
Sida 1(1) 

Grävning allmän platsmark

Ansökan och rapport av slutförd grävning skickas till: 
Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen, 341 83 Ljungby. Eller gör denna ansökan på webben i vår e-tjänst. 

Ärendet gäller 

 Ansökan om tillstånd för grävning i allmän platsmark 

 Anmälan vid akut underhållsarbete 

Finns markavtal? 

 Ja  Nej  Vet ej 

 Jag har läst och förbinder mig att följa bestämmelserna för grävning i allmän platsmark (www.ljungby.se/platsmark) 

Ledningsägare Kontaktperson Telefon E-post

Fakturareferens Adress Postnummer Ort 

Plats där arbetet sker (gata, gatudel) Startdatum Planerat slutdatum 

 Datum meddelas senare 
Typ av arbete 

Entreprenör Adress Postnummer Ort 

Arbetsledare Telefon E-post

Bilagor 

Ritningar TA-plan  Godkännande från andra ledningsägare, verk, myndigheter m.fl. 

Information till allmänhet m.fl. Fakturaunderlag  Annat: 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande Underskrift (ledningsägare) 

Information om personuppgiftsbehandling: För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt register. Du har enligt 
dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa. För att läsa mer gå in på 
www.ljungby.se. Personuppgiftsansvarig är tekniska nämnden.

Tillstånd (Fylls i av tekniska förvaltningen) 

 Beviljas  Avslås Krävs syn före byggstart?  Ja  Nej 

Villkor 
Tekniska förvaltningen granskar denna ansökan endast med hänsyn till kommunala VA-anläggningar. Andra tillstånd som behövs måste du själv ansöka om. 
Följande särskilda villkor gäller:  

Datum Underskrift (Ljungby kommun) Tillstånd nummer 

Rapport av slutförd grävning (Skicka kopia till tekniska förvaltningen) 
Färdigställt datum Namnförtydligande Underskrift 
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