord och däröver 40cm matjord. Där skelettjord har 
påverkats av grävarbetet ska återställning ske med skelettjordsblandning. 
Gräsyta återställs enligt instruktion i stycke Grävning i gräsmatta. 
 
Ledningsägare eller byggherre kallar vid alla arbeten, markägaren till slutbesiktning. 
 

Grävning i Buskage/Planteringar 
Vid grävning i buskage eller plantering ska befintlig vegetation varsamt flyttas och jordslås 
i matjord. Samtliga rötter ska vara väl täckta medans gren- och bladverk ej får jordtäckas. 
Frilagda rötter skyddas mot uttorkning och frostskador med fuktig säckväv eller geotextil. 
 
Återställning 
Återställning sker med befintlig separerad matjord som täcks med 40cm ny gödslad och 
torvinblandad jord anpassad till växttyp. 
Vattning ska ske omgående efter plantering och bekostas av entreprenör. 
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Grävning i Gräsmatta 
Vid grävning och hantering av massor ska det ske på sådant sätt att skador på 
angränsande mark minimeras. 
Massor ska separeras i mineral- och matjord. 
 
Återställning 
Ytan ska återställas till ursprunglig utformning, utan dröjsmål, då schaktarbetet är klart. 
Återställning sker med befintliga separerade massor eller ny matjord. Överbyggnaden ska 
bestå av mineraljord och däröver 20cm matjord, fri från föroreningar. 
Inga stenar, rötter eller grenar får finnas kvar. Eventuella körspår och skador på 
upplagsplats ska återställas till ursprungligt skick. 
Ytan ska besås med gräsfröblandning som motsvarar omgivande ytor. 
 
 
Återställning kan i samtliga, efter överenskommelse, utföras av Gatu/Park-enheten. I 
övriga fall är ledningsägare eller byggherre ansvarig för detta. 
 
 




