Ansökan om schakttillstånd – kommunal mark

Personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet
med personuppgiftslagen (PUL). Du medger att
informationen du lämnar får lagras och bearbetas
i register hos förvaltningen/nämnd. Du har rätt att
begära utdrag och rättelser.

Ver. 20161014

Ansökan om tillstånd, planerat arbete
Efteranmälan, akut rör/kabelbrott
Förlängning av beviljad ansökan

Diarienummer:

Ändring av beviljad ansökan

Diarienummer:

Sökande: * = Obligatoriska uppgifter
Entreprenör

Ledningsägare/Beställare

Namn*

Organisationsnummer*

Namn*

Organisationsnummer*

Adress (Utdelningsadress, postnr och postort) *

Adress (Utdelningsadress, postnr och postort) *

Kontaktperson *

Kontaktperson*

Telefon*

E-post*

Telefon*

E-post*

Plats/läge
Berörd väg/gata samt fastighetsbeteckning*

Arbetet beräknas starta (datum) *

Delsträcka och färdriktning*

Arbetet beräknas sluta (datum) *

Bilagor
Karta*

Ritning

Annat:_______________________

Omfattning/typ av arbete*
Ombyggnad/reparation

Nybyggnad

Annat, ange vad_________________________________________________________

Fjärrvärme

Fjärrkyla

Fiberoptik

Elledning

Teleledning

VA-ledning

Dagvattendamm

Dagvattendike

Brunn

Ventil

Brandpost

Annat:_____________________________________________________________________

Cykelbana

Grönyta

Grävning avser:*
Körbana

Gångbana

Annat:_______________________________________________________

Befintliga markförhållanden:*
Asfalt

Grus

Plattor

Beräknat antal gropar/schakt:

Gatsten

Gräs

Natur/Äng

Beräknat total antal kvm schakt:*

NEJ

Annat:___________________________

Beräknat djup för schakten:*

Markavtal finns med Upplands-Bro Kommun?*
JA

Skog

Arbetet behandlats på samordningsmöte?*

NEJ, men ansökan har gjorts till Samhällsbyggnadskontoret

JA

NEJ

Sökande har informerat:
Vem/Vilka
Polis

Räddningstjänst

Kollektivtrafik

Renhållning

Posten

Närboende

Hur
Mail

Telefonsamtal

POSTADRESS
Upplands-Bro kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Tekniska avdelningen
196 81 KUNGSÄNGEN

Utskick Informationsblad

BESÖKSADRESS
Furuhällsplan 1
KUNGSÄNGEN

KUNDCENTER
08-581 690 00

Annons i lokaltidning

HEMSIDA
www.upplands-bro.se

Upplysingstavlor

Radio

E-POST
tekniskanamnden@upplands-bro.se

Faktureringsuppgifter

Från och med 2016-06-01 har kommunfullmäktigt beslutat om avgift för schaktansökningar. Se bilaga 1.
Mer information finns även på www.upplands-bro.se,
Avgift för ansökan faktureras, företagsnamn*
Organisationsnummer*

Faktureringsadress*

Referens på fakturan*

Underskrift
Datum*

Sökande har läst och accepterat Upplands-Bro kommuns villkor och föreskifter om schaktnings-och
återställningsarbeten enligt Bilaga 1.

Entreprenörens underskrift *

Ledingsägaren/beställarens underskrift*

Namnförtydligande*

Namnförtydligande*

Om arbetarna delas upp i etapper eller perioder ska separat tidplan upprättas och bifogas. Ansökan lämnas in senast 15 arbetsdagar innan
arbetet ska påbörjas. Ansökan kan lämnas in direkt till Kundcenter, skickas per post eller e-post enligt kontaktuppgifter nedan.

___________________________________________________________________________________

Upplands-Bro kommun, tillståndsprövning
Tekniska avdelningen
Ansökan beviljad
Ja

Nej

TA-plan krävs
Nej, pga. ofullständig ansökan

Datum

Ja

Diarienummer

Avgift

Nej

Underskrift

Namnförtydligande

Besiktning efter avslutat arbete utförd:
Datum

Besiktningsprotokoll
Ja

Anmärkningar
Nej

Namnteckning sökande

Ja

Nej

Namnteckning kommunrepresentant

Garantibesiktning utförd:
Datum

Besiktningsprotokoll
Ja

Namnteckning sökande

Anmärkningar
Nej

Ja

Nej

Namnteckning kommunrepresentant

Övriga noteringar:

POSTADRESS
Upplands-Bro kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Tekniska avdelningen
196 81 KUNGSÄNGEN

BESÖKSADRESS
Furuhällsplan 1
KUNGSÄNGEN

KUNDCENTER
08-581 690 00

HEMSIDA
www.upplands-bro.se

E-POST
tekniskanamnden@upplands-bro.se

Bilaga 1: Ansökan om schakttillstånd för arbeten i kommunens mark
Ansökan
Ansökan gäller för all schakt i mark som ägs eller förvaltas av Upplands-Bro kommun.
Ansökan ska vara inlämnad till kommunen senast 3 veckor innan arbetena ska utföras och
innehålla följande uppgifter:
-

Sökande med kontaktuppgifter
Situationsplan som visar var arbetena kommer att utföras
Ritningar och skisser som beskriver arbetets omfattning
Önskad utförandetid (datum då arbetena påbörjas respektive avslutas)

Tillståndsprövning
Inkommen ansökan prövas av kommunen innan tillstånd utfärdas. Upplands-Bro kommun har
rätten att tillstyrka eller avslå ansökan.
Syn
Innan arbetena påbörjas ska en dokumenterad syn av arbetsområdet utföras. Dokumentationen
ligger till grund för kommande slutbesiktning av återställningsarbetena.
Tillståndshavaren utför själv och bekostar syn av arbetsområdet. Om tillståndshavaren så
önskar kan en representant från kommunen delta.
Utförande
Arbetena ska bedrivas och utföras i enlighet med:
- AMA Anläggning
Arbetsplatsen
Bodar, maskiner, redskap m.m. ska om möjligt placeras inom arbetsområdet och med hänsyn
till framkomlighet och sikt för trafikanter, utryckningsfordon och boende.
För kommunal mark som ligger utanför arbetsområdet men som krävs för arbetets utförande
upprättas ett särskilt upplåtelseavtal som reglerar förutsättningarna mellan Upplands-Bro
kommun och tillståndshavaren.
Skydd och vite
Kommunen kräver följande:
- Att arbetena avbryts vid bristfällig avstängning. Kommunen åtgärdar bristfällig
avstängning på tillståndshavarens bekostnad.
- Att skador på vegetation som uppstått under arbetets utförande ersätts.
Avslut
Tillståndshavaren anmäler arbetena till slutbesiktning när marken är återställd.

