
Helhetslösning för  
hantering av grävtillstånd  
i kommuner

I e-tjänsten GeoSak koordineras ledningsanvisningsärenden från Ledningskollen 
med grävtillstånd för kommuner. Våra handläggare kontaktar entreprenören 
och ser till att ansökan blir komplett. En enklare process för tillståndsansökan 
förenklar för entreprenörerna, ger er som kommun kontroll över planerade 
markarbeten och sparar tid.

Så fungerar e-tjänsten GeoSak
 Våra handläggare fångar upp ärendet i Ledningskollen, kontaktar entreprenören  
och ser till att en ansökan om grävtillstånd lämnas till oss.
Vi ser till att ansökan som kommer till er är komplett så att ni snabbt kan fatta 
beslut.
Då markarbetet är klart får ni en slutrapport och faktureringsunderlag.

Ni kan göra en slutbesiktning och därefter fakturera.

Geomatikk har omdefinierat marknaden för skydd av viktig infrastruktur i Sverige. Bland våra kunder finns Sveriges 

största fiber-, el- och telenätägare men också många mindre nätägare. Vår vision är störningsfria ledningsnät. 

Med ledningsanvisning, inmätning och dokumentation av ledningar förebygger vi att privatpersoner och företag 

drabbas av avbrott i viktiga samhällstjänster. Läs mer på geomatikk.se
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Fakta

E-tjänsten för grävtillstånd i 
kommuner är en webbaserad 
molnlösning med stöd för  
mobila enheter. Den består av: 

• Kundportal där entreprenören 
anmäler markarbete och följer 
upp sin ansökan.

• Personlig handläggare som 
vet vem som ska gräva var och 
kvalitetssäkrar ansökan i dialog 
med entreprenören.

• Kommunens ärendehanterings- 
system GeoSak med överblick 
över alla ärenden, digitalt och 
sökbart arkiv, stöd för digitalt 
faktueringsunderlag, elektronisk 
signering, rapportering och 
uppföljning.

• Appen GeoSak Fält med färdiga 
mallar för besiktningsprotokoll, 
kartvy och information om 
ärendet.

I e-tjänsten GeoSak syns pågående 
tillståndsärenden och markarbeten  
i kartvyer och som listor. Det är enkelt  
att se status och vem som gräver. Vy i appen  

GeoSak Fält.
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Fler ärenden med minskad administration 
Geomatikks e-tjänst för grävtillstånd är kopplad till tjänsten Ledningskollen där vi  
redan idag hanterar över 200 000 ärenden per år. Det innebär att antalet ansökningar  
om grävtillstånd på kommunal mark kommer att öka. Ytterligare fördelar är:
• Kommunens administration minskar.
• Dokumentation över utförda arbeten blir komplett och spårbarheten korrekt.
• Kostnader för framtida reparationer undviks eftersom ni får kontroll över alla mark- 

arbeten och enkelt kan inspektera avslutat arbete med stöd av tjänsten.
• Dialogen med entreprenörerna blir tydligare.
• Medborgarna får inblick i planerade markarbeten genom att ni kan publicera  

informationen på kommunens hemsida.


