
Ärendenummer(kommunen): 

Ansökan 
Grävtillstånd, TA-plan och trafikföreskrift 
Sökande 

*Företag: *Org.nummer: *Postadress: *Postnr och ort:

*Kontaktperson: *Telefon: *Mail:

Fakturauppgifter 
Fakturaadress om annan än ovan (obs! Littra/märkning obligatorisk) 

Företag: Org.nummer: Postadress: Postnr och ort: 

*Littra/Märkning:

Arbete 
Typ av arbete: 

� Schakt för ledning. Största schaktdjup: _________________________ 
� Schakt för VA-arbete. Största schaktdjup: _________________________ 
� Lagning och återställning av asfalt m.m. 
� Ianspråktagande av vägområde. 

Kort beskrivning av arbetet: 

Arbetets belägenhet: 

Gatuadress: Koordinater: Fritext: 

Tidplan: 

start: 
Datum: ________________ Kl. _________________ 

färdigställande: 
Datum: ________________ Kl. _________________ 



Ärendenummer(kommunen): 

TA-Plan 
Alla arbeten på kommunala vägar kräver en godkänd TA-plan 

Utmärkningsansvarig: Telefonnummer: Mailadress: 

Beskrivning av arbetsområdets gränser: 

En TA-plan måste alltid bifogas. 

� Platsspecifik TA-plan bifogas 
� Generell TA-plan Bifogas 

Trafikföreskrift 
Skyltning för eventuell trafikföreskrift ska tydligt framgå av TA-planen. 

Typ av föreskrift: 

� Hastighetsbegränsning. 
� Avstängning (Hela eller delar av arbetsområdet). 
� Omledning. 
� Parkeringsförbud. 
� Förbud att stanna. 

Anledning till föreslagen trafikföreskrift: 

Sökandes namnteckning 

� *Jag har tagit del av dokumentet ”Grävning i kommunal mark” som finns att ladda ner kommunens hemsida. 

Underskrift:  Ort och datum: 

Namnförtydligande: 

Ansökan mailas tillsammans med bilagor till gravtillstand@mullsjo.se 

mailto:gravtillstand@mullsjo.se


Ärendenummer(kommunen): 

Beslut 
Kommunens anteckningar 

� Ansökan godkänns. 
� Ansökan godkänns ej.  

Övriga anteckningar, förbehåll eller anledningar: 

� Lagningen ska kompletteras med provisorisk asfalt i väntan på återställning. 

Kommunens behöriga beslutsfattare: 

Underskrift:  Ort och datum: 

Namnförtydligande och titel: 
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