DIREKTIV OM ANMÄLNINGAR

Direktiv om anmälningar, ansökan och beslut som behövs för arbete på
gator och andra allmänna områden
Arbeten på gator och andra allmänna områden får inte utföras utan kommunens
samtycke. I det här direktivet utreds hurudan anmälan eller hurudant avtal som behövs för
olika arbeten och hur anmälan skall göras. Undantag är reparationer som görs för att
förhindra en betydande skada, anmälan om sådant arbete görs i efterhand.
Blanketter
I kommunen används följande blanketter:
 Anmälan om arbete på gata och ansökan om beslut om tillfälliga
trafikarrangemang (på samma blankett).
 Ansökan om placeringsavtal
På blanketterna uppräknas de bilagor som behövs vid ansökan.
Avtal om placering
När avsikten är att permanent lägga ut en ledning, kabel eller någon annan anordning på
gatu- eller annat allmänt område, ovanför eller under det, krävs ett avtal med kommunen.
Avtalet bör ingås i god tid innan det planerade arbetet inleds och en kopia av avtalet bör
bifogas till anmälan om arbete på gata.
Plankartan bör utgå från en uppdaterad grundkarta över kommunen. Av kartan bör klart
framgå vad som skall byggas och var det skall byggas. Det utredningsarbete som bör
göras i fråga om platsen där ledningen, anordningen eller konstruktionen skall placeras,
åligger den som söker om placeringstillstånd. Bl.a. bör markägoförhållandena,
plansituationen och ledningarnas placering utredas.
Anmälan om arbete på gata
I fråga om arbete som utförs på en gata eller på ett allmänt område skall den som
ansvarar för arbetet göra en ansökan hos staden/ kommunen (lagen om underhåll och
renhållning av gator och vissa allmänna områden, § 14 a). Med den som ansvarar för
arbetet avses den för vars räkning arbetet utförs. Den som ansvarar för arbetet kan ge den
entreprenör som anlitas för arbetet i uppdrag att göra anmälan (fullmakt), vilket likväl
inte överför det ansvar som avses i lagen.
Den entreprenör som utför arbetet på gatan skall se till att arbetet har godkänts av
kommunen på vederbörligt sätt.
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Arbeten som omfattas av ansökningsplikt är alla arbeten på en gata. Hit hör bl.a:
 grävningsarbeten,
 bygg- och reparationsarbeten på fastigheter, som kräver att en del av den
intilliggande gatan eller något annat allmänt område avgränsas som
arbetsplats,
 anslutning av fastigheter till vattenlednings-, elektricitets-, fjärrvärme- och
avloppsnätet,
 uppställande av byggställningar på gatan,
 lyft som sker från gatan,
 förvaring av lastflak på gatan,
 förvaring av arbetsbaracker på gatan,
 nedskottande av snö från tak på gatan.
Kommunen strävar till att behandla anmälan så fort som möjligt, men senast inom 21
dygn. Arbetet kan inledas omedelbart, när kommunen har gett sitt samtycke till att arbetet
inleds. Om kommunen inte har behandlat anmälningen inom 21 dygn, kan arbetet likväl
inledas när tidsfristen löpt ut. Anmälan om arbete med läckor och annat dylikt arbete,
som utförs för att förebygga betydande skador orsakade av trasiga ledningar, anordningar
och konstruktioner, bör göras senast den första arbetsdagen efter att arbetet inletts.
Försummelse av anmälningsskyldigheten uppsåtligen eller av oaktsamhet är en gärning
som omfattas av straffhot, och den som ansvarar för arbetet kan dömas till böter .
Till ansökan skall fogas en utredning som visar






hur området kommer att användas under arbetet,
hur länge arbetet pågår,
de tillfälliga trafikarrangemangen, trafikmärkesplan!
den person som är ansvarig för arbetet och hans eller hennes yrkeskompetens,
vägskydd 1 eller vägskydd 2
anordningarnas och konstruktionernas placering.

Ledningar, kablar och anordningar, som går genom det område som skall grävas upp, bör
lokaliseras innan anmälningen görs. Information om ledningarnas placeringar fås från




Jakobstads Vatten
Herrfors Nät Ab
Jakobstadsnejden Telefon Ab

Grävning på gatuområde bör begränsas till ett så litet område som möjligt, för att
olägenheten för trafiken inte skall vara så omfattande.
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Beslut om tillfälliga trafikarrangemang
Beslut om genomförande av tillfälliga trafikarrangemang fattas av staden/ kommunen
med stöd av vägtrafiklagen och -förordningen.
Beslut om tillfälliga trafikarrangemang behövs alltid vid arbete på gatan, trottoar eller
allmänna områden inom staden Jakobstad. Man kan ansöka om beslutet samtidigt och på
samma blankett som man gör anmälan om gatuarbete.
Andra situationer där beslut om tillfälliga trafikarrangemang behövs är olika
gatuevenemang (t.ex. konserter, parader, offentliga tillställningar och idrottsevenemang),
inspelning av filmer och reklam samt specialtransporter. Ansökan ritas då till
kommunaltekniska avdelningen varefter utlåtande ges med hämvisning av
vägtrafikförordningen §§ 50-51. Efter utlåtandet kan sökande söka tillstånd hos den
lokala polisen.
Till ansökan bör fogas en planritning över de tillfälliga trafikarrangemangen i skala
1:500, 1:1000 eller 1:2000. Om arbetet genomförs i flera etapper, bör varje etapp ha sin
egen plan. I enkla fall kan man handla i enlighet med de typlösningar och typritningar
som finns i publikationen ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella” (Tillfälliga
trafikarrangemang på gatuområde). Av planen för trafikarrangemangen bör framgå hur
man tänkt skydda det uppgrävda området.

