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Schakttillstånd 
 

Information 

 

Schakttillstånd krävs vid schaktning i kommunal mark, eller där Tranemo kommun har ledningar. 
Handläggningstid är vanligen 8 arbetsdagar, i enstaka fall längre. Vid akut schakt pga av kabelbrott eller liknande 
handläggs ansökan omedelbart. För anmälan om akut schakt ring VA-beredskap, tel 070-651 57 11. 
 
Vid schaktning utan giltigt tillstånd utgår sanktionsavgift på 20 % av det av SCB fastställda prisbasbeloppet. 
Till ansökan ska bifogas karta med tydlig markering av planerad schaktning. Kontakta oss om ni behöver hjälp 
med kartan. 
 
Det åligger sökande entreprenör att kontrollera om fler ledningsägare finns. 
 
Ansökan kan även skickas via e-post, efter överenskommelse. 

Villkor 

 

Följande villkor gäller vid schaktning: 

 Vid vägarbete ska utmärkning ske enligt föreskrifterna i Handbok för arbete på väg (APV) med de avsteg som 
görs i SKL 2008:17. Väg får inte stängas från trafik utan tillstånd från kommunens gatuingenjör. 

 Kablar eller andra ledningar får ej skadas genom arbetet. 

 Sökande entreprenör svarar för ökad väghållningskostnad, skada på väg eller annan anordning eller skada 
som åsamkas trafikant intill dess att arbetet är avsynat och godkänt. 

 Återfyllning ska om inget annat anges utföras med likvärdigt materiel och noggrant komprimeras. 
Beläggningen skärs minst 0,5 meter från schaktkant. Om schakt utförs mindre än 0,75 meter från vägkant ska 
beläggning på återstående yta utföras. 

 Vägbana med beläggning eller oljegrus återställs av kommunen, såvida inte annat föreskrivs nedan. 
Kostanden betalas av sökande entreprenör enligt av kommunen fastställd prislista. 

 Om kommunen begär att ledning med därtill hörande anordningar måste flyttas eller ändras, svarar sökande 
entreprenör för denna kostnad. 

 Sökande entreprenör svarar för att omedelbart efter arbetets slutförande anmäla detta genom beställning av 
schaktreparation enligt blankett, sidan 3 

I vissa fall kan särskilda villkor komma att bifogas tillståndet. 
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Skickas in innan schaktning påbörjas  
 

Sökande 
Namn Telefonnummer kontaktperson 

            

Adress Postnummer och ort 

            

Var ska schaktarbetet utföras (adress och ort eller fastighetsbeteckning) 

      

Arbetets art 

      

Arbetet förväntas utfört under perioden 

      

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

            

Underskrift 

 

Blanketten sänds till 

Tranemo kommun 
Att: Susanne Gustafsson 
Moavägen 5 
514 32 Tranemo 
susanne.gustafsson@tranemo.se 
Fax 0325-57 61 96 

Ifylls av Tranemo kommun 
 

 

Tillståndet är giltigt 

      

Kommentar från mark-/ledningsägare 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranemo kommun den 

 

 
Susanne Gustafsson 

Mättekniker 

 
I och med att du undertecknar denna blankett medger du att dina personuppgifter får registreras hos Tranemo kommun. Uppgifterna kommer att användas för 
Tranemo kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL), SFS 1998:204. 
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Skickas in omedelbart efter arbetets slutförande 

Meddelande om arbetets slutförande 

Beställare Arbetsledare/telefon 

            

  

            

  

            

  

            

Faktureringsadress 

      

 

      

 

      

Återställning 

Skriv tydligt och utförligt adress, arbetsplats, gata, 
nummer, samhälle 

Beställt Ifylls av Tranemo kommun 

Utfört 

 a) Yta b) Beläggning c) Mängd m/m
2
 Mängd m/m

2
 Datum 

      

                                    

      

                                    

      

                                    

      

                                    

      

                                    

Koder a) b)  

 Kb=körbana 

Gc=gång- och 
cykelväg 

a=asfalt 

gs=gatsten 8-10 

ns=nubbsten 5-7 

bp=betongplattor 

SF=SF-sten mfl 

bs=bottensten 

ks=kantsten 

rs=ramsten 

ö=övrigt 

 

Blanketten sänds till 

Tranemo kommun 
Att: Anders Karlsson 
Moavägen 5 
514 32 Tranemo 
anders.karlsson@tranemo.se 
Fax 0325-57 61 96 
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