Serviceförvaltningen

Ansökan

Ianspråktagande av allmän plats vid byggnads- och anläggningsarbeten inom
Skurups kommun
Vid byggnads- och anläggningsarbeten inom tomtmark skall, då arbetena utföres i
gräns till allmän plats eller då allmän plats måste tas i anspråk för arbetets genomförande, följande gälla:
1. Polismyndighetens tillstånd erfordras för användande av allmän plats inom
detaljplanelagda områden för upplag, ställningar, avstjälpning o.d.
(Innan tillstånd meddelas skall polismyndigheten inhämta yttrande från kommunen.
Om kommunen avstyrker erhålles inget tillstånd.)
2. Kommer skada att ske på allmän anläggning till följd av ianspråktagandet av den
allmänna platsen skall, i god tid före arbetenas igångsättning, tillstånd inhämtas från
kommunen. Vid grävning krävs även kommunens grävningstillstånd.
3. Innan etablering av arbetsplats påbörjas skall syn inom arbetsområdet ske. Kontakta
projektledare Peter Dahl i Skurup på tfn. 0411-53 64 37. Kommunen kallar då
berörda parter till syn på anmodan av sökanden. Arbetsområdet skall, förutom
erforderligt upplagsområde, omfatta randområde och tillfartsvägar. Lämpliga
tillfartsvägar överenskommes.
4. Den sökande skall vid behov städa och underhålla platsen och därtill angränsande
områden. Sökanden skall återställa områdena till ursprungligt skick och svara för
samtliga kostnader härför intill dess att återställning efter besiktning blivit godkänd.
Sker inte återställning av den allmänna marken inom 14 dagar efter det att arbetena
avslutats och tillståndet upphört att gälla, utföres återställning genom kommunens
försorg. Samtliga kostnader för återställningen debiteras den sökande.
5. Sker arbeten i omedelbar närhet till kommunala vatten- eller avloppsledningar skall
besiktning av dessa ske efter friläggning och omedelbart innan återfyllning. Om de
kommunala vatten- eller avloppsledningarna skadas får endast kommunens egen
personal reparera dessa och kostnaden härför debiteras sökanden.
OBS! GLÖM INTE BORT ATT BEGÄRA LEDNINGSVISNING AV ANDRA
LEDNINGSÄGARE!
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Förbindelse för ianspråktagande av allmän plats vid byggnads- och
anläggningsarbeten inom Skurups kommun
Ianspråktagandet gäller den allmänna platsen:

Platsbeskrivning

Ev. fastighetsbeteckning

Ianspråktagandet av den allmänna platsen gäller under tiden:

Jag har tagit del av Skurups kommuns regler för ianspråktagande av allmän plats vid
byggnads och anläggningsarbeten och förbinder mig att följa dessa.

Namn + ev. företag/förening

Adress

Postnummer

Postort

Datum

Underskrift

Telefon

Denna förbindelse inlämnas/skickas till:
Skurups kommun
Serviceförvaltningen
Att. Peter Dahl
274 80 Skurup
Skurups kommun Serviceförvaltningen
St. Torggatan 4
Tel: 0411-53 60 00
274 80 SKURUP
Fax: 0411-53 61 17

www.skurup.se
teknisk@skurup.se

