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ANSÖKAN OM SCHAKTTILLSTÅND PÅ OFFENTLIG MARK 
 
Kontaktuppgifter sökande 
Namn Personnummer/org.nummer 

Adress Postnummer Ort 

E-post Fax 

Arbetsplats/gata 

Arbetet påbörjas, datum Arbetet avslutas, datum Arbetets projektnummer 

 
Faktureringsuppgifter 
Namn Organisationsnummer 

Adress Postnummer Ort 

Fakturamärkning 

 
Entreprenör 
Namn Organisationsnummer 

Namn, kontaktperson 1 Telefon Fax 

Namn, kontaktperson 2 Telefon Fax 

 
Arbetet avser 

□ Fjärrvärme □ Elledning □ Teleledning □ Vattenledning 

□ Fiberoptik □ Annat arbete, nämligen: 

 
Bilagor 

□ Arbetsritning □ Trafikanordningsplan □ Övrigt 

 
Namnteckning 

□ JA, jag har tagit del av Gnesta kommuns anvisningar för schaktning. 
Gnesta kommun kommer att debitera sökande för administration, fördyrat framtida underhåll och standardsänkning 
enligt gällande prislista, se sidan 2. 
Datum Namnteckning, sökande Namnförtydligande 
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Område som berörs av schaktning 
Berörd yta körbana, m2 Berörd yta gångbana, m2 Berörd yta gång/cykelväg, m2 Berörd kantsten, lm 

Berörd yta plattor, m2 Berörd yta gatsten, m2 Berörd övrig yta, m2 Antal gropar <15 m2 

Arbetet påbörjas, datum Arbetsplats/Gata 

Arbetet avslutas, datum Upplysningar, övrigt 

 
Sökanden har informerat 

□ Polisen □ Kollektivtrafiken □ Närboende □ Telia Sonera AB □ Vattenfall AB □ Metria 

 
Kostnader för standardsänkning enligt anvisning 
Asfalt Körbana, gång-/cykelbana, trottoar 300 kr/m² 

Grus Körbana, gång-/cykelbana, trottoar 150 kr/m² 

Grus  100 kr/m² 

Stenlagd yta  500 kr/m² 
 Plattlagd yta Plattor, Marksten 400 kr/m² 

Gräsyta Slåtter/klippning 100 kr/m² 

Naturyta  50 kr/m² 

Vite * 10 000 kr 
  

* Om arbete påbörjas utan giltigt tillstånd utgår vite på 10 000 kr 
 
Ansökan skickas till: 
Gnesta kommun 
646 80 Gnesta 
E-post: gnesta.kommun@gnesta.se 
 
Hantering av personuppgifter: 
Kommunen blir personuppgiftsansvarig när du fyllt i blanketten och skickat in den till oss. Mer information om hur vi hanterar 
personuppgifter hittar du på vår webbplats www.gnesta.se/gdpr 
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