
Ansökan om tillstånd för schaktningsarbeten
Allmän platsmark, gata i Haninge kommun

SBF01 
081027

Övriga meddelanden
Bifogas karta, 2 exemplar

Underskrift

Bifogas ritningar, 2 expemplar

Stadsbyggnadsförvaltningen lämnar tillstånd till utförande av ovan upptagna arbeten 
under förutsättning att följande allmänna villkor samt eventuella särskilda villkor följes: 
 
ATT   av stadsbyggnadsförvaltningen bifogade föreskrifter angående schakt - och återställningsarbeten åtföljs. 
ATT   av stadsbyggnadsförvaltningen bifogade Allmänna bestämmelser för " ARBETE PÅ VÄG " åtföljs. 
ATT   begära utsättning av El -Tele och fiberoptiska kablar, Fjärrvärme - och VA - ledningar hos respektive ledningsägare före byggstart. 
ATT   i samband med att arbetet påbörjas, skall anmälan därom sändas in skriftligt till stadsbyggnadsförvaltningen avd Teknik. Använd gärna bifogade blankett. 
ATT   avstängning av väg ej får företas utan att tillstånd härtill i varje särskilt fall erhållits från Tekniska nämnden. 
ATT   innan ingrepp i väg / gata / GC - väg, säkerhetsanordningar uppsättes och skötes enligt stadsbyggnadsförvaltningens Allmänna bestämmelser " ARBETE PÅ VÄG ". 
ATT   i mark befintliga ledningar och kablar inte skadas. 
ATT  Stadsbyggnadförvaltningen äger rätt att fullborda arbetet till självkostnadspris på ledningsägarens bekostnad,  om arbetet inte bedrivs med skyndsamhet eller som föreskrivits. 
ATT   ledningsägaren ensam  ansvarar för all skada och kostnad till följd av anläggningens byggande, underhåll och drift, som kan åsamkas kommunen. 
          Samt alla skador och kostnader som kan drabba trafikant eller annan " tredje man ". 
ATT   ledningsägaren omedelbart efter arbetets färdigställande och återställningsarbeten utförts, insända anmälan om avslutat  arbete och slutbesiktningsdatum. 
 

Arbetsnr.

Typ av arbete

1. Schaktning för kabel

2. Elskåp, kopplingspåle. Upps just

3. Fjärrvärmekulvert

4. Schaktning för draggropar

5. Kabelfel

6. Schakt för kabel - TV

7. Samförläggning El - Tele

8. Schakt för fiberoptisk kabel

9. Flytt 7 uppsättning av stolpe

Särskilda villkor

10. Övrigt

Tillstånd beviljat

Datum

NR

Detta tillstånd är giltigt högst sex (6 ) månader från beviljandet

Sökande Organisationsnr/personnr

Adress Postnr, postort

Tfn, arbete Tfn, hem

Datum

Kontaktperson

Objektets läge/adress

Arbetet påbörjas år-månad Arbetet avslutas år-månad
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Underskrift
Stadsbyggnadsförvaltningen lämnar tillstånd till utförande av ovan upptagna arbetenunder förutsättning att följande allmänna villkor samt eventuella särskilda villkor följes:ATT   av stadsbyggnadsförvaltningen bifogade föreskrifter angående schakt - och återställningsarbeten åtföljs.ATT   av stadsbyggnadsförvaltningen bifogade Allmänna bestämmelser för " ARBETE PÅ VÄG " åtföljs.ATT   begära utsättning av El -Tele och fiberoptiska kablar, Fjärrvärme - och VA - ledningar hos respektive ledningsägare före byggstart.ATT   i samband med att arbetet påbörjas, skall anmälan därom sändas in skriftligt till stadsbyggnadsförvaltningen avd Teknik. Använd gärna bifogade blankett.ATT   avstängning av väg ej får företas utan att tillstånd härtill i varje särskilt fall erhållits från Tekniska nämnden.
ATT   innan ingrepp i väg / gata / GC - väg, säkerhetsanordningar uppsättes och skötes enligt stadsbyggnadsförvaltningens Allmänna bestämmelser " ARBETE PÅ VÄG ".ATT   i mark befintliga ledningar och kablar inte skadas.ATT  Stadsbyggnadförvaltningen äger rätt att fullborda arbetet till självkostnadspris på ledningsägarens bekostnad,  om arbetet inte bedrivs med skyndsamhet eller som föreskrivits.ATT   ledningsägaren ensam  ansvarar för all skada och kostnad till följd av anläggningens byggande, underhåll och drift, som kan åsamkas kommunen.          Samt alla skador och kostnader som kan drabba trafikant eller annan " tredje man ".ATT   ledningsägaren omedelbart efter arbetets färdigställande och återställningsarbeten utförts, insända anmälan om avslutat  arbete och slutbesiktningsdatum.
 
Arbetsnr.
Typ av arbete
Särskilda villkor
Tillstånd beviljat
Datum
NR
Detta tillstånd är giltigt högst sex (6 ) månader från beviljandet
Sökande
Organisationsnr/personnr
Adress
Postnr, postort
Tfn, arbete
Tfn, hem
Datum
Kontaktperson
Objektets läge/adress
Arbetet påbörjas år-månad
Arbetet avslutas år-månad
Sidan  av 
8.0.1320.1.339988.342580
	Bifogas_karta_2ex: 0
	Bifogas_ritningar_2ex: 0
	SkrivUt-Knapp1: 
	Arbetsnummer: 
	Schaktning_av_kabel: 0
	Elskåp_lopplingspåle_uppjustering: 0
	Fjärrvärmekulvert: 0
	Schaktning_för_draggropar: 0
	kabelfel: 0
	Schakt_för_kabel_tv: 0
	samförläggning_el_tele: 0
	schakt_för_fiberoptisk_kabel: 0
	Flytt_7_uppsättning_av_stolpe: 0
	Övrigt: 0
	Särskilda_villkor: 
	Postnummer_postort: 
	datum: 
	Kontaktperson: 
	Övriga_meddelanden: 
	Sökande: 
	Organisationsnummer_personnummer: 
	Adress: 
	Telefon_arbete: 
	Telefon_hem: 
	Arbetet_påbörjas_år_månad: 
	Arbetet_avslutas_år_månad: 
	AktuellSida: 1.00000000
	AntalSidor: 1.00000000



