
 
Blanketten insändes till: Sölvesborgs kommun, Tekniska avdelningen, 294 80 Sölvesborg 

Ansökan om tillstånd för schaktning i gator, vägar och 
allmänna platser som inom Sölvesborgs kommun. 
 

Ansökan avser Gata/Väg/Område:   

 
Schaktningsanledning: 
    
 VA  Fjärrvärme  El  Tele  Annat: 

 
Uppskattad, berörd yta (m2): 
 

Körbana:  Gång/cykelb:  Parkering:  Grönyta:  

 
Bifogade handlingar: 
 

 Ritning 
(analog)  Ritning 

(digital)  Trafikplan  Foton  Annat: 

 
Arbetstider (datum): 
 

Planerad byggstart:  Planerat byggslut:  

 
Sökanden Fakturamottagare 

Företag  Företag  

Gata/box  Gata/box  

Postnr/Ort  Postnr/Ort  

Telefon  Telefon  

  Ref /org nr:  

 

Datum:  Underskrift:
(sökanden)  

 
För Sölvesborgs kommun: 
 
Ansökan beviljas  Ansökan avslås  

Datum: För Gata/trafik: 

Datum: För Park: 

 
 
(Nedanstående del används när arbetet avslutats. Hela blanketten skickas in) 

 
Anmälan om avslutat arbete: 
 

Ovanstående projekt är avslutat och sökanden anhåller härmed om slutbesiktning samt 
återställning enligt gällande regler för utförd schaktning inom gata/väg/allmän plats inom 
Sölvesborgs kommun. 
 

Datum:  Underskrift:  
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PM. 
Grävning i gator, vägar och allmän platsmark 
som underhålles av Sölvesborgs kommun. 
 
 
Kommunala gator och vägar, allmän platsmark 
 

Sölvesborgs kommun underhåller flertalet gator och vägar inom kommunens tätorter 
samt ett antal enskilda vägar med statsbidrag. Tekniska avdelningen lämnar uppgifter 
om vilka gator och vägar som avses med detta PM.  
 
Med allmän platsmark avses här parkeringsytor, torgytor, grönytor, m fl. 
 
 
Före grävning: Ansökan om grävningstillstånd 
 

Ledningsägare eller entreprenör, skall senast 2 veckor före önskad starttid ansöka om 
tillstånd för schaktning. Ansökan sker på särskild blankett som ställs till Tekniska 
avdelningen, Sölvesborgs kommun. Av ansökan skall bl a klart framgå arbetets 
omfattning, tid för byggstart samt vid vilken tidpunkt som arbetet skall vara avslutat. 
Ansökan måste innehålla en planritning samt, inom områden med trafik, ett förslag till 
trafikanordningsplan. Arbetet får inte påbörjas innan tillstånd erhållits.  
 
 
Efter grävning: Anmälan om avslutat arbete 
 

Så snart som arbetet har avslutats skall ledningsägaren/entreprenören anmäla att allt 
arbete avslutats inom de ytor som tillståndet avser. Anmälan görs till Tekniska 
avdelningen och sker med den blankett där tillståndet beviljats. Tekniska avdelningen 
utför en besiktning av arbetsområdet. 
 
Sökanden är ansvarig för underhåll av schaktad yta under byggtiden samt upp till 3 
månader efter det att Tekniska avdelningen mottagit anmälan efter avslutad schaktning. 
 
 
Arbetets genomförande 
 

Nedanstående åtgärder skall vidtagas av den som avser att genomföra grävningsarbete: 
 
 Innan schaktning påbörjas skall grävningsansvarig ha begärt och fått utvisat andra 

ledningsägares ledningar inom berört arbetsområde.  
 

 Arbetsområdet skall utmärkas och avgränsas. 
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 Varselkläder skall användas. 

 
 Beläggningsytan runt schaktet ska sågas eller skäras. Beläggningens kanter ska 

vara raka och formen på schakten ska vara rektangulära samt följa gatans 
huvudlinjer. 

 
 Förstärknings- och bärlager skall utföras lika befintligt. Återfyllning skall packas 

enligt Anläggnings AMA 07. 
 
 Volym, som motsvarar färdig beläggning skall påföras med krossgrus eller, i 

förekommande fall, med oljegrus. Provisorisk lagning med oljegrus skall utföras 
på platser, där trafikmängden på gatan är större än 2000 fordon per dygn och där 
beläggningen ej kan återställas inom 1 månad. 

 
 Överskottsmassor skall borttransporteras. 

 
 Uppbruten asfalt skall omhändertas av den som genomför grävningsarbetet. 

Sölvesborg Energi (SEVAB) tar emot uppbruten asfalt vid sin anläggning i Sölve 
mot en avgift. Kontaktman Mikael Bengtsson 0456 81 68 84. 

 
 Sökanden har ett garantiansvar i två år på utförda arbeten. Fel som uppstår i 

        återställd yta eller till följd av återställning inom två år efter det att            
återställningsarbete slutförts ska åtgärdas på sökandens bekostnad. 

 
 
 
Tekniska krav vid återställning av slitlager i offentlig plats  
 
All återställning av slitlager ska utföras av tekniska kontoret godkänd entreprenör.  
Befintligt asfaltlager och bundet bärlager renskäres och borttas minst 50 cm  
utanför orörd schaktvägg. Renskurna ytor ska vara rektangulära. Det bundna  
bärlagret (AG-lagret) ska vara av samma typ och tjocklek som det tidigare,  
dock minst 50 mm. Slitlagret ska vara av likvärdig typ som tidigare men minst  
40mm och max. 50 mm. Tjocklek på bundet bärlager och slitlager ska tillsammans vara 
lika med eller tjockare än ursprunglig beläggning. Beläggningsskarvar ska alltid 
förseglas. 
I de fall det rör sig om längsgående schakter utmed asfaltkanten där avståndet mellan 
schaktkanten och asfaltkanten är 1 m eller mindre ska 0,5 meter av asfaltytan längs med 
schakten rivas, justeras och beläggas. 
 
 
 
 
 



  
  3 (3)
    
 Datum 2013-06-26  
   
 
Sölvesborgs kommuns åtagande 
 

Senast 3 månader efter det att anmälan om avslutat arbete gjorts till Tekniska 
avdelningen kommer kommunen att planera för och utföra beläggningsarbeten inom de 
ytor som redovisats i tillståndet. Kommunen gör en uppmätning och debiterar en avgift 
enligt gällande a-prislista. 
 
Vid större arbeten kan sökanden själv, efter särskild överenskommelse, utföra 
beläggning. Dock tillkommer alltid en avgift för framtida underhåll. 
 
 
Kontakt 
 

Ansökan/Anmälan sker till Tekniska avdelningen, Sölvesborgs kommun, 294 80 
Sölvesborg. 
 
Uppgifter lämnas av trafikingenjör Milos Jovanovic, tel. 0456 - 81 60 99 eller via mail 
milos.jovanovic@solvesborg.se 
 
 
Tekniska avdelningen 
 
 
 
…………………………...   ………………………………. 
Leif Erlandsson   Milos Jovanovic 
Teknisk chef    Trafikingenjör 
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