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Ansökan om tillstånd för grävnings- och schaktningsarbeten i 
allmän platsmark 

Denna ansökan avser nedan beskrivet arbete. Beviljad ansökan gäller under de 
förutsättningar att "Bestämmelser för schaktning i allmän platsmark" följs. 

Ansökan inlämnad av: .................................................................... . 

Kontaktperson: 

Telefonnummer: 

Plats där arbetet skall bedrivas: ........................................................... . 

Arbetet avser: ................................................................................ . 

Arbetet berör: Hela / halva körbanebredden 
Gångbana I gång- och cykelväg (stryk det som ej gäller) 

Arbetet beräknas påbörjas ................................................................. . 

Arbetet beräknas vara avslutat ............................................................ . 

Eventuell entreprenör ....................................................................... . 

Underskrift 

Ansökan inkom till tekniska avdelningen .............................................. . 

Ansökan beviljad ............................................................................ . 

Underskrift .................................................................................... . 

Plats för skiss över schaktningsområde: 



�Tingsryds 
�kommun 

Bestämmelser för grävnings- och schaktningsarbeten i allmän platsmark

Ansökan: Ansökan skall vara inkommen till Tingsryds kommun, tekniska 
avdelningen senast en vecka före varje arbetes igångsättande. I detta 
schaktlov är definitionen för gata det samma som belagd yta. Detta 
medför att samma förutsättningar gäller för gata, GC-väg, parkering 
m.m. Den sökande har det fulla ansvaret för schaktningsarbetet. Detta
medför att den sökande utgör avtalspart och ansvarar gentemot tekniska
avdelningen för inhyrda entreprenörer m.m.

Trafikreglering: Eventuell erforderlig trafikreglering, såsom avstängning av gata, 

Ansvar: 

Akut arbete: 

enkelriktning, parkeringsförbud m.m. sökes hos Trafiknämnden i 
Tingsryds kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 88,362 22 
Tingsryd. Trafikanordningsplan skall alltid vara utförd och godkänd före 
arbetet påbörjas. 

Den sökande ikläder sig allt ansvar för med arbetets genomförande 
förenade kostnader liksom för genom försummade eller bristfälliga 
åtgärder uppkomna anspråk på skadestånd eller annan ersättning. Den 
sökande ansvarar för att dessa anvisningar (bestämmelser för 
schaktningsarbeten i gatumark) följes. 

Oförutsett akut behov av arbete i gatumark (förorsakat av skada eller av 
därmed jämförbar anledning) kan påbörjas så snart erfordras. Anmälan om 
arbetets påbörjan insändes så snart tillfälle därtill ges. 

Återställning: Den sökande ansvarar för all återställning. Bitumenösa beläggningar skall 
utföras av tekniska avdelningen och debiteras enligt gällande prislista för 
lagningsarbeten. Av den anledningen bör gemensam syn utföras innan 
arbeten påbörjas. Om sökande inte har kallat till syn av arbetsplatsen har 
Tekniska avdelningen tolkningsföreträde avseende gatans skick vid 
påbörjat arbete. Sökande kan erhålla tillstånd att utföra bitumenös 
beläggning vid större schaktarbeten. Sådant tillstånd skall sökas i samband 
med ansökan om tillstånd för schaktarbeten. 
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Utförande: 

Renhållning: 

Den sökande ansvarar för att inga fixpunkter, tomtrör eller andra viktiga 
föremål förstörs. Schaktningsarbeten ska utföras på ett sådant sätt att inga 
skador kan drabba övrig trafik på gatan. Arbetet får ej heller försämra 
vattenavledningen på gatan under pågående arbete. Förstärkningslager 
skall utföras med en. lagertjocklek= 250 mm. Bärlager skall utföras av 
krossmaterial eller krossat grusmaterial lagertjocklek = 15 0 mm. 
Vid sprängningsarbeten i anslutning till kommunens va-ledningar 
(närmare än 2 meter) skall självfallsledningar filmas, på den sökandes 
bekostnad, efter slutfört arbete. Filmer överlämnas till kommunen senast i 
samband med slutbesiktning 

Om gatudelar nedsmutsas skall sökande snarast och fortlöpande låta 
rengöra gatan. Om rengöring icke utföres förbehåller sig tekniska 
avdelningen rätten att rengöra gatan på sökandens bekostnad. 

Snöröjning och Sökanden ansvarar för snöröjning och sandning på provisorisk 
sandning: 

Beläggning: 

Avvikelser: 

Upplag: 

Relations
handlingar: 

Besiktning: 

Tider: 

förbifart för gång- och cykeltrafik i anslutning till arbetsplatsen. 

Beläggning av gata utföres av sökanden. (Se under återställning) 

I de avseende den sökande har avvikit ifrån avtalsföreskrifter förbehåller 
tekniska avdelningen sig rätten att ombesörja tillrättaläggande av det 
felaktigt utförda. Den sökande kommer därvid att debiteras samtliga 
kostnader. 

Den sökande får själv ordna med upplagsplatser för massor, kantsten m.m. 
Uppschaktade massor bör i regel bortföras. Endast då det med hänsyn till 
mindre omfattande trafik och till allmän trevnad m.fl. faktorer är möjligt, 
må massor uppläggas i anslutning till arbetsplatsen. 

Relationsunderlag skall lämnas till tekniska avdelningen vid 
besiktning av återställningsarbetet. Koordinater för brytpunkter och 
anordningar skall redovisas med en decimal. 

Sökande kallar till besiktning före arbetets påbörjan och efter slutförande. 

Tidigaste igångsättningstidpunkten samt senaste färdigställandetidpunkt 
skall anges i schaktlovshandlingen. 




