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Samhällsförvaltningen 

Ansökan/anmälan Grävning i allmän platsmark 

Sökande 
Ansökan om grävtillstånd Anmälan om akut grävning  Förlängning av grävtillstånd

Sökandens namn Företag 

Adress Postnummer Ort

Telefon dagtid Mobiltelefon E-post

Entreprenör Ansvarig arbetsledare

Adress Postnummer Ort

Telefon (ansvarig arbetsledare) Fax/E-post 

Postadress Tel vx Bankgiro Hemsida
SE-871 80 Härnösand 0611-34 80 00 5576-5218 www.harnosand.se 

Besöksadress förvaltning   Fax Organisationsnr E-post
Brunnshusgatan 4       0611-34 81 65 212000-2403 samhallsforvaltningen@harnosand.se

Ledningsägare (om annan än sökande) Gällande avtal finns, t ex markavtal 

Fullmakt från ledningsägaren finns 

Företagsnamn Organisationsnummer

Fakturaadress 

Uppgifter för fakturering 

Ref.nr (kundens kostnadsställe)

Postnummer Ort

Utförare 



Tel vx Bankgiro
0611-34 80 00 5576-5218 

 Fax

Postadress
SE-871 80 Härnösand 

Besöksadress förvaltning  
Brunnshusgatan 4       0611-34 81 65

Organisationsnr
212000-2403

Hemsida
www.harnosand.se 

E-post
samhallsforvaltningen@harnosand.se

Grävning avser 
Gång- och cykelväg Körbana  Park/naturmark Trottoar

Ange alla berörda gator och grönområden 

Övrig information (t ex hur lång sträcka eller stort område kommer att grävas upp) 

Sökandens underskrift
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande

Jag har tagit del av grävningsbestämmelserna för Härnösands kommun och följer dessa (obligatorisk uppgift)

Jag bedömer att arbetena kommer att påverka kollektivtrafiken

 Orienteringskarta bifogas  Detaljritning bifogas  TA-plan kommer skickas in separat

Ikoppling på adress Byggstart Byggslut 
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Handläggningstiden är 10 arbetsdagar från det att komplett ansökan har inlämnats.
Ansökningar hanteras tidigast 9 månader innan byggstart även om de skickas in tidigt.

Ansökan skickas till:
centraldiariet@harnosand.se eller
Härnösands kommun, centraldiariet, 871 80 Härnösand

När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun behandlar 
personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). 
Mer information finns på: www.harnosand.se/gdpr

El Fiber Tele Va Värme/kyla Annat
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