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OBS! Läs villkor på sida 3 
 
Ledningsägare 

Namn 
 

Organisationsnummer/personnummer 
 

Adress Postnummer 
 

Ort 

Kontaktperson 
 
E-postadress  Telefonnummer  

 

Entreprenör 
Namn 
 

Organisationsnummer/personnummer 
 

Adress Postnummer 
 

Ort 

Kontaktperson 
 
E-postadress  Telefonnummer 

 

Betalningsansvarig för grävtillstånd 
Namn 
 

Organisationsnummer/personnummer 
 

Faktureringsadress Postnummer Ort 
 

E-postadress Telefonnummer 
 

Referensnummer 

Sammanfattning 
Vägnamn Berörda körfält 

 

Plats (läge, husnummer, adress, etc) 
 

Arbetet startar (datum och tid) Arbetet förväntas sluta (datum och tid) 

Etapper/sektioner 
Sektion (meter från 
startsektion) 

Till typ (körbana, 
gångbana etc) 

Produkt (ABS80, AG etc) Längd Bredd Djup Riktning Borrning Fräsning 

       ☐ ☐ 

       ☐ ☐ 

       ☐ ☐ 
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Övriga upplysningar 
 

Arbetets karaktär 
 
☐  Nybyggnad    ☐  Ombyggnad    ☐  Reparation    ☐  Övrigt 
 
Arbetet gäller 
 
☐  Gatudrift  ☐  Grönområde  ☐  Fjärrvärme  ☐  Brandpost  ☐  Ventil  ☐  Privat  ☐  Övrigt 
 
☐  Vattenläcka    ☐  Vatten, övrigt    ☐  Dagvatten    ☐  Spillvatten    ☐  Brunn 
 
☐  Tele/Kabel-TV    ☐  Tele, övrigt    ☐  El 
 
☐  Fjärrvärme, huvudledning    ☐  Fjärrvärme, servisledning    ☐  Fjärrvärme, övrigt 
 
☐  Övrigt, huvudledning    ☐  Övrigt, servisledning 
 
 
Kontroll i ledningskollen. 
 
☐Sökanden har kontrollerat med ledningskollen (ledningskollen.se) 
 
Ärendenummer hos ledningskollen __________________________ 

Underskrift 
Ort och datum 
 

Namnteckning 
 

Namnförtydligande 
 

Skicka ifylld/scannad blankett till 
gravansokan@kungalv.se 

Eller via brev till:   
Kungälvs kommun/Trafik Gata Park,  
Stadshuset 442 81 Kungälv 

mailto:gravansokan@kungalv.se
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Villkor 
Utförande 

Som ansvarig väghållare är det kommunens strävan och målsättning att arbeten som sker i 

anslutning till trafiken ska kunna genomföras under trygga förhållanden för trafikanter och 

personal som arbetar på vägen. Detta är möjligt att uppnå om gällande bestämmelser i 

arbetsmiljö- och trafikmiljölagstiftning respekteras och efterlevs av inblandade parter. 

Ansvar 

Det är sökandens och arbetsgivarens ansvar att se till att bestämmelser gällande arbete på 

väg, som finns på kommunens webbplats www.kungalv.se, följs inom ansvarsområdet för 

byggnadsprojektet.  

Sökanden ska på lämpligt sätt påverka trafikanterna att ta större hänsyn till dem som arbetar 

på vägen, respektera uppsatta utmärkningar och avstängningar, detta gäller också för 

underentreprenör som anlitas av sökanden.  

Uppbrutet material 

Uppbruten asfalt ska borttransporteras från platsen och får inte användas som fyllning. För 

hantering av annat uppbrutet material med särskilt värde (gatsten, kantsten med mera) ska 

Trafik gata parks bestämmelser följas. 

Återställning 

Följande gäller i de fall ledningsägaren avser återställa uppgrävda ytor med egen 

entreprenör:  

• Trafik gata park kontaktas i god tid för samråd i varje särskilt fall. 

• Trafik gata parks ersättning för uppmätning, kontroll och kostnader för framtida underhåll 

utgår enligt av kommunen fastställd prislista. 

• Bestämmelser för lednings- och kabelarbeten i allmän platsmark i Kungälvs kommun 
(senaste upplagan) gäller vid grävningsarbeten.  
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Information till den registrerade enligt GDPR 
Alla uppgifter du lämnar till oss omfattas av Tryckfrihetsförordningens (1949:105) regler om 

allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till andra i enlighet med 

offentlighetsprincipen (var och ens rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bland annat 

rätten att ta del av allmänna handlingar), med undantag för de inskränkningar i offentligheten 

som gäller för uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). 

De uppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen 

(GDPR).  

Vi behöver spara och behandla dessa uppgifter för registrering av personuppgifter för 

hantering av inkommen anmälan. Dina uppgifter kommer att delas inom kommunen med den 

personal som behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete samt med de 

personuppgiftsbiträden som hanterar uppgifter för kommunens räkning. Uppgifterna kan 

också komma att delas med tredje part, men endast om så krävs enligt lag. Den rättsliga 

grunden för behandlingen är Väglagen (1971:948).  

Dina uppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för ändamålet. Uppgifterna 

raderas sedan i enlighet med kommunens gallringsföreskrifter men kan komma att bevaras 

för arkivändamål. Dina uppgifter kan komma att överföras till tredje land, dock endast som ett 

led i teknisk support och enbart till parter som är bundna av dataskyddsförordningen genom 

avtal. 

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen, kommun@kungalv.se. 

Du har rätt till information och ett registerutdrag med information om vilka uppgifter vi har om 

dig. Du kan även begära rättelse, begränsning och radering av dina uppgifter samt göra 

invändningar och i vissa fall begära överflyttning av dina uppgifter (dataportabilitet). Du når 

vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@kungalv.se. Om du har klagomål på vår 

behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten som 

är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du finner mer information på IMY:s hemsida Lämna 

ett klagomål enligt GDPR | IMY.  

 

mailto:kommun@kungalv.se
mailto:dataskyddsombud@kungalv.se
https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/
https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/
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