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Öppningsanmälan för schakter 
       

 
 
 
Arbetsplatsen 

Adress  (gata, husnummer, mått till referenspunkt eller dylikt) 

Lägesritning 

 
Tidpunkt 

Beräknad tidpunkt för igångsättande Beräknad tidpunkt då arbetet är klart 

 
Arbetet avser: 

 
 
 
 

 
Arbetet berör: 

 
 
 
 

 
Behov av trafikinskränkningar: 

 
 
 
 

 
Beställare och kontaktperson 

Beställare 

Kontaktperson Telefonnummer 

Arbetsordernummer 

 
 

Underskrift  
Ort och datum 

Underskrift 
 
 
 

Personuppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Inlämnade handlingar är allmänna handlingar, som 
kan lämnas ut till allmänheten om de inte omfattas av sekretess enligt sekretesslagen.  
 
Skicka in din öppningsanmälan senast tre veckor före beräknad igångsättning. Vid akuta ingrepp kan undantag göras, till 
exempel vid kabelfel.  Du får inte påbörja arbetet innan du har fått din anmälan godkänd.   
 
Entreprenören ansvarar för att bekosta återställningen för ytan till ursprungligt skick och för etableringsskötseln. 
Garantiperioden för återställandet är 5 år.  
 
 
 
Ansökan kan lämnas till Medborgarservice, Kommunhuset, Strandvägen 15 i Stenungsund eller skickas till: 
Stenungsunds kommun, Samhällsbyggnad, 444 82 Stenungsund eller trafik@stenungsund.se. 
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