
  
Öppningsanmälan & beställningsblankett för schakt i gatumark 

Ni måste öppningsanmäla via mail till tekniska.forvaltningen@askersund.se, innan Ni gräver.  Sker det på 
helger eller kvällar måste Ni även ringa till den som har beredskap på tel.nr. 073-072 62 00. För grävning i 
kommunala gator krävs en trafikanordningsplan som intygar att arbetet utförs på ett säkert sätt för både trafikanter 
och utförare. När ni skickar in öppningsanmälan måste ni även bifoga karta över var grävningen ska utföras. 
Karta och adress ska även skickas till Vattenfall för kabelanvisning av gatubelysningen i Askersund.  
Maila kartan till: thomas.cervin@vattenfall.com. Glöm inte att meddela när arbetet är avslutat.  
Avgift faktureras med 1.000 kr exkl. moms per anmälan. 

 Tele  El  FV  VA  Askersunds Kommun 
annat       Tekniska förvaltningen 

Kundens AO nr: 696 82  ASKERSUND 
       
Arbetsplats                                                                                                                

      
Kontaktman 

      

Entreprenör 

      

Telefonnr:      

Faxnr:      

Debiteringsadress:                                                                                                                   Organisationsnummer: 

      

Beräknas påbörjas 

      

Beräknas avslutas 

      

Asfaltsbeställning till: 

Tekniska avdelningen, Gata 
Arbetet avser: 

 Nyanläggning  Omläggning  Rep. & 
                                                                 underhåll 

och berör: 

 Hela körbanans bredd   GC-väg /Gångbana 

 Halva körbanans bredd  Grönyta 

 Best.yta Enhet Anmärkning Uppmätt 

yta 

a- pris     Summa 

Asfalt körbana        M2                         
Asfalt        M2                         
Asfalt gångbana       M2                         
Asfalt cykelväg       M2                         
Betongplattor       M2                         
Kantstöd betong       M2                         
Kantstöd återsätt…       Lpm                         
Kantstöd just.       Lpm                         
Asfalt vid kantsten       M2                         
Betäckning       M2                         
Kanthuggning       Lpm                         
Bärlager       M2                         
Grus justering       M2                         
Grönyta       M2                         
Planteringar       M2                         
       
       
Platsområde / Anmärkning Summa 

      
  
Öppningsanmälan. Datum            

      
Underskrift 

      
Lagd 

      
 Avslutat. Datum            

      
Underskrift 

      
Fakt. 

      
   

Se information sidan 2 
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Information om registrering av personuppgift 
 
Vi behöver spara och behandla följande personuppgifter om dig och ditt företag: Namn, 
kontaktperson, adress, organisationsnummer, telefonnummer. Syftet med en sådan behandling 
är att kunna handlägga er ansökan om öppningsanmälan för schakt i gatumark samt för att 
kunna fakturera er. 
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 
Dina personuppgifter sparas så länge Askersunds kommun har behov av att handlägga ditt 
ärende. 
De personuppgifter vi behandlar om dig delas internt med kommunens personal. Vi kan även 
komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så 
enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 
Personuppgiftsansvarig är kultur- och tekniknämnden. 
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att 
begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra 
invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta 
oss på kommun@askersund.se eller 0583-810 00. Du når vårt dataskyddsombud på e-post: 
ken.siewers@askersund.se Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har 
du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
 
 

mailto:kommun@askersund.se
mailto:ken.siewers@askersund.se

