ANSÖKAN om tillstånd att gräva
i allmän mark
- SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN -

sid 1(3)
Upplysningar: Heby kommun, tfn 0224-363 55
Daniel.Hagman@heby.se

Ansökan sänds till:
Heby kommun, Tekniska enheten, 744 88 Heby
Ledningsägare

Org.nr

Kontaktperson

Telefonnummer

Adress

E-postadress

Entreprenör
Ansvarig arbetsledare

Telefon

Adress

E-postadress

Faktureringsadress och Org. nr (avser fakturering för återställningsarbeten)

Information om aktuell grävning
Allmän beskrivning

Adress

Grävningen avser:
Park/naturmark ☐
Arbetsmetod:

Körbana

☐

G/c-väg

☐

Gångbana ☐

Annat:

Beräknad storlek på grop/gropar (längd x bredd x djup)
Arbetet avses inledas:

Arbetet avslutas:

Ritningar bifogas! Se även information om inmätning på följande sida!
Jag har tagit del och accepterar villkoren (se nästa sida):

Ja ☐

Underskrift ledningsägare

Underskrift kommunens handläggare

Ort och datum

Ort och datum

☐ Beviljas

☐ Avslås

Handläggningstid för grävtillstånd är cirka två veckor

Villkor nästa sida

Villkor
Kommunens ansvar

I Heby kommun ansvarar verksamhetsnämnden för offentlig plats inom kommunen. Tekniska enheten
är i egenskap av kommunens väghållare den som lämnar föreskrifter för utförande av arbete i allmän
platsmark.
Ledningsägarens ansvar

Heby kommun påtar sig inget ansvar för av ledningsägaren förslagen placering av ledning. Det åligger
ledningsägaren att själv svara för kontroll av andras ledningar och anläggningar. Ledningsägaren
ansvarar för att markering av andra ledningsägares ledningar blir utförd samt svarar för eventuell
uppkommen skada på annans ledning eller anläggning vid grävning. Kontroll av andras ledningar
måste ske via Ledningskollen.se.
Ledningsägaren bekostar alla åtgärder i allmän platsmark som görs i samband med ledningsarbetet.
Ledningsägaren ansvarar för återställningen upp till bundet bärlager alternativt slitlager där bundet
bärlager ej förekommer.
Ledningsägaren ansvarar under perioden 1 maj-15 september för tillsyn och underhåll av grävningen i
30 dagar efter grävarbetets slut. För grävningar utförda under perioden 16 september-1 maj gäller att
ledningsägaren svarar för tillsyn och underhåll till och med 31 maj. Tillsynen och underhållet avser
sådant som sättningar och andra skador på beläggningen/ytan. Av Heby kommun utsedd
beläggningsentreprenör övertar sedan arbetet och ansvaret. Vid avslut av arbetet meddela kommunens
gatuansvarig för besiktning och godkännande innan övertagande.
Ledningsägaren ska se till att arbetsområdet fram till utförd slutbesiktning hålls i sådant skick, att
ordning och säkerhet inte åsidosätts.
Uppbrutet material som kantsten, plattor m.m. ska rengöras och lagras så att dessa kan användas vid
återställningen. Det uppbrutna materialet ska förvaras på sådant sätt att materialstöld, vandalism eller
skador på tredje part undviks. Förvarat material ska inför återställningen transporteras tillbaka till
arbetsområdet.
Ledningsägaren har ansvaret för att entreprenadområdet/arbetsområdet hålls rent och snyggt och
ansvarar därmed för renhållning, underhåll och vinterväghållning till dess ledningsägarens arbete är
fullgjort och slutbesiktat. Angränsande områden ska hållas i sådant skick, att renhållning och
vinterväghållning kan ske på normalt sätt. Sopor och avfall från platsen ska samlas snarast och sorteras
för respektive avfallssort. Åtgärder ska vidtas så att mark, grundvatten och vattendrag inte förorenas
av kemikalier, oljor, bensin eller liknande.
Ledningsägaren har ansvaret för trafikavstängning och för att schaktet är avspärrat i enlighet med
Vägverkets författningssamling IFS 2009:4.
Vid arbete på eller längst väg/gata som innebär försvårad framkomst för utryckningsfordon måste SOS
alarm meddelas om detta.
Inmätning

Vid nedläggning av ny ledning, flytt av ledning eller arbete med äldre ledning som ej tidigare är inmätt
ska ledningsägare mäta in ledningen i öppen grav. Mätdata lämnas till kommunen (samma adress som
ovan). Inmätning ska ske i kommunens referenssystem som är Sweref 99 16 30. För vatten- och
avloppsledningar skall koordinater anges i nord- ost- och höjdled. För höjdfix och mätpunkter
vänligen kontakta kommunen.

Debitering

Efter utförda beläggningsarbeten debiteras ledningsägaren kostnad för detta med påslag av 30%.
Påslaget avser täcka kostnader för sättningar och andra kompletterande arbeten.
Konsekvenser och påföljder:

•

Om arbete har startats utan grävningstillstånd debiteras ledningsägaren ett vite av 20 000 kronor
per gång.

•

Om arbetet inte överensstämmer med inlämnade handlingar avseende placering av ledning
debiteras ledningsägaren en avgift för kommunens merkostnader samt ett vite av 500 kronor per
löpmeter felaktigt lagd ledning.

•

Om borrning erfordras, enligt kommunens anvisningar, och detta inte efterföljs debiteras
ledningsägaren en avgift för kommunens merkostnader samt ett vite av 25 000 kronor.

•

För bristfällig återställning, skador på träd eller felaktigt hanterade massor etc. debiteras
ledningsägaren för kommunens merkostnader inklusive trädets eller anläggningens värde.

•

Om trafikanters säkerhet äventyras och påtalade brister inte rättas till stoppas arbetet och
kommunen utför de nödvändiga kompletteringarna. Kostnaden debiteras ledningsägaren.

•

För akuta underhållsåtgärder efter felanmälningar eller dylikt från allmänhet eller näringsidkare
debiteras ledningsägaren för kommunens kostnader.

•

Skador som drabbar trafikanter på grund av bristfälligt underhåll av grävning etc. regleras av
väghållaren och debiteras ledningsägaren. Alternativt kan ledningsägaren anmodas att reglera
skadan. Om detta inte sker inom två arbetsdagar utgår en avgift för kommunens merkostnader
samt ett vite av 20 000 kronor.

•

Om trafikavstängning inte är utförd enligt Vägverkets författningssamling IFS 2009:4 har
kommunen rätt att efter samråd vidta nödvändiga åtgärder på tillståndshavarens bekostnad. En
avgift utgår för kommunens merkostnader samt ett vite av 20 000 kronor.

Mer information om grävning på allmän plats finns på kommunens hemsida!

