
Tekniska kontoret

GRÄVANMÄLAN - KOMMUNAL MARK
Tillståndsnummer:

ENTREPRENÖR Entreprenör

Ansvarig arbetsledare

Telefon

Fax

E-post

INFORMATION Gatuadress/sträckning
OM AKTUELL
GRÄVNING Kvarter/fastighet

Grävningen avser
 körbana gångbana     cykelbana       grönyta

Beräknad antal gropar

Beräknad längd, bredd och djup

Beräknad start

Beräknas klart

Typ av arbete
( enkel beskrivning )

Underskrift ledningsägarens företrädare

Namnförtydligande

Beslut: Godkänns Namnteckning, Tekniska kontoret
Datum

Anmälan skickas till: 
Perstorps kommun 
Att: Håkan Eriksson 
284 85 Perstorp E-post: hakan.eriksson@perstorp.se



Bilaga 1

Tekniska kontoret

Villkor för tillstånd:

x  Ledningar får inte läggas över befintliga va-ledningar, endast vissa korsningar får förekomma 
    i samråd med Tekniska kontoret
x  All korsning av belagd gata, infart och GC-väg ska om möjligt utföras genom tryckning eller
    borrning.
x  Återställning av hårdgjord yta ska utföras enligt kommunen villkor.
x  Vid mindre arbeten får schaktmassor,  sten o dyl inte läggas direkt på klippta gräsytor.
x  Klippta gräsytorska vara stenfria i ytan djup 10 cm.
x  Inlämning av grävningstillstånd  innan något arbete i allmän platsmark får påbörjas,
 detta söks hos Tekniska kontoret före varje objekt påbörjas. Akuta grävningsarbeten får
 påbörjas utan att grävningstillstånd har lämnats in, detta ska dock ske i efterhand.

Allmän plats är enligt Plan- och Bygglagen, gator, vägar,torg,parker och andra 
områden som är allmänt tillgängliga och avsedda för gemensamma behov. 
Allmänna platser får i princip inte stängas av för allmänheten.

Allmänna arbeten:

Utmärkning av vägarbete skall ske enligt vägverkets anvisningar (" Arbete på väg ).
Även andra tillstånd kan krävas för arbetets genomförande.
Sökande är alltid ansvarig för korrekt återfyllning så att inga olyckor inträffar.
Sökande är alltid ansvarig för korrekt avstägning även under icke ordinär arbets tid så att inga 
olyckor inträffar.
Renhållning, snöröjning samt underhåll av upplåtet område åligger entreprenören under
byggtid och till dess Tekniska kontoret besiktigat och godkänt arbetsområdet.

Återställning:

Anläggning eller arbetsområde ska återställas till ursprunget skick. Arbetsområde och
upplagsplats ska efter att arbetet avslutats vara uppstädade. Skadade mätpunkter återställs av 
Tekniska kontoret på entreprenörens bekostnad. Betäckningar ska anpassas till omgivande
markhöjder.

Återfyllning upp till terassyta bör man eftersträva att ha schaktets väggar jämna och
med en jämn lutning oppåt från botten och i övrigt anpassat så att det går att komprimera
materialet vid återfyllning. Återfyningen under terrass ska utföras med sorterat befintligt
material eller material med samma tjälfarlighetsklass. Lagren återställs i tjocklekar lämpliga för
packning. Bredder måste anpassas så att packningsredskap kan utnyttjas helt.
Återfyllning över terrassyta :
Krossmtrl. ( nytt mtrl. )     infarter, gator  motveck, gc-väger och gångbanor
Bärlager 0-16 el. stenm. 200 mm 170 mm
Förstärkningslager 400 mm 300 mm



Bilaga 2

Asfaltbeläggning:

Asfaltsbeläggningen av uppgrävd yta utföres alltid av Perstorps kommuns asfalts 
enterprenör, enligt nedan angivna regler som beställaren debiteras för även inräknad
garanti tid.

x   Gångbanor < 1.5 m: Lägges hela bredden.
x   Gångbanor och refuger > 1,5 m. Om schakten överstiger halva bredden, lägges hela bredden.
x   Om det finns gamla lagningar närmare varandra än 60 cm lägges den gamla lagningen om
     ihop med den nya.
x   Gammal beläggning tas bort så att det inte blir skarvar närmare än 60 cm vid brunnar och 
     kantsten.
x   Mittlinjer eller körfältslinjer är en lämplig skarvlinje.
x   Undvik att få skarvar i hjulspår.
x   Diverse målade linjer som kommer att försvinna under arbetets gång på belgd yta 

 kommer att kompleteras av Perstorps kommun linjemålnings entreprenör 
 debiteras beställaren.
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