TEN 316/17

Dokumenthanteringsplan
Kärnprocesser i Mölndals stad
5.2.3 Hantera starttillstånd för markarbete

Antagen av tekniska nämnden 2017-09-20
Gäller från och med 2018-01-01

Verksamhetsområde
5.2 Gator & vägar
Process
5.2.3 Hantera
starttillstånd för
markarbete

Beskrivning
Stadsmiljö på tekniska förvaltningen ansvarar för gata och parkmark, och därmed kontroll av schaktgrävning på dessa. Processen initieras
med att entreprenör/företag ansöker om tillstånd för schaktgrävning hos stadsmiljö. Entreprenören/företaget ansöker dessförinnan om
godkänt läge/lägesanvisning och godkänd trafikordningsplan, som skickas in till TEF och hanteras av GIS-enheten och trafikenheten. Pris
för grävning fastställs efter kvadratmeter samt fasta och administrativa avgifter enligt Bestämmelser för arbeten inom gatu- och parkmark i
Mölndal.( För projektarbeten är kostnaden inräknad). Byggherren ansöker hos Polisen om tillstånd för att använda allmän mark vid behov
(utöver anvisat arbetsområde) och i enlighet med ordningslagen. TEF lämnar rekommendation till beslutet. Senast två veckor innan
schaktarbetet påbörjas ska starttillstånd och godkänd trafikordningsplan visas upp av Byggherren till TEF, Stadsmiljö. Efter avslutat arbete
och återställning skickas påskrivet tillstånd med slutanmälan tillbaks till TEF Stadsmiljö, om inget annat avtal har upprättats. Besiktning
sker efter avslutat arbete och därefter efter två år samt efter fem år eller annat som anges i separat upprättat avtal eller Bestämmelser för
arbeten inom gatu- och parkmark i Mölndal. Processen gäller även grönytor
För handlingar rörande ekonomisk redovisning, se process 2.4. Ekonomiadministration.

Aktivitet

Handlingstyp

Gallring

Medium

Sökväg

Anmärkning

Seriesignum

Hantering av starttillstånd
(grävtillstånd under 2018)

Arbetstillstånd/ Starttillstånd

Gallras efter 5 år

IT (G: mapp)

Bevaras

IT (G: mapp)

Nytt ärendehanteringsystem
under 2018. Då försvinner
dagens sökvägar.
Nytt ärendehanteringsystem
under 2018. Då försvinner
dagens sökvägar.

F6B

Schaktregister

Besiktningsprotokoll: 2 år

Gallras efter 2 år

IT (G: mapp)

Besiktningsprotokoll: 5 år

Gallras efter 5 år

IT (G: mapp)

G:\Tef\52 Trafik &
vägar
MM\Starttillstånd
G:\Tef\52 Trafik &
vägar
MM\Starttillstånd\
Schaktregister
G:\Tef\52 Trafik &
Vägar
RO\Starttillstånd\S
chaktregister
G:\Tef\52 Trafik &
Vägar
RO\Starttillstånd\S
chaktregister

Årssammanställning

IT (G: mapp)
Bevaras
(förhållandevis
liten mängd data)

Årssammanställning över
vad för olika ärenden som
behandlats och hur mycket
det varit.

G:\Tef\61 Stadsmiljö
UAN\11
Gatuverksamheter
NA\Starttillstånd
(SS)

F6B

F6B

Efter 5 år gäller ej garantin
längre och framtida
underhållsbesiktningar
slutar att gälla.

F6B

F6B

