ANSÖKAN om grävtillstånd inom Hässleholms kommun
(Obs! 2 sidor)
Datum

Ärendenummer (Ifylls av Tekniska
förvaltningen)

Tekniska förvaltningens anteckningar:

Obs! Obligatoriska bilagor är karta/skiss och TA-plan.
Sökandes namn (ledningsägaren)

Organisationsnummer:

Postadress

Handläggare/kontaktperson

Telefonnummer / E-postadress

Faktura adress

Organisationsnummer:

Postadress

Handläggare/kontaktperson

Referensnummer

Gräventreprenör

Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefonnummer/E-postadress

Ort och gatunamn/plats för grävningen:

Arbetets art:
Reparation

Nyanläggning
Typ av ledning:
Starkströmsledning
Teleledning
Va-ledning

(

Högspänning

Lågspänning)

Fiber-/optokabel
Fjärrvärmeledning
Skåp (kabel, opto m fl) Antal:_______

Ledningsarbetets belägenhet:
Gata
GC-anläggning
Grönyta

Sten/platt-yta
Naturmark
Övrigt………………………………………………………………

Lägsta förläggningsdjup:

Bilagor:
Ritning/karta
Överenskommelse om samförläggning med kommunens
fiberorganisation

TA-plan
Övrigt………………………………………………………………

Ledningsarbete avses utföras från och med:

till och med:

Sökandes underskrift (ledningsägaren)

Datum



En avgift på 1500 kronor tas ut för handläggning av grävtillstånd. Faktura på beloppet
skickas ut så snart som möjligt efter att ansökan kommit in till kommunen.

ANSÖKAN om grävtillstånd inom Hässleholms kommun
(Obs! 2 sidor)
Datum

Ärendenummer (Ifylls av Tekniska
förvaltningen)

Tekniska förvaltningens anteckningar:



Om inlämnad ansökan är komplett med kompletta bilagor och ingen fördjupad utredning
behöver göras är handläggningstiden 15 arbetsdagar. Avser ansökan ett större område är
handläggningstiden längre.



Vid nedläggning av fiber, ska samförläggning ske med kommunens fiberorganisation,
Fibernätet i Hässleholm. Tekniska förvaltningen skickar er ansökan vidare till
fiberorganisationen för godkännande innan den handläggs.



Undersök om det finns möjlighet att samförlägga med annan ledningsägare.



Hänsyn ska tas till vatten- och avloppsledningar och ledningar tillåts inte ligga närmare
än 1,5 m från närmsta redovisade va-ledning. Ledningskorsningar medges.



Schakt i närheten (4 – 6 m utanför droppzonen) av träd/buskar ska ske enligt Tekniska
förvaltningens särskilda anvisningar.



För schakt i närheten av träd gäller att avgrävda trädrötter ska rotbeskäras på ett
fackmannamässigt sätt. Beskärningen ska fotodokumenteras före återfyllnad. Frilagda
trädrötter i schakt som inte återfylls samma dag ska täckas med rotdraperi, t.ex.
fukthållande fibermatta som hålls fuktig tills återfyllnad sker.



Ledningsägaren/Entreprenören är ansvarig för att arbetsområdet hålls i ett gott skick tills
slutlig återställning genomförts av Tekniska förvaltningen.



När ledningsarbetet är färdigställt ska detta meddelas till Tekniska förvaltningen via
e-post till anders.svensson@hassleholm.se



Ledningsägaren/entreprenören har ansvaret för arbetsområdet i två månader räknat från
tidpunkten när e-postmeddelandet om färdigställt arbete inkommit till tekniska
förvaltningen. För schaktarbeten som utförs under tiden 1 november – 31 januari har
ledningsägaren/entreprenören ansvaret för arbetsområdet till och med den 1 april.

Tekniska förvaltningens beslut:
Markavtal finns
Tillstånd medges
Underskrift Tekniska avdelningen

Markavtal finns INTE
Tillstånd medges INTE
Datum

