
   
                                                              CHECKLISTA 

 
Samhällsutvecklingsförvaltningen                  för att gräva i allmän mark 
Gata/Park    
 
 
 
 
Tillstånd beviljas under villkor:                          Utförd 
 
1. Innan ansökan görs skall aktuella uppgifter tas fram av sökanden om ledningar, kablar,   

polygon- och fixpunkter för val av lämplig placering, (begär kabelutsättning i god tid). 
 
2. Det skall framgå av bifogad kartskiss vart ledning/kabel föreslås placeras i gatusektion.   

Samläggning skall efterstävas. 
 
3. Avstängning av väg/gata får inte företas utan att tillstånd i varje enskilt fall erhållits och   

trafikanordningsplan upprättas. 
 
4. Okulär besiktning utförs och dokumenteras. Sökanden kallar.    
 
5. Vid ingrepp i väg/gata skall säkerhetsanordningar uppsättas och skötas enligt Statens   

vägverks föreskrifter, ”ARBETE PÅ VÄG”. Godkända varselkläder skall användas. 
 
6. Markupplåtelse för upplag och uppställning skall avtalas med kommun eller annan markägare.  
 
7. Befintliga kablar eller ledningar får inte skadas genom arbetet.    
 
8. Om förändring av väg/gata eller mark i höjd och/eller sidled medför att ledningen med därtill  

hörande anordningar måste flyttas eller ändras, skall ledningsägaren stå för kostnaden. 
 
9. Återställningsarbeten utförs i enlighet med av gatuavdelningen föreskriven norm och standard,  

samt skydd av befintlig vegetation (se ”Norm och standard för återställningsarbeten mm”). 
 
10. Arbetet uförs på ett för de boende, butiker mm, samt trafikanter tillfredställande sätt.   

Sökanden ansvarar för information till berörda. 
 
11. Ledningsägaren svarar för underhåll, skador inom arbetsområdet eller skada som åsamkas  

trafikant, intill dess att arbetet är slutbesiktigat och godkänt. 
 
12. Ledningsägaren bekostar och upprättar relationsritningar digitalt genom inmätning i Rikets   

koordinatsystem, och delger kommunen inmätningar, såvida inte annat föreskrivs i avtal  
mellan kommunen och ledningsägaren. 

 
13. Gatuavdelningen äger rätt att fullfölja arbetet på ledningsägarens bekostnad om arbetet inte  

bedrivs skyndsamt eller på sätt som föreskrivs. Detta gäller även försummat underhåll. 
 
14. Ledningsägaren anmäler till slutbesiktning så snart arbetet är färdigställt.   
 
15. Ledningsägaren påtar sig ansvar (garanti) för av honom bristfälligt utfört återställningsarbete  

under 2 års tid räknat från godkänd slutbesiktning, såvida inte annat föreskrivs i avtal mellan  
kommunen och ledningsägaren. 

 
 
 
Underskrift av utförda punkter på checklistan 
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Ort och datum    Sökandens/ledningsägarens underskrift 
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