ANSÖKAN GRÄVNINGSTILLSTÅND på allmän platsmark
Gata/väg (adress för arbetet)
Start datum:

Beräknad slut datum:

Arbete utförs under helgdagar:

Delsträcka

Sökande företag:

Organisations nr:

Sökande adress:

Arbetsledare:

Telefon:

E-postadress:

Entreprenör, företag:

Organisations nr:

Adress:

Telefon

Epost

Typ av arbete (enkel beskrivning)

Trafikanordningsplan bifogas
Ritning bifogas
APD-plan
Schakt i asfalt
Schakt i plattor
Schakt i gräs
Schakt i annat
Ange vad:
Schakt bredd (anges i meter)

Schaktlängd (anges i meter)

Samråd/avsyn har skett med företag, namn, telefon

Schakt djup (anges i meter)

Datum:

Jag har även tagit delk av kommunens Grävbestämmelser

Namnförtydligande

Underskrift av sökande:

Ort och datum

Telefon nr

1
Webbplats

E-post

Örkelljunga kommun

www.orkelljunga.se

E-post: gata.park@orkelljunga.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Grävtillstånd
286 80 Örkelljunga

Biblioteksgatan 10

0435-550 00 vx

Fax

Organisations nr

212000-0878
Bankgiro

ANSÖKAN GRÄVNINGSTILLSTÅND på allmän platsmark
Beslut
Villkor för tillstånd:
Arbetet ska utföras enligt kommunens grävningsbestämmelser
Trafikanordningsplan ska alltid bifogas.
Om växtlighet berörs av grävningen, styrbar borrning eller annat arbetet ska ritning för planerat skydd av växtlighet
bifogas ned ansökan om grävningstillstånd.
Påföljder vid missbruk av grävningsbestämmelser.
Utsättning görs i ”Ledningskollen.se”.
Observera att kommunens belysnings- och VA-anläggningar inte finns i ”Ledningskollen.se”. Kontakta kommunen för
utsättning av dessa.
Informationsunderlåtelse, eller på annat sätt, utförande som avviker från grävningsanmälan eller Trafikanordningsplan kan
innebära att grävningstillståndet dras in. Detta omfattar även bristande avspärrningar och kontroller.

Arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan)
APD-plan ska, för längre etableringar; lämnas till kommunen i samband med grävningstillstånd.

Återställning
Återställning och beläggning utförs av sökande efter samråd med kommunen.
Återställning ska utföras med professionellt utförande och lämnas i mycket gott skick.
Icke godkänd återställning ska utföras utan vidare dröjsmål på kommunens begäran. Kostnader som
uppstår i samband med efterkontroller debiteras sökande.

Övertagande besiktning
Under garantitiden, fem (5) år från nedanstående datum, ska anläggningsägaren åtgärda eventuella sättningar eller andra fel
orsakat av arbete.
Asfalt

m2

Grus

m2

Gräs

m2

Annat

m2

Växtlighet som skadats ange vad:

Anmärkningar

Godkänns datum:

Namnteckning, Gata Parkenheten

Datum

Namnteckning anläggningsägare

OBS! Även andra tillstånd kan krävas gällande EL, VA och inom vattenskyddsområde.

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 10 dagar innan arbetet startas. Vid
akuta grävningar ska kommunen kontaktas och Grävningstillståndsansökan inklusive
Trafikanordningsplan ska vara kommunen tillhanda senast första kommande
vardag.
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Webbplats

E-post

Örkelljunga kommun

www.orkelljunga.se

E-post: gata.park@orkelljunga.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Grävtillstånd
286 80 Örkelljunga

Biblioteksgatan 10

0435-550 00 vx

Fax

Organisations nr

212000-0878
Bankgiro

