
TVS  Sida 20/20 

Bilaga 9.1  

 
� Ansökan om starttillstånd 
   (senast 1 mån före arbetet påbörjas) 

 � Startanmälan 
� Nytt läge nr……………. 

 � Bilagor/slutanmälan 

� Rep i befintligt läge 

Vägföreningens namn 
 
 

Datum Vägföreningens handläggare Diarienummer 

 

Vägnamn där arbetena utförs 

 
Från och med: nr 

 
Till och med: nr 

 
Typ av arbete 

 
Trafikpassagen 

 
Arbetet startar: datum klockan 

 
Arbetet avslutat: datum 

 
Vid ingrepp ange uppskattad mängd (kvadratmeter, löpmeter) 

 
GC.väg……………..…  Körbana……………………… 

     

 

Byggherre Org.nr Tel nr 

 
Postadress Telefax nr E-mail 

 
Kontaktperson 

 
Best. fält 

 
Tel.nr 

 
 

Fakturamottagare (om annan än ovan) Org.nr Tel nr 

Postadress Telefax nr E-mail 

Kontaktperson E-mail 

    

 

Entreprenör Org.nr Tel nr 

 
Postadress Telefax nr E-mail 

 
Arbetsledare 

 
Tel.nr 

 
Platsansvarig för trafikanordningar 

 
E-mail 

 
 

Kostnader/Ersättningar 
Starttillstånd avseende mindre arbeten eller arbeten med en varaktighet av högst två (2) arbetsdagar ersätts med 5 000 kr efter anmälan och 
kommer att faktureras av vägföreningen. Avgiften ska vara betald innan arbetet påbörjas. 
 
Starttillstånd avseende arbeten av större omfattning än ovan ersätts efter överenskommelse med respektive vägförening, som också fakturerar 
avgiften. Avgiften ska vara betald innan arbetet påbörjas. 
 
I starttillståndet ingår bland annat följande: Ersättning för upprättande av avtal, för förhandlingar med ledningsägaren, för granskning och 
beviljande av starttillstånd och startanmälan, för godkännande av trafikanordningsplan, för deltagande i syn före arbetenas påbörjan, för sam-
ordning med eventuella andra pågående arbeten i förvaltningsområdet, för information till boende om trafikstörningar m.m., för deltagande i 
slutbesiktning, för deltagande i garantibesiktning. 
 
Ersättning för framtida underhåll av asfalterad vägbana utgår med 100 kr/m2 och ska täcka vägföreningens kostnader för att åtgärda skador 
samt utgöra ersättning för tidigareläggning av nästa planerade åtgärd. Ytan som ska ligga till grund för beräkning ska vara schaktens yta. 
Mängduppgifter ska byggherren redovisa i kvalitetsdokumentationen.  
 
Om inte särskilt avtal har upprättats mellan parterna gäller en av sökanden undertecknad och av vägföreningen godkänd ansökan om starttill-
stånd/startanmälan som avtal tillsammans med bestämmelserna i BEM01. Om arbeten påbörjas utan starttillstånd eller om förutsättningarna i 
avtal eller starttillstånd inte följs debiteras Byggherren en avgift av 15 000 kronor per gång. Detta gäller även akuta arbeten som inte anmälts 
följande arbetsdag, likaså vid obelagda schakter efter 30 dagar. 

 

 
 
Ort och datum: ______________________________________________ 
 

 

 

Underskrift:_______________________________________ Namnförtydligande: _________________________________ 


