Kommun

Sunne kommun

GRÄVNINGSANSÖKAN

Telefon (även riktnr)

Telefax (även riktnr)

0565-162 00

0565-161 94

E-postadress

Datum

2008-06-18

Sökande
Entreprenör
Namn

Organisationsnummer

Ledningsägare
Namn

Organisationsnummer

Adress (utdelningsadress, postnr och postort)

Adress (utdelningsadress, postnr och postort)

Kontaktperson

Kontaktperson

Telefon (även riktnr)

Mobiltelefon

Telefon (även riktnr)

Mobiltelefon

Objekt
Väg nr

Vägnamn

Körfält

Avspärrat körbaneområde i m: Längd

Meter räknat från startsektion
Från
Till

Kvarter/Husnummer

Typ

Bredd

Arbetet beräknas starta (datum)

Produkt

Grävningens omfattning
Längd Bredd Djup

och beräknas sluta (datum)

Riktning
Borrning
Längs-/Tvärgående

Fräsning

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Villkor
Att de bifogade föreskrifter angående schakt- och återställningsarbeten åtföljs.
Att begära utsättning av EL & TELE och fiberoptiska kablar, fjärrvärme,
VA-ledningar hos respektive ledningsägare före byggstart.
Att i samband med att arbetet påbörjas, skall ansökan därom insändas
skriftligen till kommunen.
Att avstängning av väg ej får företas utan tillstånd härtill i varje särskilt
fall erhållits från beslutsmyndighet.
Att de Allmänna bestämmelser för ARBETE PÅ VÄG åtföljs.
Att innan ingrepp i väg/gata/GC-väg säkerhetsanordningar uppsättes
och sköts enligt Allmänna bestämmelser i ARBETE PÅ VÄG.

Att i mark befintliga ledningar och kablar inte skadas.
Om skada uppstår skall den ofördröjligen anmälas till ledningsägaren
och tillståndsgivaren.
Att ledning ensam ansvarar för skada och kostnad till följd av anläggningens byggande, underhåll och drift som kan åsamkas kommunen
och kostnader som kan drabba trafikant eller annan tredje man.
Att ledningsägaren omedelbart efter arbetets färdigställande och
återställningsarbeten utförts insända anmälan om avslutat arbete och
ett förslag till slutbesiktningsdatum
Att ledningsägaren skall lämna 2 års garanti på återställningsarbetet
beräknat från slutbesiktningsdatum.

Omfattning
Ange vad

Ombyggnad

Nybyggnad

Annat

Fjärrvärm
e-huvudledn

Fjärrvärm
e-servisledn

Fjärrvärm
e-övrigt

Gas huvudledn

Gas servisedn

Gas övrigt

Övrigt huvudledn

Övrigt servisledn

Gatudrift

Grönområde

Fjärrvärme

Vattenläckage

Vatten/
Övrigt

Dagvatten

Spillvatten

Tele/
Kabel-TV

Tele/Övrigt

El

Gas

Brunn

Brandpost

Ventil

Privat

Övrigt

Underskrifter
Namnteckning (entreprenör)

Namnteckning (ledningsägare)

