Ansökan om schakttillstånd och nytt ledningsläge i gatu-, natur- och
parkmark inom Härryda kommun
Ansökan berör (kryssa vid ja)

□ Ansökan om schakttillstånd
□ Ansökan om schakttillstånd och ansökan om nytt ledningsläge
Schaktinformation
Trafikverksamhetens löpnummer:
(anges ej av sökaren)
Gatunamn & nr där arbetet utförs:
(områdesangivelse vid stora schaktarbeten)
Beräknad starttid, xxxx-mm-dd:
Beräknat avslut, xxxx-mm-dd:
Typ av arbete:
(t.ex. VA-schakt, fiberschakt m.m.)

□ Schakt >200m
Ytor som berörs av schakten (kryssa vid ja)
Kommunala vägarnas klassning (Vägklassning 1 och 2) finns redogjort via karta tillgänglig på
kommunhemsidan via länk, se bilaga B i kapitel 3:
http://harryda.se/trafikvagarochresor/gatorochvagar/tillstandvagarbetenochtransporter

□ Vägklassning 1

□ Vägklassning 2

□ Kommunal parkering □ Gång- och cykelväg

□ Grönyta

□ Platt- eller stensättning □ Annan yta

Bestämmelser för schaktåterställning (kryssa ett av alternativen)

□ Schaktåterställning enligt ”Bestämmelser för schakt- och återställningsarbeten i Härryda kommun”.
Senast gällande version hämtas via länk innan påbörjandet av arbetet:
http://harryda.se/trafikvagarochresor/gatorochvagar/tillstandvagarbetenochtransporter

□ Schaktåterställning enligt annat avtal mellan kommun och byggherre
Ange avtalsnamn för detta:
(skall lämnas på anmodan)

Bifogade dokument (kryssa vid ja)

□ Kartbilaga har bifogas

Observera! Kartunderlag skall alltid bifogas och ska vara så pass tydligt att schaktens position ska gå att
utläsa. T.ex. ska det framgå var schakten går i en grönyta, i en cykelväg eller i vägen m.m.
Någon av nedan två alternativ måste kryssas i:

□ TA-plan har bifogas
□ Generell TA-plan finns godkänd, nr:
Kontaktinformation
Byggherre

Telefonnummer

Adress
Kontaktperson

Telefonnummer

Utförande entreprenör

Telefonnummer

Adress

E-postadress

Arbetsledare

Telefonnummer

Platsansvarig för trafikanordningar

Telefonnummer

Ansvarig för schaktåterställning

Telefonnummer

Information om hur Härryda kommun behandlar dina personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer
information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.harryda.se/gdpr
Signering
Datum samt underskrift sökande

Namnförtydligande

Påskriven ansökan mailas till trafik@harryda.se. Ange här rubrik ”Ansökan om schakttillstånd och
ledningsläge”
Frågor angående ansökan

Vid frågor om hur denna ansökan ska fyllas i kan fråga skickas till trafik@harryda.se alternativ
kan kommunens trafikingenjörer kontaktas via kommunväxeln nr. 031 724 61 00. Växeln är
öppen måndag-torsdag 08.00-16.00 och fredag 08.00-14.30
Godkännande

Vid godkännande av ansökan måste arbetet påbörjas senast 3 månader efter den beräknade
starttiden som angivit på föregående sida samt innan angivet slutdatum. Har inte arbetet
påbörjats då måste en ny ansökan lämnas. Kommunen ska meddelas vid önskemål om förlängt
slutdatum.
Datum vid godkännande

Ansökan godkändes av

