Ansökan om grävtillstånd
Sökande
För- och efternamn*

Telefon*

Adress
Postnummer

Postort

Mejladress
Typ av arbete (kabel, fjärrvärme..)
Ledningsägare*

Ort, plats, gata*

Beräknad byggstart (datum)*

Beräknat avslut (datum)*

Entreprenör
Entreprenör*

Arbetsledare*

Telefon dagtid*

Telefon, jour*

Bas U kontaktperson*

Bilagor
Ritningar

Fastighetsbeteckning

TA-plan
Godkännande från andra ledningsägare, verk, myndighet m.fl

Signaturer
Signatur sökande
Ort

Datum

Signatur markägare
Namnförtydligande
Ort

Datum

Allmänna villkor
1. Schaktning skall om möjligt ske i gångbana, veck eller grönyta. Tryckning
skall användas där så är möjligt.
2. Grusöverbyggnad skall återställas med samma tjocklek och kvalitet som
befintligt. Packning skall utföras enligt MARK AMA 83 C tabell C/5.
3. Grönyta skall justeras upp till befintlig marknivå och återställas som före
schaktning.
4. Vid förläggning av kabel/rör parallellt med befintliga kommunala valedningar skall ett avstånd av 2,0 m. hållas. VA-karta bifogas vid
önskemål.
5. Uppkomna kilar och längsgående remsor av gammal asfalt mellan schakt
och asfaltskant eller äldre skarv får inte vara smalare än 1,0 m.
6. Entreprenören ansvarar för att befintliga ledningar och kablar inte skadas.
7. Entreprenören ansvarar för att uppgrävningen sker på angiven plats och
enligt tillståndet.
8. Entreprenören ansvarar för uppgrävningen t.o.m. sju dagar efter anmälan
om färdigställande har inkommit till Serviceförvaltningen. Därefter
övergår ansvaret på Sävsjö kommun. Debitering av
återställningskostnader enligt fastställd prislista sker 2 ggr./ år.
9. AFS 1999:3 skall gälla vid arbetsutförandet (arbetsmiljö, avstängning
mm.). Schakter som lämnas öppna under kvällar och helger skall
kontrolleras av Bas P eller U. Övergrävningar som korsar gång och
cykelväg och/eller gata skall markeras med koner på vardera sida.
10. Kommunen förutsätter att sökande även inhämtar markägarens
godkännande.
11. Om inte villkoren i tillståndet följs så upphävs tillståndet med ekonomisk
ersättning till kommunen enligt avtalad prislista.
12. Beställning av återställningsarbeten gällande asfalt görs till
tekniska@savsjo.se.

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen

De personuppgifter som lämnas i denna blankett registreras och lagras i vårt ärendehanteringssystem med
myndighetsutövning som laglig grund för behandlingen. Kommunstyrelsen, som är personuppgiftsansvarig,
kommer att hantera uppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Den registrerade har rätt
att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade, i vissa fall få uppgifter raderade samt i vissa fall få
rättelse om något är felaktigt. Personuppgifterna överförs inte till tredje land och vi använder oss inte av ett
automatiserat beslutsfattande.
Läs mer på www.savsjo.se/personuppgifter eller ring Sävsjö kommuns växel på 0382-152 00.

