
                  

                       

Lednings-/grävarbetets gatunamn/adress  Grävtillstånd nummer 

Arbetet har pågått under perioden Trafikpåsläpp datum 

         
           Ledningsägarens/sökandens handläggare Telefon 

E-post Jourtelefon 

   

 

Entreprenör Telefon 

E-post Jourtelefon

Ledningsägarens/sökandens kvalitetsansvarig Telefon 

E-post Jourtelefon 

 Entreprenörens platschef Telefon

 E-post Jourtelefon

Bilaga 

Kvalitetsdokumentation av återställningsarbeten efter lednings-
/grävarbeten inom Eslövs kommun 

Denna kvalitetsdokumentation lämnas över till Miljö och Samhällsbyggnads representant 
vid slutbesiktningen. 

Kontaktpersoner  

Ledningsägare/sökande    

Entreprenör 



 

 

Yta asfalterad m2 Yta stensatt m2 Djup meter Övrigt 

Körbana 

Gång- och cykelbana 

Grönyta 

Återställningen har utförts i enlighet med Grävbestämmelser för 
allmän platsmark inom Eslövs kommun. 
Skyltning och trafikmarkeringar har återställts i ursprungligt skick 
och läge. 

Plantering, grässådd, träd, hårdgjorda ytor, utrustning etc har återställts. 

Ledningsägare/sökande Datum 

Kvalitetsansvarig Datum 

Mängduppgift för framtida underhåll 

Uppskattad yta och djup 

Återställningen är utförd med överbyggnadstyp nummer: 
(Se Grävbestämmelser för allmän plats i Eslövs kommun). 

Om annan överbyggnad valts, ange i så fall motivet till detta samt ingående material 
och dess tjocklek. 

Härmed intygas att (markera med x) 

Härmed intygas att lämnade uppgifter överensstämmer med utfört arbete 

Representant för Eslövs kommun har mottagit kvalitetsdokumentationen 
Namn Datum 
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