
Mälarbadens Samfällighetsförening   
www.malarbadens.se 

Regler för ansökan om tillstånd  
för schaktning i samfällighetens gator och vägar. 

För att efterlikna de regler som gäller för ledningsarbeten/Schakttillstånd inom kommunen och de flesta 
Samfällighetsföreningar i Sverige har styrelsen beslutat följande: 
 
Alla ledningsägare med ledningar i de vägar, där Mälarbadens Samfällighetsförening har 
huvudmannaskapet, är från 2009-04-01 skyldiga att ansöka om schakttillstånd inför varje typ av 
schaktning i Samfällighetens vägar.  
 
Skyldighet att ansöka om tillstånd för att schakta i vägarna gäller i övrigt alla som behöver 
gräva i samfällighetens vägar. 
 
Tillstånd skall givetvis sökas och fås innan man börjar gräva. 
 
Ansökan om Ledningsarbete/Schakttillstånd skall sökas hos: 
 

Mälarbadens Samfällighetsförening,  
Box 59,  
631 02 Eskilstuna  
 

Ansökan per e-post, adresseras till vägfogden, se under styrelsen på hemsidan www.malarbadens.se 
    
Blankett för  
Ansökan om schakttillstånd kan laddas ner här  
 
Observera att med varje ansökan skall medfölja ett tydligt kartunderlag som klart anger var schaktningen planeras 
ske och vad den avser. 
 
Muntliga tillstånd kan avges i akuta lägen men en skriftlig ansökan skall alltid inges snarast möjligt. 
 
Medgivande och avtal om schaktning 
Samfällighetsföreningen skall, i normalfallet, inom en vecka medge schakttillstånd med ev. restriktioner.  
 
Fotografering 
Fotografering skall göras innan schaktning påbörjas, när schaktning är klar och när återfyllning skett. 
 
Följande generella regler gäller för entreprenörer som får schakttillstånd  
Det åligger ledningsägaren eller den entreprenör som ledningsägaren anlitar att:  

• sätta upp varning för att schaktning pågår  
• spärra av schakt så att trafikanter inte utsätts för fara   
• reglera så att trafiken kan komma fram bredvid schakt eller genom att under kortare tid tydligt ange 

alternativ väg förbi schakt.  
• upprätta handlingar som klart anger förhållandet vid schaktplatsen innan schaktning påbörjas samt 

besiktningsprotokoll efter avslutat schaktning och återfyllning schakt. Det senare skall göras innan 
asfaltering.  

Samfällighetsföreningen förbehåller sig rätten att reklamera eventuella sättningar under de närmaste två åren 
efter avslutat arbete och besiktigad återfyllning av schakt 

Blankett för tillståndsgivning laddas ned här 
 
Föreningen lämnar tillstånd med vidhängande krav och har besiktningsrätten. 
 
Om något är oklart eller vid väldigt brådskande ärenden var god kontakta 
 

o Vägfogden alt. Ordföranden   se telefon och e-post på hemsidan  www.malarbadens.se 
  


