
 GATUBESIKTNING 
  
 
(Här kan du göra en anmälan om besiktning av gata där Huddinge 
kommun är väghållare inför och efter ditt projekt. Fyll i anmälan 
så tydligt som möjligt och skicka till nedanstående adress.)  
  

1 (2) 

 

 
HUDDINGE KOMMUN 
 
Natur- och byggnadsförvaltningen Post 141 85 Huddinge Tfn vxl 08-535 300 00 gator@huddinge.se 
Natur- och gatudriftsenheten   www.huddinge.se 
 

  

 

Byggherre 
 

Namn/företag Personnummer/organisationsnummer 
            
Adress E-postadress 
            

Postnummer Postadress 
            

 

Telefonnummer, dagtid/mobil 
      

 

Information om fastigheten 
Fastighetsbeteckning Ärendenummer från Huddinge Kommun 
            
Fastighetens adress Eventuellt projektnummer 
            

 
 

Typ av besiktning 

 

 
☐ Förbesiktning   ☐ Efterbesiktning 

 
Vill ni vara med när besiktning genomförs? 
 
☐ NEJ    ☐ JA 
 
 
 

Om ovanstående inte är fastighetsägare så skall följande kompletteras 
 

Fastighetsägare 

 

Namn Personnummer 
            
Gatuadress E-postadress 
            
Postnummer Postadress Telefonnummer, dagtid 
                  



 GATUBESIKTNING 
 
 
 
(Här kan du göra en anmälan om besiktning av gata där Huddinge 
kommun är väghållare inför och efter ditt projekt. Fyll i anmälan så 
tydligt som möjligt och skicka till nedanstående adress.)  
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HUDDINGE KOMMUN 
 
Natur- och byggnadsförvaltningen Post 141 85 Huddinge Tfn vxl 08-535 300 00 gator@huddinge.se 
Natur- och gatudriftsenheten   www.huddinge.se 
 

Detta fält ifylls av kommunens personal 
 
Avser   Felfri Anmärkning 

Körbana ☐  
Gångbana ☐  
Kantstöd ☐  
Dike ☐  
Gatubelysning ☐  
Brandpost ☐  
Ventil ☐  
Gatubrunn ☐  
Nedstigningsbrunn ☐  
Spolbrunn ☐  
Markstolpe ☐  
Kantstenssänkning ☐JA ☐NEJ  

 
 
 
Övrig information 

• Gatubesiktning kommer ske inom 2 veckor från att handläggare  
• Ytterligare information om gatubesiktningar finns i Huddinge kommuns Tekniska handbok (HKFA) 

10.4 
• Skyldighet föreligger att begära slutbesiktning vid slutfört arbete 
• Anmälan om förbesiktning skickas till gator@huddinge.se 
• Anmälan om efterbesiktning skickas till gator@huddinge.se 
• Ifylld blankett skickas till gator@huddinge.se 

 
 

 

Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är korrekta 

Underskrift 
 

Besiktning utförd Namnteckning Kommunens besiktningsman 
       
 Namnförtydligande Kommunens besiktningsman 
       

 Namnteckning Fastighetsägare 

  

 Namnförtydligande Fastighetsägare 
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