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Postadress: Linköpings kommun, Stadsmiljöavdelningen, 581 81 Linköping
E-postadress: mosdriftsupport@linkoping.se, Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter)

LK 2443 utg 2 (januari 2022) 

ANSÖKAN
Grävning på offentlig plats som står under 
kommunal förvaltning 

Ledningsägare 
Namn 
 

Organisationsnummer 

Adress 
 

Postadress 

Kontaktperson 
 

Telefon 

Entreprenör 
Namn Telefon Organisationsnummer 

Adress 
 

Postadress 

Ansvarig arbetsledare 
 

Telefon 

Typ av grävning 

VA Tele FV FK El Gata Opto

 Expl. Annat 

Nybyggnad Ombyggnad Reparation Annat 
Plats 
 

Handlingar som ska bifogas 

Ritning 1:400 nr Situationsplan nr Principskiss nr 

Grävningens längd Grävningsbredd Biytor 
m m m2

Grävningen beräknas börja 
 

Grävningen beräknas avslutas 

Rätten att lägga ledning i mark har godkänts av Stads och landsbygdsmiljö 
 

Godkänd trafikanordningsplan finns 

Ja Nej Ja, nr Nej
Nattarbete 
 

Risk för grundvattensänkning 

Ja Nej Ja Nej

Härmed accepteras villkor för arbeten inom offentlig plats i Linköpings kommun 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Ifylles av Stadsmiljöavdelningen 
Diarienummer 
 

Arbetsplats/gata

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Information om behandling av personuppgifter
(Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR))

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden är 
skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.

Se mer info på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. 

För frågor gällande behandling av personuppgifter kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen enligt följande:
E-post: moskansli@linkoping.se, Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter)
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