En ansökan gällande grävningstillstånd, tillfälliga avstängningar eller övriga evenemang
bör ingås med staden/ kommunen i god tid före det planerade utförandet.
Kommunens avgifter
Anmälan om arbete på gata
Kommunen har enligt lagen om underhåll och renhållning av gator, § 14 b, rätt att ta ut
en avgift som grundar sig på de kostnader som orsakats kommunen av granskningen av
anmälningar om arbete på gatu- och andra allmänna områden och för övervakningen av
arbetet. Likaså får kommunen ta ut en skälig avgift för tillfällig användning av en gata
eller ett allmänt område som arbetsplats, när området avstängs för allmänt bruk. Avgiften
för granskning och övervakning av anmälningar är fast (€/anmälan). Avgiften för
användningen av ett område beror på hur länge arbetet räcker, hur stort och hur centralt
beläget området är (avgiftsklasser, €/dygn/m2).
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Beslut om tillfälliga trafikarrangemang
Beslutet om tillfälliga trafikarrangemang ingår i den avgift som uppbärs för anmälan om
och granskning av arbete på gata eller alternativt i hyran för allmänt område.
Hyresavtal för gata eller annat allmänt område
Vid beslut om tillfälliga trafikarrangemang eller grävning på gata eller annat allmänt
område används en taxa som staden/kommunen(tekniska nämnden) godkänt. Hyran för
området bestäms utgående från användningsändamål, hyrestid, områdets storlek och
områdets läge (avgiftsklasser).
Följande taxa gäller i kommunen:
Avgift för granskning av anmälan och övervakning av arbete:
Avgiftsklass
I
II
Avgift för granskning av anmälan (€)
100
50

III
50

Avgift för gata och allmänt område som tillfälligt avgränsas och tas ur allmänt bruk:
Avgiftsklass
I
II
III
2
Tillfällig anv. av område
(€/dygn) under 60 m
4,40
2,20
1,10
(€/dygn) 60 – 120 m2
8,80
4,40
2,20
(€/dygn) 120 – 240 m2
13,20
6,60
3,30
2
2
*(€/dygn/m ) över 240 m *
13,20 +
6,60 +
3,30 +
0,6n
0,3n
0,15n
2
* för arbetsplatser som är över 240 m uppbärs avgiften för det största området (Y3) och
dessutom en avgift per m2 (n) för de delar av arbetsplatsen som överstiger 240 m2.
Arbetstiden börjar den dag som uppgetts i anmälan och slutar när kommunens
tillsynsman har godkänt arbetet och när protokollet från den slutsyn som föreskrivs i
tillståndet har undertecknats. Innan arbetet godkänns bör arbetsområdet vara i
trafikdugligt skick, det uppgrävda området bör ha en tillfällig beläggning, de nya
ledningarna och anordningarna bör vara registrerade och arbetsområdet bör vara
uppsnyggat.

Anvisningar och föreskrifter
Kommunen kan med anledning av en anmälan om arbete på gata ge sitt samtycke förenat
med föreskrifter om hur arbetet skall utföras. Likaså kan man ta in avtalsvillkor för gata
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eller annat allmänt område. Den som gör anmälan och den som ansöker förbinder sig att
följa villkoren och arbetsanvisningarna samt att svara för all skada och alla olägenheter,
som arbetet orsakar kommunen eller tredje part.

Dokument som bör iakttas i arbetet:
- Kommunens direktiv ”Anvisningar och föreskrifter om arbete på gator och andra
allmänna områden”
- Asfalttiurakan asiakirjat 2005 (Dokument för asfaltentreprenad); PANK ry, Finlands
Kommunförbund 2005
- Asfalttinormit 2000 (Asfaltnormer) + tilläggsblad 2003; PANK ry. 2002
- Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus KT 02 (Allmän arbetsbeskrivning för
kommunaltekniska arbeten); Finlands Kommunförbund 2002 eller
- InfraRYL 2006
- Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella (Tillfälliga trafikarrangemang på
gatuområden); Suomen kuntatekniikan yhdistys (SKTY) – Finlands kommuntekniska
förening (FKTF) 1999, publikation 19/99
- Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena (Betong- och naturstensprodukter
som beläggning); Finlands kommuntekniska förening r.f. (FKTF) 1997, FKTFpublikation 14
- Viherrakentamisen työselitys (Arbetsbeskrivning för anläggande av grönområden)
VRT 01; Viherympäristöliitto - Grönmiljöförbundet ry. 2001, publikation 23

Kontaktuppgifter
Ansvarig planerare, tfn 044 785 1221, Tillståndsövervakare tfn 044 5587 246
Staden Jakobstad Tekniska verket/Kommunaltekniska avd.
PB 87
68601 Jakobstad
(06) 7863 111
www.jakobstad.fi

