
Datum

ANSÖKAN

Namn Telefon

Adress

Faktureringsadress FO-nummer/Personbeteckning

E-postadress till vilken beslut kan skickas:

Avlopp Ytvattenavlopp Fjärrvärmerör Telefonkabel Anslutning

Vattenledning Kombinerat avlopp Elkabel Annan kabel Reparation

Annan Arbetet inleds Arbetet avslutas

Veckor

Bilaga 1

Bilaga 2

Datum

Namn Telefon

Adress

Ansvarsperson Telefon

BESLUT Datum nr

Grävningsarbetets allmänna tillståndsvillkor

Personen som ansvarar för arbetet bör ha ett giltig Vägskydd 1 eller 2-kort.

Grävområdet bör återställas snarast möjligt.

Ifall arbetsområdet kommer närmare träd än 4 m bör stadens trädgårdsmästare ovillkorligen 

kontaktas för att överenskomma om eventuella åtgärder för att skydda träden. Med 

arbetsområde avses maskinens arbetsområde samt lagringsplats för jordmassor.

Ifall grävningsarbetet sker på ytbelagd trottoar skall ytbeläggningen förnyas på hela trottoarens bredd.

Under vintertid bör grävningsområdet ytbeläggas temporärt med t.ex. oljegrus, ifall objektet 

inte färdigställs genast.

Arbetet bör färdigställas utan onödig fördröjning och utan att äventyra trafiksäkerheten.

Sökande ansvarar på egen bekostnad för flyttning av ledningar ifall förverkligande av godkänd

gatuplan eller detaljplan kräver det.

Ifall sökande inte följer beslutets tidtabell eller andra villkor, har staden rätt att låta utföra

behövliga arbeten på sökandes bekostnad.

fortsätter

GRÄVTILLSTÅND     

Platsen för 

arbetet

Namnförtydligande:

Grävningsarbe-

tets syfte och 

tidpunkt

Sökande, 

fastighetens 

ägare eller 

representant 

(ansvarig för 

ansökan)

Villkoren som 

följs i arbetet

Entreprenör eller 

annan som utför 

grävningsarbe-tet

Underskrift av sökande eller person med fullmakt Telefon

TILLÄGGSINFORMATION ( skall meddelas övervakaren innan arbetet inleds, om de inte finns att tillgå då ansökan görs)



Grävtillstånd beviljas med följande villkor:

Trafikarrangemanget under arbetstiden bör godkännas av övervakaren innan man börjar gräva.

Ifall vägen stängs för trafik ska detta meddelas skillt till  

Alarmcentral Polisen Trafikanten ___________

Arbetet bör göras enligt den godkända planen.  Grävningsarbetet ses som behörigt gjort då den är gjord enligt

publikationen " Ohjeet kaivantotöiden suorittamisesta katualueella"

Den sökande bör beställa mottagningsgranskning av övervakaren genast då arbetet är klart.

Den sökanden bär ansvaret för arbetet i två års tid efter att övervakaren har mottagit och godkänt arbetet.

Om tidsgränsen på två år nås under perioden 1.10-31.3, flyttas den fram till 31.5.

Ansvaret gäller inte de arbetsskeden som staden har utfört.

Arbetena samt återställningsarbetena måste vara utförda senast 30.11. på det året då tillståndet har beviljats.

Godkänns enligt ansökan

Godkänns enligt följande:

Andra villkor

Den sökande förbinder sig  att följa grävlovets villkor, ansvara för all skada eller olägenhet som arbetet 

orsakat staden eller en tredje part. 

Grävningsansökan förfaller om arbetet inte har inletts inom 6 månader från beslutet. Den som har gjort 

grävningsansökan anses godkänna villkoren i och med att arbetet inleds.

Telefon

Datum För tekniska centralen Telefon

Namnförtydligande:

MOTTAGNINGSGRANSKNING

Datum:

Närvarande:

Kvalitetsbedömning i ordning fel och brister

Avtalad eftergranskning  hålls den:

Underskrift

Övervakare Sökande eller av en person med fullmakt

Tillståndsansökningar tas emot på gravlov@raseborg.fi

eller med post till Raseborgs stad,Tekniska centralen /samhällsteknik, grävlov, 

Elin Kurcksgatan 11

10300 Karis

Grävlovets 

övervakare

Arbetets 

utfördande


