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Anvisningar för markarbeten i Stenungsunds kommun
Beställning ledningsanvisning
För markarbete vid Stenungsunds kommuns Va-anläggningar ska du alltid beställa en
ledningsanvisning före markarbete påbörjas. Du måste försäkra dig om att markarbetet inte påverkar
våra anläggningar. Vi utför ingen fysisk utsättning på plats utan skickar ledningsanvisning i form av
kartbilagor i pdf, samt dwg vid förfrågan. Ledningsanvisningen gäller i 1 månad, därefter ska nytt
underlag beställas. Ledningars och anläggningars planläge redovisas i SWEREF991200 och höjdläge
redovisas i RH2000.
Beställning av kartunderlag görs här: kommun@stenungsund.se
Om vår Va-anläggning blir skadad när du utför gräv- eller schaktarbeten ska du anmäla detta
omgående till Stenungsunds kommun på telefon: 0303- 73 00 00 (inom kontorstid) eller 031-703 17
77 (utanför kontorstid).
Du kan bli ersättningsskyldig för eventuella kostnader och skador som uppstår på våra anläggningar i
samband med markarbetet.
Vid behov av säkerhetsåtgärder, såsom provschakt för lokalisering av anläggning, besiktning av
anläggning, kontrollavvägning etc, står du för kostnaden.

Avståndskrav till kommunens Va-anläggningar
Vid ledningsförläggning ska det vara ett fritt avstånd på minst 1 meter i sidled och 0,30 meter i
höjdled mellan ytterkant på befintlig Va-anläggning och planerad ledning eller kabel.
Fundament eller annan konstruktion kan kräva större säkerhetsavstånd, detta bedöms i varje enskilt
fall.
Vid styrd borrning, spräckning eller tryckning ska det vara ett fritt avstånd på minst 3 meter i sid- och
höjdled mellan ytterkanten på befintlig Va-anläggning och planerad ledning eller kabel. Vid korsande
ledningar ska kontrollavvägning göras.
Vid trädplantering ska det vara ett skyddsavstånd på minst 4 meter mellan trädets rothals (gränsen
mellan stam och rotsystem) och Va-anläggningens ytterkant. Om det finns risk för att trädrötterna
kan skada Va-anläggningarna krävs någon form av följande skyddsåtgärder; rotspärr, byte av trädtyp,
byte av ledningsmaterial, renovering av Va-anläggning.
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