
Sökandes namn (Ansökan om tillstånd görs av ledningens ägare.) 

Gatuadress 

Postadress 

Handläggare/kontaktman/telefon 

Arbetet avses att utföras under tiden 

Arbetet har utförts under tiden 

Sökandes underskrift 

Schaktningsarbeten utförs av 
Firma         Tel. nr

OBS! sökanden är ansvarig för efter- och justeringsarbeten 

Allmänna villkor 

Att Trafikanordningsplan skall upprättas och vara godkänd av 
Arvidsjaur kommun innan arbetet påbörjas. 

Att vid arbeten i anslutning till väg skall utföraren vara utbildad i , 
och följa Vägverkets bestämmelser för Säkerhet på väg. 

Att ledningsägaren intill dess att arbetet är avsynat och godkänt 
svarar för ökad väghållningskostnad, skada på väg eller annan 
anordning eller skada, som åsamkas tredje person 

Att området återställs i ursprungligt skick 

Att Arvidsjaur kommun äger rätt att fullborda arbetet på 
ledningsägarens bekostnad om arbetet icke bedrivs med 
skyndsamhet eller på sätt som föreskrivs 

Att om förändring av vägen i höjd och/eller sidled medför att 
ledning med därtill hörande anordningar måste flyttas eller 
ändras, skall ledningsägaren stå för denna kostnad 

Att ledningsägaren vid akuta underhålls- och reparationsåtgärder i 
efterhand fullföljer hanteringen med ansökningshandlingar och 
trafikanordningsplan 

Att ledningsägaren, sedan området efter arbetets utförande 
återställts, SNARAST GÖR ANMÄLAN FÖR 
SLUTBESIKTNING 

Att för återställningsarbetena gäller en garantitid på 2 år för 
grönytor och 5 år för asfalterade ytor. 

Att ledningarna mäts in och levereras till tekniska kontoret i digital 
form. 

Att inga ledningar läggs längs VA-ledningar . Om behov av att 
korsa VA-ledningar finns så ska de läggas vinkelrätt med Va-
ledningarna. 

Att allt framtida underhåll av ledningen åvilar ledningsägaren 

Att  väg/gata icke får avstängas utan tillstånd som sökes i varje 
enskilt fall eftersom lokal trafikföreskrift måste beslutas. 

Ansökan om tillstånd för 
schaktningsarbeten i gator 
och allmän platsmark 
Ansökningsdatum  Dnr 

-----------------------------------------           ------------------------------- 

sökande görs uppmärksam på att tillstånd, meddelat under nedan 
angivna villkor, icke befriar från skyldighet att inhämta ev 
ytterligare erforderligt tillstånd i ärendet där prövning skall ske i 
annan ordning. Sådant tillstånd skall uppvisas för Arvidsjaur 
kommun. 

Arbetets art  Typ av yta 

Fjärrvärmeledning Asfalt 

Svagströmsledning Plattor/Gatsten 

Starkströmsledning Grönyta 

Optokabel Annan yta 

Annat arbete ------------------------------- 

------------------------------- Precisering av arbetet 

Bilagor Punktinsatts 

Karta Nyläggning 

Ritning Övriga arbeten 

TA-plan ------------------------------- 

Hantering av personuppgifter

Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna hantera ditt 
ärende. I detta fall behandlar vi person-uppgifterna med stöd av 
myndighetsutövning. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras 
av EUs dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kommunstyrelsen 
(ekonomi och IT-enheten) och med leverantörer av datasystem (så 
kallade personuppgiftsbiträden)som vi använder. Om 
personuppgiftsbiträden överför personuppgifter till ett land utanför EU 
så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler. 

Dina personuppgifter sparas så länge de är relevanta och som kommunen 
kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag. Personuppgiftsansvarig 
är Kommunstyrelsen.  Du/ni kontaktar förvaltningschef Åsa Andersson, 
asa.andersson@arvidsjaur.se, tfn 0960-157 89 om du vill rätta, flytta 
eller radera uppgifter; tror att vi behandlat personuppgifterna fel; vill 
invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen. Du 
kan också kontakta vårt dataskyddsombud med frågor. Kontaktuppgifter: 
dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs 
kommun, 933 81 Arvidsjaur.

Vänd dig till Datainspektionen om du/ni har klagomål på kommunens 
behandling av personuppgifter.

Arvidsjaurs kommun  
Árviesjávrien kommuvdna 
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