
 

ANSÖKAN OM TILLSTÅND 
För grävning i allmän mark 

ANMÄLAN 
Vid akut eller mindre underhållsarbete 

IFYLLS AV SÖKANDEN

Ledningsägare  

Sökande/Företag                                                         Kontaktperson               Telefon

e-postadress                                                   Org.nr eller pers.nr                                    Projektnr/märkning

Typ av arbete (kabeldragning, skarvgrop, anslutning)

Arbetsledare Telefon, jourtid

Arbetets belägenhet (gata, gatudel) 

BILAGOR

Ritningar              Markavtal

TA-plan      Beställning återställning  

Godkännande från andra ledningsägare, verk,

myndigheter m. fl.

Övrig information 

VILLKOR  

Har tagit del av ”Arbete på väg” och följer föreskrifterna 

Har tagit del av Kommunens ”Grävning i allmän mark” och godkänner dessa 

Datum Underskrift 

IFYLLES AV SÖKANDE EFTER FÄRDIGSTÄLLANDE (Kopia skickas till ks@markaryd.se) 

Färdigställandedatum Underskrift

IFYLLS AV TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Tillstånd          Beviljas          Avslås Syn före byggstart erfordras          Ja          Nej 

Följande särskilda villkor ska iakttas:

Datum Underskrift (Tekniska förvaltningen)         Tillstånd nr

 

Sökande görs uppmärksam på att tillstånd, meddelat under ovanstående angivna villkor, inte befriar 

från skyldighet att inhämta eventuellt ytterligare erforderliga tillstånd i ärendet där prövning ska ske i 

annan ordning. 

För VA-arbeten ska, förutom grävtillståndsansökan, en servisanmälan skickas till mbn@markaryd.se .

Skriv under grävanmälan och skicka den samt bilagor till ks@markaryd.se

 

 

Besöksadress 

Drottninggatan 11 

285 31 Markaryd 

Postadress 

Box 74 

285 22 Markaryd 

Telefon vxl 

0433-720 00 

e-post: ks@markaryd.se 

Tekniska förvaltningen

PostnummerDebiteringsadress

Entreprenör/utförare

Startdatum Planerat slutdatum 

Ort

Telefon, dagtid

ELLOLO23
Belys

ELLOLO23
Belys

ELLOLO23
Belys

ELLOLO23
Belys

ELLOLO23
Belys
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