Magnus Kåren 070-255 88 56
nils.modin@solleftea.se

Sökande företag el. motsv.

Fakturaadress

Organisationsnummer

Fakturapostnr.

Fakturapostort.

Plats för grävning
Typ av arbete

Sökandes kontaktperson

Entreprenör,
namn

Innan arbetet påbörjas ska Sollefteå kommuns kontaktperson kontaktas.
Sökanden själv ansvarar för och bekostar återställning av ytor.

Ansökan godkänd datum
Undertecknas för Sollefteå kommun
Undertecknas för Sollefteå kommun
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Betalningsinformation
• Avgift för grävtillstånd är 1000 kronor.
• Avgiften justeras årligen den 1 januari med gällande KPI (Konsumentprisindex),
basmånad är oktober 2013.
• Fakturering sker efter godkänt tillstånd.

Grävning i offentlig mark
Offentlig mark definieras i ordningslagen som allmänna vägar, gator, torg, parker och
andra platser som i kommunens detaljplaner redovisas som allmän. För att få gräva i
offentlig mark krävs ett tillstånd, ett Grävtillstånd, som söks hos Sollefteå kommun
och behandlas i samråd med den sökande.
Om ett arbete påverkar framkomligheten på väg/gata behövs en av
Sollefteå kommun godkänd Trafikanordningsplan.
Trafikanordningsplan upprättas av den sökande och skickas till Sollefteå
kommun för granskning.
För att kunna gräva behöver man ibland kunna använda offentlig mark för
arbetsredskap etc. och då krävs ett Upplåtelsetillstånd som man söker hos
polisen.
Behöver man använda tunga, breda eller långa transporter behövs tillstånd även för
det. Tillståndet kallas Transporttillstånd och krävs för transporter med högre
bruttovikt eller om fordonet är bredare eller längre än vad SFS Trafikförordning
(1998:1276) tillåter, och även här är det kommunen som tar emot ansökningar och
ger tillstånd.

Postadress
Sollefteå kommun
Tekniska enheten
881 80 Sollefteå

Besöksadress
Djupövägen 3, Sollefteå

Telefon 0620-68 20 00 vx
Fax
0620-68 23 27

E-post

Org.nr

Bankgiro 0770-6229

21 20 00-2437

kommun@solleftea.se

Hemsida www.solleftea.se
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Grävning i offentlig platsmark

Regler och anvisningar för tillstånd

ALLMÄNNA VILLKOR
Som villkor för tillstånd gäller att:
•

Sollefteå kommuns föreskrifter ”Grävningsbestämmelser för Sollefteå kommun” ska
följas

•

Tillstånd från polismyndighet inhämtas jämlikt allmänna ordningsföreskrifter Kf- beslut
1996-03-25 §17 om allmän platsmark skall utnyttjas för upplag

•

Sökanden erlägger avgift enligt fastställd taxa för markupplåtelser avseende upplagsoch uppställningsplatser

•

Trafikverkets anvisningar som avser ”Säkerhet på väg” ska följas

•

Lokala trafikföreskrifter för Sollefteå kommun ska följas

•

Sökanden följer de särskilda trafikföreskrifter som utfärdas med anledning av ansökan

•

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

•

Trafikanordningar hålls intakta

•

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

•

Angiven och godkänd tidplan ska följas och tillåtna trafikinskränkningar förlängs inte utan
särskild prövning

•

Räddningstjänsten och polis samt berörda kollektiva trafikföretag underrättas

•

Sökanden då behov av markdisposition ej längre föreligger eller kommunen för eget
ändamål behöver använda marken skall denna återställes enligt de anvisningar som
Sollefteå kommun lämnar

•

Övriga ledningsägare kontaktas och underrättas om avsedda åtgärder enligt ansökan

•

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

•

Trafikanordningsplan upprättas enligt särskild ansökan

För mer information, läs Grävningsbestämmelserna

