Ansökan grävtillstånd
Sida 1 (2)

Ansökan om grävning i offentlig mark
enligt SFS Väglag (971:948)
Ansökan om grävtillstånd ska lämnas in i god tid, senast 3 veckor innan planerad start av
arbetet. Ansökan skickas till info@hofors.se. Fält markerade med * är obligatoriska.

Sökande
Organisations-/personnummer*

Kontaktperson*

Namn på företag/organisation/privatperson*

Kontaktpersonens mobil- och telefonnummer*

Telefon dagtid*

E-postadress*

Fakturaadress*

Sökandes referens för faktura*
Sökandes referens för mottagare av faktura

Projektets lokalisering
Ort/område*

Gata/plats*

Anmärkning

Arbetets art *

□ Elkabel
□ Fjärrvärme

□ Optokabel
□ Fjärrkyla

□ Telekabel
□ Kabel-TV
□ Annat arbete:

□ VSD-ledning

□ Värmekulvert

Utförande
Ritning över projektet med befintliga Opto-, El-, Tele-, VSD- och FV-ledningar, normalt i skala 1:500 ska bifogas.
Ritning/-ar*

Förläggningsdjup (m)*

□ Bifogas

Vägkorsning

□ Avgrävning

Antal rör behov

□ Tryckning

Djup under väg (m)

□ Borrning

Antal rör reserv

st.

Rördimension (mm)
st.

Utförandetid
Arbetet påbörjas (datum)*

Arbetet avslutas (datum)*

Uppdaterad 2019-01-03
Postadress

Besöksadress

Telefon

Postgiro

Hoforshus AB
Box 153
813 23 HOFORS
Org.nr 556477-3710

Rönningsgatan 9

0290-77 18 00 vx

321 83-6

Förvaltningens e-postadress

info@hofors.se

Bankgiro

226-1501

Ansökan grävtillstånd
Sida 2 (2)

Utförare

□ Egen regi

□ Entreprenör

Namn på företag/organisation/privatperson*

Ansvarig arbetsledare*

Arbetsledarens telefon- och mobilnummer*

E-postadress*

Trafikanordningsplan*

□ Bifogas □ Skickas av utförare □ Generell TA
Namnunderskrift*

Anmärkning:

Datum*

Namnförtydligande*

Ansökan med bilagor skickas till: info@hofors.se
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 Hoforshus AB och
behandlas i samråd med den sökande.
Om ett arbete utförs på offentlig plats där kommunen är huvudman så behövs en
godkänd ”Trafikanordningsplan”. Tillståndet söks hos och beviljas av Hoforshus AB
gata och parkavdelning.
För att kunna gräva behöver man ibland använda offentlig mark för arbetsredskap etc.
och då krävs ett Upplåtelsetillstånd som man söker hos polisen.
Behöver man använda tunga, breda eller långa transport behövs tillstånd även för det.
Tillståndet kallas Transporttillstånd och krävs för transporter med högre bruttovikt
eller om fordonet är bredare eller längre fordon än vad Vägtrafik- kungörelsen (VTK)
tillåter, och även här är det Hoforshus AB som tar emot ansökningar och ger tillstånd.

Uppdaterad 2019-01-03
Postadress

Besöksadress

Telefon

Postgiro

Hoforshus AB
Box 153
813 23 HOFORS
Org.nr 556477-3710

Rönningsgatan 9

0290-77 18 00 vx

321 83-6

Förvaltningens e-postadress

info@hofors.se

Bankgiro

226-1501

