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Ifylls av sökande 

Ansökan om schaktningstillstånd 
 
 
 

Datum: ………………………………… 
 

Ledningsägare Ansvarig hos ledningsägaren 

Utdelningsadress Postnummer Postort 

E-post Telefon Mobil 

Fakturaadress Postnummer Postort 

Organisationsnummer Projektmärkning (obligatorisk uppgift) 

 

Entreprenör 
Entreprenör Handläggare/Ansvarig på arbetsplatsen 

Utdelningsadress Postnummer Postort 

E-post Telefon Mobil 

Fakturaadress Postnummer Postort 

Organisationsnummer Projektmärkning (obligatorisk uppgift) 

 
Schaktområde 

Gatuadress Nr (från-till) Postnummer Postort 

Annat läge (parknamn) Typ av yta 

Datum för utförande av arbete 

Fr.o.m.: T.o.m.: 

Typ av arbete 

Ärende i Ledningskollen           Bifoga karta över tänkt ledningsdragning!  
Ärendenummer 
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Jag intygar härmed att jag läst och godkänner Färgelanda kommuns villkor för schaktningstillstånd (sida 3-4).  
 
 
 
 

Namnteckning  Namnförtydligande 

 
 
  
 

 
Extra fält om ovanstående rutor inte räcker.  
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Färgelanda kommuns villkor för schaktningstillstånd 

Anmälan 
• Mark som berörs av arbetena ska besiktigas före arbetenas igångsättande och efter deras 

färdigställande. Vid besiktningarna ska representant för sökanden, Färgelanda kommuns mark 
och exploaterings avdelning och vid behov Västvatten AB närvara. Sökanden kallar till 
besiktning. 

• Medgivet markområde får ej tas i anspråk förrän erforderliga tillstånd från berörda väghållare, verk 
och myndigheter inhämtats av sökanden. 

• I förekommande fall krävs även polisens tillstånd till upplåtelse av offentlig plats. 

Trafikåtgärder 
• Ansökan om nödvändig trafikavstängning ska lämnas till tekniska avdelningen i god tid. 

• Trafikanordningsplan bör bifogas om arbetet påverkar framkomligheten för gång-, cykel- eller 
biltrafikanter. 

• Utmärkning av vägarbeten ska utföras enligt Vägverkets föreskrifter. 

• Sökanden ska utmärka och underhålla trafikanordningar. 

• Om befintlig trafikanordning (vägmärken m.m.) flyttas eller ändras ska tekniska avdelningen 
meddelas. 

• Trafik till boende och affärer ska beredas möjlighet att komma fram. Gående ska alltid kunna 
komma förbi arbetet. 

• Åtgärder ska vidtas så att utryckningsfordon kan komma fram. 

• Polis, räddningstjänst och berörda boende ska underrättas i god tid om avstängningar och 
inskränkningar i trafiken. 

• Vid eventuell avstängning av väg ska trafiken hänvisas till annan väg. Erforderliga skyltar ska sättas 
upp efter samråd med tekniska avdelningen. 

Schaktning 
• Schaktning, borrning, sprängning eller annat motsvarande arbetssätt ska utföras så att minsta 

möjliga yta berörs. Försiktighet ska iakttas på ytan då det gäller övrig beläggning, kantstenar, 
stolpar av skilda slag, fixpunkter, växtlighet, vattenavrinning m.m. 

• VA-ledningar och övriga ledningar 

• Eventuella brandposter och ledningsbrunnar inom området ska ständigt hållas tillgängliga för 
omedelbart bruk. 

• Sökanden är vidare skyldig att före arbetets igångsättande undersöka eventuell förekomst av 
underjordiska ledningar och kablar inom arbetsområdet. Skadas sådan ledning genom arbetet, är 
sökanden skyldig att ersätta uppkommen skada. 

• Västvatten AB överlämnar vid behov tillgängliga relationsunderlag över vatten- och 
avloppsledningsnätet samt utför vid behov även utsättningar av dessa ledningar. 

Underhåll 
• Snöröjning, sandning och underhåll av upplåtet område ombesörjes och bekostas av sökanden. 

Sättningsskador ska omedelbart avhjälpas genom sökandens försorg. 

Renhållning 
• Nedsmutsas upplåtet område eller intilliggande ytor till följd av lastning eller transporter av 

schaktningsmassor m.m. ska sökanden snarast ombesörja rengöring. Om rengöring inte utförs av 
sökanden kommer Färgelanda kommun att låta utföra nödvändig rengöring på sökandens 
bekostnad. 
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Återställning 
• Upplåtet område ska återställas i ursprunglig standard/skick.
• All återfyllning och överbyggnad packas så att sättningar elimineras. Packningsarbetet ska utföras

enligt ANLÄGGNINGS-AMA.

• Om överbyggnaden utförts på ett felaktigt sätt kommer Färgelanda Kommun att ombe-sörja
urgrävning och utföra ny överbyggnad, varvid sökanden debiteras samtliga kostnader.

Ersättningar 
• Sökanden står för alla kostnader för skador som uppstår på väg- och markområde.

• Sökanden ikläder sig allt ansvar för med arbetets genomförande förenade kostnader liksom för
genom försummade eller bristfälliga åtgärder uppkomna anspråk på skadestånd eller annan
ersättning.

• Sökanden debiteras för allt förstört eller försvunnet material.

Viktigt! 

• Minsta avstånd till VA-ledning ska vara 2,0 m i plan och då ledningar korsas 0,30 m i höjd.
• Anvisningar, som Färgelanda Kommun under hand kan finna skäl att meddela, ska efterföljas av

sökanden.

• Medgivet schaktningstillstånd avser endast kommunägd mark. Övrig privatägd mark erfordrar tillstånd
från respektive markägare.

Färgelanda Kommun godkänner härmed schaktningsansökan Datum: ........................................... 

Namnteckning Namnförtydligande 

Information om behandling av dina personuppgifter 
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. 
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida. 
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