
Anmälande företag/beställare Kontaktman Arbetet färdigställt

Telefon Telefax Mobilnummer

Fakturaadress Referensnummer

E-post Eventuell underentreprenör Löpnummer schaktningstillstånd

  Änmälan om återställning av schakt kommer att behandlas inom 10 arbetsdagar efter inkommen ansökan. 

  Plats/område (noggrann angivelse med gata eller annat område, husnummer, lägesbestämning)

  OBS! Innan arbetet påbörjas ska utsättning av kablar och ledningar i område för schakt beställas av respektive ledningsägare.

         
        Särskild ritning/skiss
        bifogas

Arbetet avser 
återställning av:

Arbetet har berört Totalt m2:

         gata/väg          halva bredden
 
         hela bredden

        trottoar/GCM-bana          halva bredden          hela bredden

        parkmark          ______ m bredd          ______ m längd

        övrigt, till exempel
        markeringar          ______ m bredd          ______ m längd

Datum Ort

Namnteckning kontaktperson ......................................................................................................................

Den som gör anmälan övertar det ansvar som enligt arbetarskyddslagen § 7 gäller Marks kommun för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och 
olycksfall på gemensamt arbetsställe för anläggningsverksamhet.

Anmälan om återställning av schakt

Marks kommun     Telefon 0320 21 70 00    Organisationsnummer
Teknik- och serviceförvaltningen   Fax 0320 162 31    212 000-1504
511 80 KINNA     E-post tsn@mark.se



  Förvaltningens noteringar  
Inkom till Marks kommun den

Mottagits av

Diarienummer

Grävningstillstånd, löpnummer

       Upplagd arbetsordernummer:

Arbetet klart den:

Arbetet bestod i att:

Kontaktperson Telefon E-post

 

Marks kommun     Telefon 0320 21 70 00    Organisationsnummer
Teknik- och serviceförvaltningen   Fax 0320 162 31    212 000-1504
511 80 KINNA     E-post tsn@mark.se
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