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Ansökan om grävningstillstånd 
i kommunal mark

Har tagit del av och förstått ”Anvisningar för grävning i Älvkarleby kommun”.

Allmänna uppgifter

Postnummer och ort

Journummer vid anvisningar

E-post

E-post

Obligatoriska ritningar är bifogade

Offentliga uppgifter 
När anmälan kommer in till tekniska avdelningen är den en offentlig handling. Det innebär att den får läsas a    v vem 
som helst. Personuppgifter i ansökan behandlas enligt bestämmelserna i personuppg  iftslagen (PUL). Du medger att 
informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och 
rättelser. 

Arbetsområde

Arbetet beräknas starta

Sökande företag

Adress

Kontaktperson

Telefon

Fakturaadress

Organisationsnummer

Utövande företag

Ansvarig arbetsledare

Telefon

Typ av arbete

Datum Underskrift Namnförtydligande

fortsättning nästa sida  
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 

Ansökan skickas till:  Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Box 4, 814 21 Skutskär 
eller med e-post till samhallsbyggnad@alvkarleby.se 

Referensnummer

Arbetet beräknas klart
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Fylls i av Älvkarleby kommun

BESLUT

Godkännande krävs från markägare/vägförening

Tillstånd beviljas

Övrigt

Slutbesiktning
Beställ en slutbesiktning när jobbet är slutfört. Garantitiden gäller från slutbesiktningen och två år framåt.

Datum Underskrift Namnförtydligande

Datum Underskrift Namnförtydligande

Tillståndsnr:  ....................................................... Tillstånd avslås

Villkor för tillstånd:

Anvisningar för grävning i Älvkarleby kommun
Vid schaktarbete i allmän mark i Älvkarleby kommun ska följande åtgärder följas för att undvika skador på 
under jordiska ledningar och kablar. 

1. Lämna tillståndsansökan till Älvkarleby kommun, samhällsbyggnadsnämnden.
2. Kontrollera om ledningar/kablar finns inom schaktområdet. Begär anvisning!
3. Marken ska återställas i ett tillfredsställande skick efter att arbetet slutförts.

Villkor
Bifogade föreskrifter angående schakt- och återställningsarbete ska följas.

Före byggstart ska utsättning av EL & TELE och fiberoptiska kablar, fjärrvärme, VA-ledningar hos 
respektive    ledningsägare begäras.

Skicka in ansökan till kommunen när arbetet påbörjas.

Väg får endast stängas av om särskilt tillstånd mottagits från beslutsmyndighet.

Samtliga föreskrifter i ”Allmänna bestämmelser för arbete på väg” ska följas och anvisningar för säkerhets-
anordningar särskilt uppmärksammas innan ingrepp i väg/gata/GC-väg görs.

Befintliga ledningar och kablar i marken får ej skadas. Om skada ändå uppstår ska den genast anmälas till 
ledningsägaren och tillståndsgivaren.

Utövande företag ansvarar ensam för skador och kostnader som på grund av anläggningens byggande, 
underhåll och drift kan drabba trafikant eller tredje man.

När återställningsarbetet har utförts efter färdigt arbete ska ledningsägaren omedelbart skicka in 
anmälan    om avslutat    arbete och ett förslag till slutbesiktningsdatum.

Ledningsägaren ska lämna 2 års garanti på återställningsarbete beräknat från slutbesikt nings 
datum.

Om asfaltering inte är möjlig direkt efter återfyllnad ska oljegrus/kallasfalt läggas tills asfaltering kan ske. 
Arbetet och återställande av mark ska ske i enlighet med AB Svensk Byggtjänst publikation AF AMA 98.  
Arbetet ska bedrivas enligt gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

OBS! Tillståndet innebär inte att Älvkarleby kommun tar åt sig ansvaret för schakten. 
Ansvarig är den som utför arbetet.



Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Samhällsbyggnadsnämnden, 
026-830 00 (växel), samhallsbyggnad@alvkarleby.se.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, eller för att vidta 
åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås (rättslig grund se dataskydds-
förordningen artikel 6.1 b). Uppgifterna kommer att lagras/sparas i vårt ärendehanteringsprogram.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen går också bra att ställa till dataskyddsombudet Malin Persson, 
026-831 57 eller Erik Klippmark, 026-831 12, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. 
Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen.
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