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ANSÖKAN/ANMÄLAN 
Grävning i allmän mark 
 

Upplysningar 
 

Sökanden görs uppmärksam på att tillstånd, meddelat under nedan angivna villkor, inte befriar 
sökande från skyldighet att inhämta eventuellt ytterligare erforderligt tillstånd i ärendet där prövning 
ska ske i annan ordning. Sådant tillstånd ska uppvisas för Tekniska enheten. 

Ansökan/ 
anmälan gäller 

 Tillstånd för nyanläggning 
 Tillstånd för grävning i allmän mark 
 Anmälan vid skada eller mindre underhållsarbete 

Sökande Namn 

 

Sökandes konto/referensnummer  

Adress (postadress, postnummer och ort) 

 

E-postadress 

 

Telefonnummer 

Arbetets 
omfattning 

Arbetets art 

 

Ange vart arbetet ska utföras (gata, gatudel) 

 

Ska arbete utföras nattetid? 

 

Återställning  Återställning sköts av sökande  
 Återställning beställs av Tekniska enheten 

Villkor Sökande måste ta del av villkoren i Bilaga 1 och godkänna dessa för att Munkfors kommun ska kunna 
meddela tillstånd. 
 Jag har tagit del av villkoren i Bilaga 1 ”Grävning i allmän mark” och godkänner dessa villkor. 

Bilagor  Ritningar, ange hur många 
 Godkännande från andra ledningsägare, verk, myndigheter m.fl. 
Övrigt arbete 
 Grundvattensänkning 
    

Underskrift Underskrift sökande 

 

Ort och datum 

Ifylles av 
Munkfors 
kommun 

 Tillstånd medges 
 Tillstånd medges under förutsättning att nedanstående särskilda 

villkor iakttages.  
Särskilda villkor:  
 
 
OBS! Villkoren i Bilaga 1 ”Grävning i allmän mark” ska alltid följas! 

Tillstånd nr: 

Tillståndet gäller till och med  

Underskrift  

 

Datum  

 
Ansökan/Anmälan skickas till: 
Munkfors kommun 
Tekniska enheten 
Box 13 
684 21 MUNKFORS 

mailto:kommun@munkfors.se
http://www.munkfors.se/
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ANSÖKAN/ANMÄLAN 
Grävning i allmän mark 
 

BILAGA 1 
 
Grävning i allmän mark 
För att få gräva i kommunal mark måste du ha tillstånd. 
Gatuavdelningens anvisningar för återställning av asfaltsbeläggning ska följas (se checklista nedan). 
Före uppschaktning i kommunal mark ska gatuavdelningen kontaktas, se nedan. 
Återfyllning av schakt ska ske på sådant sätt att ursprunglig uppbyggnad av vägbanan fås. 
Packning ska utföras. De översta 15 cm ska bestå av nytt bärlager som täcks med 2-3 cm kallasfalt för 
tillfällig lagning innan vanlig asfaltering sker. Om återfyllning ej är gjord på av gatuavdelningen godkänt 
sätt, kommer gatuavdelningen att debitera de extra kostnader detta medför. 
Borttransport av överblivna och eventuellt otjänliga massor i samband med schakt och återfyllning 
ombesörjes av beställaren av asfaltslagningen. Uppriven asfalt ska transporteras till kommunens 
asfaltsupplag.  
Återställningsarbeten, som inte är upptagna i prislistan, debiteras efter självkostnad + 15 % 
administrationstillägg.  
För information, vänligen kontakta tekniska enheten på telefonnummer 0563-54 10 00. 
 
Checklista för ledningsägare: 
 Upprätta tillfällig trafikordningsplan, och om det behövs, begär tillfälliga lokala trafikföreskrifter. 
 Ansök om grävningstillstånd. 
 Ansök om upplåtelsetillstånd hos Polismyndigheten för bodar, upplag etc. utanför arbetsområdet.  
 Informera alla som berörs av arbetet, även näringsidkare och boende. 
 Anmäl när akut arbete (med generellt grävningstillstånd) startar. 
 Svara för att utmärkning, avstängning och skyddsanordningar utförs enligt gällande bestämmelser 

och trafikanordningsplan.  
 Kalla berörda till syn före arbetets start.  
 Kontrollera att det finns erforderliga beslut om vägarbete eller upplåtelse av mark på offentlig 

plats.  
 
Kontrollera om ledningar eller kablar finns inom schaktområdet, begär anvisning! 
Nedan finns exempel på eventuella ledningsägare: 
 
VA-ledningar Tekniska enheten 0563-541000 
Bredband  Tekniska enheten 0563-541000    
Fjärrvärme  Munkfors Energi 0563-690025 
El-kabel  www.ledningskollen.se  
Telekabel  www.ledningskollen.se  
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ANSÖKAN/ANMÄLAN 
Grävning i allmän mark 
 

BILAGA 2 
 
INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING  
Munkfors kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig som ditt namn, postadress och 
telefonnummer. 
Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga ditt ärende.  
 
De personuppgifter som Munkfors kommun sparar och behandlar är de uppgifter som du lämnar till oss i 
samband med ansökan/anmälan. Om du inte lämnar in de uppgifter som behövs kan Munkfors kommun 
inte pröva ditt ärende eller så prövas ärendet i befintligt skick vilket ökar risken för att Munkfors kommun 
avvisar ärendet. 
 
Munkfors kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning – 
Munkfors kommun måste få in en ansökan/anmälan om grävning i allmän mark för att kunna ta ställning i 
ditt ärende. De inlämnade personuppgifterna bevaras.  
 
De personuppgifter Munkfors kommun behandlar om dig delas eventuellt med statlig eller kommunal 
myndighet, organisation eller enskild med särskilt intresse i ärendet samt med de personuppgiftsbiträden 
vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Munkfors 
kommun kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att 
göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU utan att 
först informera dig.  
 
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Munkfors kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill 
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att 
vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.  
Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via kommunens kontaktcenter på 
telefonnummer 0563-541000 eller besöka oss i kommunhuset, Smedsgatan 16, Munkfors.  
Du måste kunna styrka din identitet då du vill ha ut dina personuppgifter, få personuppgifter rättade, 
överförda eller begränsade samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.  
 
För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens 
webbplats www.munkfors.se/kommun-och-politik/dataskyddsforordningen   
 
Om du har klagomål på Munkfors kommuns behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge 
klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, före detta Datainspektionen.  
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