Grävning i allmän mark
För att du ska få gräva i kommunal mark måste du ha tillstånd.


Gatuavdelningens anvisningar för återställning av asfaltbeläggningar ska följas (se checklista
nedan). Kund ska beställa justering och asfaltering av kommunens beläggningsentreprenör.
 Före uppschaktning i kommunal mark skall gatuavdelningen kontaktas, se nedan.
 Återfyllning av schakt skall ske på sånt sätt, att ursprunglig uppbyggnad av vägbanan fås.
Packning skall utföras. De översta 15 cm skall bestå av nytt bärlager som täcks med 2-3 cm
kallasfalt för tillfällig lagning innan vanlig asfaltering sker. Om återfyllning inte är gjord på av
gatuavdelningen godkänt sätt, kommer gatuavdelningen att debitera de extra kostnader detta
medför.
 Borttransport av överblivna och eventuellt otjänliga massor i samband med schakt och
återfyllning görs av beställaren av asfaltslagningen. Uppriven asfalt skall transporteras till
kommunens asfaltupplag.
 Återställningsarbeten, som inte är upptagna i prislistan, debiteras efter självkostnad + 15 %
administrationstillägg.
För information ta kontakt med samhällsbyggnadsavdelningen, nummer nedan.
Checklista för ledningsägare:
 Upprätta tillfällig trafikanordningsplan, och om det behövs begär tillfälliga lokala trafikföreskrifter.
 Begär grävningstillstånd.
 Begär upplåtelsetillstånd hos polisen för bodar, upplag etc. utanför arbetsområdet.
 Informera alla som berörs av arbetet, även näringsidkare och boende.
 Anmäl när akut arbete (med generellt grävningstillstånd) startar.
 Svara för att utmärkning, avstängning och skyddsanordningar utförs enligt gällande
bestämmelser och trafikanordningsplan.
 Kalla berörda till syn före arbetets start.

Kontrollera att det finnas erforderliga beslut om vägarbete eller upplåtelse av mark på
offentlig plats.
Kontrollera om ledningar/kablar finns inom schaktområdet, begär anvisning!
Nedan exempel på eventuella ledningsägare:
VA-ledningar
Bredband
Fjärrvärme

www.ledningskollen.se

El-kabel

www.ledningskollen.se

070-18 49 675

Telekabel

www.ledningskollen.se

020-53 10 00
Fax 020-53 10 11

Kabel-TV

Kabelvision - Hagfors
www.tele2.se

0200-22 55 00

Svesat – Ekshärad
www.sappa.se

031-771 94 40
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Hagfors kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
683 80 HAGFORS

ANSÖKAN OM TILLSTÅND

tel: 0563-188 46
e-post: emil.florell@hagfors.se

för grävning i allmän mark

för nyanläggning

ANSÖKAN OM TILLSTÅND
ANMÄLAN
vid skada eller mindre underhållsarbete
2 (2)

Sökanden görs uppmärksam på att tillstånd, meddelat under nedan angivna villkor,
inte befriar från skyldighet att inhämta eventuellt ytterligare erforderligt tillstånd i
ärendet där prövning ska ske i annan ordning. Sådant tillstånd skall uppvisas för
samhällsbyggnadsavdelningens gatuenhet.
IFYLLS AV SÖKANDEN
Sökandens namn

Handläggare

Adress

Postnummer och ort

Sökandens konto/referensnummer

Telefon

Telefax

Arbetets belägenhet (gata, gatudel)
Arbetets art

Arbetet planeras utföras under tiden

Arbete nattetid

Återställning beställs av samhällsbyggnadsavdelningens gatuenhet

BILAGOR
Ritningar

ÖVRIGT ARBETE
st

Grundvattensänkning

Godkännande från andra ledningsägare,
verk, myndigheter m fl

VILLKOR
Har tagit del av ”Grävning i allmän mark” och godkänner dessa
Datum

Underskrift (ledningens ägare)

KOMMUNENS ANTECKNINGAR

TILLSTÅND MEDGES
Nedanstående särskilda villkor ska iakttagas: Tillstånd nr
……………………………………………..
SÄRSKILDA VILLKOR:

Anm: Gatuavdelningens ”GRÄVNING I ALLMÄN MARK” ska följas.
Tillståndet gäller t o m

Datum

Underskrift (Tekniska förvaltningen)

