SØKNAD OM GRAVETILLATELSE I OFFENTLIG VEG OG GATEGRUNN
(eller kryssing med luftstrekk)
Etter bestemmelsene i Vegloven, §§ 32 og 57, og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg søkes
om gravetillatelse for legging /utskifting / reparasjon. (Stryk ut)
Kryss av:

❏ Vannledning
❏ Avløpsledning
❏ El-kabel

Eks dekke:

❏ Telekabel
❏ TV-kabel
❏ Annet

❏ Asfalt
❏ Brostein
❏ Annet

Off. veg nr.:_______________ Hp.:_____________ Arbeidssted:_____________________________________
Lengder på grøft/luftspenn langs veg:_______________ m. Kryssinger:________________________________
Opplysninger om gravingen:___________________________________________________________________
Fra eiendom gnr.:_________ bnr.:_________ Slik det er vist på vedlagte kart / skisse (M = 1: 1000).
Arbeidet ønskes oppstartet:_______________ og ventes avsluttet:_________________________
Jeg er kjent med de plikter som gjelder for undersøkelse av gravestedet. Det er satt kryss for de typer
anlegg/interesser som finnes på stedet.

❏ El-kabel
❏ Telekabel
❏ TV-kabel

❏ Vannledning
❏ Avløpsledning
❏ Skilt

❏ Signalkabel
❏ Polygonpunkt
❏ Grøntanlegg

❏ Andre berørte
❏ Antikvarisk

Nødvendige opplysninger og direktiv vedr. anleggene er innhentet, og varsel om gravingen er gitt. (Kryss av) ❏
Arbeidet skal utføres etter regler i offentlig veg- og gategrunn, og etter anvisning fra berørte parter.
Jeg godtar de forpliktelser som graving i offentlig veg medfører etter reglene.
Entr.:_________________________________ Adresse:____________________________________________
Dato______________

________________________________
Underskrift

Kontaktperson hos entreprenør: ______________________________________ Tlf.:_____________________
Som eier av og oppdragsgiver for anlegget påtar jeg meg det ansvaret som reglene pålegger meg og
garanterer for ferdigstillelse av anlegget uten utgift for vegetaten. Jeg godtar også de til enhver tid
gjeldende betingelser for å ha anlegg i offentlig veg.
Eier/søker:______________________________ Adresse:___________________________________________
Dato_____________

________________________________
Underskrift

Kontaktperson hos eier/søker:: ______________________________________ Tlf.:______________________

❏

Gravetillatelse er gitt med forbehold at det stilles garanti, etter reglene, pålydende kr. __________________

❏ Endelig vegdekke skal utføres av:____________________________________________________________
❏ Spesielle vilkår gjelder:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

❏

Gravetillatelse er gitt

❏

Gravetillatelse avslått

____________________ den ____/____ 20
Etat

______________________________
Underskrift

Tillatelsen og godkjente planer skal oppbevares på arbeidsstedet og fremvises ved kontroll

Betingelser for graving i offentlig veg- og gategrunn
Det er vedtatt egne Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn. Disse gjelder for all graving i
eller ved offentlig veg. Entreprenør kan få reglene ved henvendelse til vegetaten.

Ansvarshavende entreprenør
Det skal alltid være en ansvarshavende entreprenør (eventuelt offentlig teknisk etat) for graving i
offentlig veg.
Den som skal være ansvarshavende entreprenør for et anlegg i eller ved offentlig veg skal ha de nevnte
regler som vedkommende skal ha full kjennskap til dem. Ved underskrift på søknadskjema skal entreprenør forplikte seg til å følge reglene og påta seg det ansvar som følger med.
Ansvarlig entreprenør har et særlig ansvar for at det er gjort tilstrekkelig undersøkelse om det er andre
anlegg i vegen på det stedet der det skal graves. Entreprenøren må ha full oversikt over forholdene selv
om andre har gjort undersøkelsen. Avkryssing på søknadskjema skal gjelde som forpliktende erklæring
om at tilstrekkelig undersøkelse er gjort. Manglende avkryssing kan føre til avvist søknad.
Ansvarlig entreprenør skal gi nødvendig orientering om reglene til oppdragsgiver.
Egenkontroll skal utføres og skjema leveres på ferdigbefaring. Garantitid løper 1 år fra denne dato for
ferdigbefaring. Entreprenøren er ansvarlig for ferdigstillelse.

Ansvarshavende eier (oppdragsgiver)
Søknad om gravetillatelse skal alltid underskrives av eier av det aktuelle anlegg (oppdragsgiver).
Ved sin underskrift skal eieren (oppdragsgiveren)
• påta seg ansvaret for det ferdige anlegg, og for hendelser og skader som anlegget måtte
medføre på vegen og tredjemann.
• være garantist for at entreprenørens forpliktelser etter reglene blir oppfylt.
• godta de til enhver tid gjeldende offentlige betingelser for å ha anlegg i offentlig veggrunn.

Betingelser for å ha liggende lednings- og kabelanlegg i offentlig veg- og
gategrunn.
Vegholders tillatelse er gitt midlertidig. Lednings- og kabeleierne er forpliktet til, for egen regning, å
foreta de nødvendige endringer med lednings- eller kabelanlegget – eventuelt fjerne det – dersom
vegholder senere måtte finne det nødvendig.

Vilkår for tillatelse.
Mulig ulempe for lednings- eller kabelanlegget ved vegholders vedlikeholds-, reparasjons- eller
utbedringsarbeid er vegholder uvedkommende. Vegholder har heller ikke ansvar for skader/ulemper
på lednings- eller kabelanlegg som følge av trafikkbelastning på vegen.

