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Samhällsförvaltningen

Grävning i allmän platsmark
Ansökan/Anmälan
Ansökan om grävtillstånd

Anmälan om akut grävning

Förlängning av grävtillstånd

Sökandens namn

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Ort

E-post

Entreprenör

Ansvarig arbetsledare

Adress

Postnummer

Telefon (ansvarig arbetsledare)

Fax/E-post

Ledningsägare (om annan än sökande)

Gällande avtal

Ort

Grävning avser
Körbana

Gång- och cykelväg

Park/naturmark

Trottoar

Typ av arbete
El

Fiber

Tele

Va

Värme/kyla

Annat

Adress (uppge så noga som möjligt, gärna gatunummer)
Övrig information
OBS! 2 ex av ritningar och arbetsbeskrivningar bifogas ansökan
Orienteringskarta bifogas
Sökandes löpnummer/referens

Detaljritning bifogas
Byggstart

Byggslut

Jag har tagit av Härnösands kommuns anvisningar för grävning i allmän platsmark. (LIG)

Sökandens underskrift

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Postadress
SE-871 80 Härnösand

Tel vx
0611-34 80 00

Bankgiro
5576-5218

Hemsida
www.harnosand.se

Besöksadress förvaltning
Brunnshusgatan 4

Fax
0611-34 81 65

Organisationsnr
212000-2403

E-post
samhallsforvaltningen@harnosand.se
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Ifylls av Samhällsförvaltningen
Tillstånd nummer

Tillstånd beviljas

Villkor

Tillstånd avslås

Beställning av återställning görs genom blankett ”BESTÄLLNING Återställning grävning i
allmän platsmark”

Insändes senast 1 vecka innan planerad byggstart till
Härnösands kommun, Samhällsförvaltningen, 871 80 Härnösand
När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun behandlar personuppgifterna
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på: www.harnosand.se/gdpr

ALLMÄNNA VILLKOR
Som villkor för tillstånd gäller
att

tillstånd från polismyndigheten inhämtas jämlik allmän och lokal ordningsstadga,

att

Vägverkets utgivna anvisningar efterkommas; i första hand Kommunförbundets handbok
”utmärkt” samt ”åtgärder med hänsyn till de handikappade”,

att

samhällsförvaltningens föreskrifter för ledningsarbete i gata (LIG) iakttages,

att

lokala trafikföreskrifter för Härnösand efterkommas,

att

sökanden efterkommer de särskilda trafikföreskrifter som utfärdas med anledning av ansökan,

att

sökanden själv svarar för och bekostar erforderliga trafikmärken, avstängnings- och
varningsanordningar samt ev. ändringar på befintliga trafikanordningar,

att

trafikanordningar hålls intakta,

att

de provisoriska broar som kan påfordras har full bärighet och är försedd med skyddsräcken,

att

angiven och godkänd tidplan följes och att medgivna trafikinskränkningar ej förlänges utan
särskild prövning,

att

brandkår, ambulansstation och berörda kollektiva trafikföretag underrättas,

att

sökanden erlägger avgift enligt fastställd taxa för markdisposition avseende upplags- och
uppställningsplatser,

att

sökanden då behov av markdisposition ej längre föreligger eller kommunen för eget ändamål
behöver använda marken denna återställes enligt de anvisningar som samhällsförvaltningen
lämnar,

att

erforderliga reparationsarbeten av ytskikt efter avrop utföres av samhällsförvaltningens
gatuentreprenör,

att

övriga ledningsägare kontaktas och underrättas om avsedda åtgärder enligt ansökan,

att

ledningsägare lämnas tillträde till sina inom det disponerade området förekommande ledningar
och anordningar,

att

trafikanordningsplan upprättas enligt särskild anvisning.

