
Blankett skickas till: 
kommunen@lillaedet.se 
alt Lilla Edets kommun, 
Stadsmiljöenheten  
463 80 Lilla Edet 

 
 
 
 

Ansökan om grävtillstånd för fiber 
 

Sökande/Ledningsägare 
 

Namn Organisationsnummer 

Adress Postnummer Ort 

Kontaktperson E-postadress Telefonnummer 

Faktureringsadress 

Fakturamottagare Referensnummer 

Projektnummer Märkning 

 
Anlitad entreprenör 

 

Namn Organisationsnummer/personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Kontaktperson  Telefonnummer 

E-postadress 

 
Sammanfattning 

 

Vägnamn Plats (läge, husnummer, adress) 

Arbetet startar Arbetet avslutas Besiktningsdag 

 
 
 
 
 
 

 Lilla Edets kommun Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: 0520-65 95 00 kommunen@lillaedet.se 
Sektor samhälle www.lillaedet.se Fax: 0520-65 74 20 
Stadsmiljöenheten   

463 80 Lilla Edet   

mailto:kommunen@lillaedet.se
mailto:kommunen@lillaedet.se
http://www.lillaedet.se/


sid- 2/3 - 
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Etapper/sektioner 
Beskrivning 
sträcka (ex 
gatunamn med 
nummer) 

Typ 
(körbana, 
gångbana 
etc) 

Beläggning 
(asfalt, gräs, 
grus) 

Längd Bredd Djup Trenching Schaktning/ 

plöjning 

Borrning/ 

tryckning 

Fräsning 

Övriga upplysningar 

Arbetets karaktär 
☐ Nybyggnad ☐ Ombyggnad ☐ Reparation ☐ Övrigt

Kontroll i ledningskollen 
☐ Sökanden har kontrollerat med ledningskollen (ledningskollen.se)

Ärendenummer hos ledningskollen:

Kontroll hos SGI 
☐ Sökande har kontrollerat skredrisk med SGI

mailto:kommunen@lillaedet.se
http://www.lillaedet.se/


sid- 3/3 - 

Lilla Edets kommun Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: 0520-65 95 00 
Fax: 0520-65 74 20 

kommunen@lillaedet.se 
Sektor samhälle www.lillaedet.se 
Stadsmiljöenheten 
463 80 Lilla Edet 

 

 

 
 
Till ansökan bifogas 

 

☐ TA-plan 

☐ Trafikföringsprinciper 
 
 
 
 
 
 

☐ Karta ☐ .dxf-fil ☐ Övrigt bilagor st 

 
 
 

Underskrift 
 

☐ Jag har tagit del av och godkänner härmed vid var tid gällande Grävbestämmelser i 
Lilla Edets kommun 

☐ Härmed bekräftar jag ovan uppgifter samt godkänner samtliga villkor. 

Ort och datum Underskrift Namnförtydligande 

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas med myndighetsutövning som rättslig grund enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om registrering av personuppgifter finns att läsa på 
www.lillaedet.se/personuppgifter 
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