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Gata
Delsträcka

Grävningstillståndsnr
(anges vid grävning där kommunen är
markägare):

Tidpunkt fr o m t o m (datum klockslag)
Sökande, företag, arbetsledare
E-postadress
Adress
Tel kontor

Mbl

Skyltansvarig
Tel

Tel jour/ mbl (obligatoriskt)

Typ av arbete (enkel beskrivning)

Schaktdjup:

m

OBS vid schaktning, behövs
alltid en barriär av något slag,
för att förhindra
fotgängare/fordon att komma
till skada (synskadade/barn)

Behövs lokal trafikföreskrift mm:
hastighetsbegränsning
fordonstrafik förbjuden
utryckningsfordon berörs enbart dag:
parkering förbjuden
förbud att stanna
annan restriktion
störande buller nattetid
berörs belysning, kryssa vid Ja

Återstår körbar bredd:

enkel trafik:

m

dubbelriktad:

m

Trafikverkets kompetenskrav inom arbete på väg ska följas.
Kopia på godkänd trafikanordningsplan skall finnas/anslås på arbetsplatsen!
Plats för kommentar, skiss/hänvisning till vv:s exempelsamling publ nr:

Datum

Särskild skiss/ritning bifogas

Namnteckning, Ansvarig anordnare

Denna ska vara Ängelholms kommun tillhanda senast 5 arbetsdagar före arbetet påbörjas, gärna genom e-post.
Vid avstängning ska särskild uppmärksamhet ägnas åt barn, äldre samt funktionshindrade personer. När en gångbana
stängs av ska särskilda åtgärder vidtas så att synskadade kan känna avstängningsanordningen med käppen och
rörelsehindrade lätt kan ta sig förbi, samt ev hänvisning till annan gångbana.
En godkänd trafikanordningsplan är en förutsättning för att kunna påbörja grävning i gatumark. Om inte detta sköts har
Ängelholms kommun rätt att stoppa arbetet.
Används gupp ska de alltid märkas ut tydligt. Vid snöröjning ska guppet tas bort av sökande. Ängelholms kommun
ansvarar inte för ev skada på gupp pga snöröjning.
Godkännes
Datum

OBS! Även andra tillstånd kan krävas.

Namnteckning, Ängelholms kommun

När avstängd väg är framkomlig igen, åligger det sökande att maila besked till alla som fick infon om taplanen (viktigt för utryckningsfordon, busslinjer och sophangering mfl att få snabbt besked).
Postadress Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon dir 0431-46 89 92, vx 870 00
E-post ann-kristin.wiinberg@engelholm.se
Internet http://www.engelholm.se

Information om PuL, personuppgiftslagen
Personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifterna
registreras i datasystem hos Ängelholms kommun och används för att hantera din anmälan.
Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns i vårt register och även begära rättelse av
dessa. För eventuellt utdrag eller rättelse av uppgifter, kontakta Ängelholms kommun.
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