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Tekniska krav – Fiberförläggning inom Säters kommun 
 

 

 

Avser projekt:  

Utförs av:  

 

 

Inledning 

Denna skrift syftar till att klarlägga de krav som Säters kommun ställer på utförare vid 

fiberutbyggnad. Kraven appliceras på enskilda projekt i samband med att grävtillstånd söks. För att 

erhålla ett beviljat grävtillstånd ska Tekniska krav godkännas. Rutinen för grävtillstånd kan ses på 

Säters kommuns hemsida. Fortsatt i dokumentet är Säters kommun tillståndsgivare och utförande 

bolag är tillståndshavare.  

 

Syfte 

Syfte med kraven är flera. Dels att säkerställa likvärdig behandling/förutsättningar vid 

fiberförläggning oavsett aktör. Dels att säkerställa att kvaliteten i kommunens anläggning ej 

försämras vid fiberutbyggnad.  

 

Tekniska krav 

Följande tekniska krav ställs i samband med projekt där Fiber ska förläggas.  

 

 Grävtillstånd ska sökas och arbeten får ej påbörjas innan beslut förmedlats av 

tillståndsgivare.   

 Alternativa schaktmetoder är tillåtna. Tillståndshavare ska samråda med tillståndsgivare 

kring vilken/vilka metoder som används innan arbeten påbörjas.  

 Återställning av större schakter och som utförts med normala metoder görs av 

tillståndsgivare enligt de generella riktlinjer som finns i Säters kommun. Återställning efter 

schakt där någon alternativ metod för just fiberförläggning använts görs av 

tillståndshavaren. Metod och material ska godkännas av tillståndsgivare innan utförande.  

 Tiden mellan färdigställande av schakt och återställning ska vara så kort som möjligt.  

 Fiber ska i så stor utsträckning som möjligt samförläggas med befintliga ledningsstråk. Ev. 

avsteg samråds med Kommunen.  

 Samordning med andra aktörer ska ske om kommunen så beordrar/önskar.  
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Krav på planering, samordning, besiktning och garanti 

 Samordning mellan tillståndshavare och tillståndsgivare ska ske projektet igenom. Möten 

ska hållas såväl före, under som efter genomfört projekt.  

 Tillståndshavare ska kalla till garantibesiktning när arbeten är klara. Vid garantibesiktning 

kontrolleras så att återställning är korrekt utförd. Garantitid ska vara 5 år i de fall 

återställning skett av tillståndshavare.  

 Tillståndshavare ska efter 5 år kalla till slutbesiktning där kontroll sker av anläggningen. 

Eventuella fel eller brister som uppstår under garantitiden ansvarar tillståndshavaren för att 

åtgärda. Vid godkänd slutbesiktning övergår ansvaret för anläggningen till tillståndsgivaren.   

 Tillståndshavare ska vid avslutat projekt förse tillståndsgivare med kompletta handlingar 

över fibernätet.  

 

 

 

 

 

Ovanstående krav accepteras av tillståndshavare:  

 

 

………., den …………… 

 

 

 

…………………………. 

Namn 

Företag 

 


