Teknisk eining

Søknad om gravetillatelse

Søknad om gravetillatelse på kommunal grunn
Jf. Vegloven §§ 32 og 57, ledningsforskriften og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig
veg skal tiltakshaver søke om gravetillatelse før legging/utskiftning/reparasjon av anlegg.
Kryss av for type tiltak:
□ Telekabel
□ Vannledning
□ Avløpsledning □ TV-kabel
□ El-kabel
□ Annet

Eks. dekke/grunn
□ Asfalt
□ Grøft
□ Brostein
□ Grøntareal
□ Grus
□ Annet

Graveområde (veg, g/s-veg, fortau, grøntareal, grøft, etc.): ____________________________
Arbeidssted/adresse: __________________________________________________________
Lengde på grøft/luftspenn langs veg: ______ m.

Ant. krysninger: ____________________

Opplysninger om gravingen: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Arbeid utføres på eiendom med gnr.: _________________ bnr: _________________
slik det er vist på vedlagt kart / skisse
Arbeidet ønskes oppstartet: _____________ og forventes avsluttet: _____________________

Jeg er kjent med de pliktene som gjelder for undersøkelse av gravestedet. Det er satt opp kryss
for de typer anlegg/interesser som finnes på stedet:
□ El-kabel
□ Telekabel
□ TV-kabel

□ Vannledning
□ Avløpsledning
□ Skilt

□ Signalkabel
□ Polygonpunkt
□ Grøntanlegg

□ Andre berørte
□ Antikvarisk

Endelig asfaltdekke skal utføres av: ______________________________________________

Arbeidet skal utføres etter gjeldende lover og forskrifter og Midt-Telemark kommunes
«Standard betingelser» for gravearbeider, se vedlegg under.
Søknaden sendes inn sammen med kart med inntegnet anlegg. Søknaden behandles innen 4
uker.
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Jeg godtar forpliktelsene som graving i offentlig veg/grunn medfører etter ovennevnte regler.

Entreprenør: ________________________ Adresse: ________________________________
Dato: ______________________________ Underskrift: _____________________________
Kontaktperson hos entreprenør: _________________________________________________
Tlf.: ________________________ Epost: ________________________________________

Som eier av, og oppdragsgiver for anlegget, påtar jeg med det ansvaret som reglene pålegger
meg og garanterer for ferdigstillelse av anlegget uten utgift for kommunen. Jeg godtar de til
enhver tid gjeldende betingelser for å ha anlegg i offentlig veg/grunn.

Eier: ______________________________ Adresse: ________________________________
Dato: ______________________________ Underskrift: _____________________________
Kontaktperson hos eier/søker: ___________________________________________________
Tlf.: ________________________ Epost: ________________________________________
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Standard betingelser

Standard betingelser for gravetillatelse
Gravetillatelse gis på kommunal grunn under følgende forutsetninger
Fellesbetingelser

















Før graving starter legger tiltakshaver fram planer for det arbeidet som skal utføres for
kommunens godkjenning
Tiltakshaver har ansvaret for utarbeiding og godkjenning av arbeidsvarslingsplan, etter Statens
vegvesens Håndbok N301, før arbeidet starter (skiltplan, gjelder ved arbeid på/ved offentlig
vei)
Dersom tiltaket krever omlegging av trafikk skal tiltakshaver utarbeidet forslag til plan for
trafikkavvikling. Planen skal godkjennes av kommunen. Kommunen sørger for å varsle politi,
brannvesen og AMK
Kommunen påviser kun kommunalt anlegg. Kabelpåvisning og andre avklaringer av 3.parts
hensyn er tiltakshavers ansvar og skal samordnes før tiltaket igangsettes
Ved krysning av vei skal det legges trekkrør
Kommunen kan pålegge tiltakshaver å legge ledig trekkerør. Kommunen bærer kostnaden for
trekkerøret
Alle åpne grøfter skal være gjenfylte ved endt arbeidsdag, eller på annen måte tilstrekkelig
sikret for uvedkommende
Vegbanen og grøftetraséen skal være i minst like god stand som før arbeidet startet. Det skal
brukes samme masser som er gravd opp samt reasfaltering. Oppgraving og igjenfylling skal
skje etter samme lagdeling som opprinnelig. Plan for reasfaltering skal godkjennes av
kommunen
Etterfylling av masser/asfalt skal utføres ved evt. setninger i grunn
Tiltakshaver er ansvarlig for sikring av grensemerker og dekker alle kostnader ved eventuell
utsetting av nye
Eventuell skade på kommunal infrastruktur erstattes/utbedres av tiltakshaver
Eventuell skade på privat eiendom/eiendeler er kommunen uvedkommende
Kommunen skal varsles når arbeide er ferdigstilt, og det skal ved behov gjennomføres
godkjenningsbefaring
Dersom gravearbeidet og/eller istandsettingen ikke blir utført i samsvar med kommunens
vilkår eller slik det er avtalt med kommunen, kan kommunen utføre arbeide for tiltakshavers
regning
Dersom ledningsanlegg/kabler, plassert på kommunens grunn, må flyttes grunnet senere
vegtiltak, vil ledningseier bli pålagt å utføre dette for egen regning, jf. ledningsforskriften

Betingelser for legging av kabeltrasé
I planene legges følgende til grunn:
 Kabeltrasé legges hvis mulig utenom asfaltert veg
 Kabeltrasé legges hvis mulig på tvers av kommunalt ledningsnett, ikke langsgående
 Kabeltrasé legges hvis mulig så langt fra kommunalt ledningsnett at det ikke er til hinder om
kommunen må grave seg ned til sitt ledningsnett
 Dybde på kabelgrøft avtales med kommunen i hvert enkelt tilfelle, men skal uansett være min
60 cm under bunn grøft
 Kommunen kan pålegge boring under vei, og avgjøres på befaring før arbeide settes i gang
 Ved kryssing av kommunal veg skal trekkerør legges
 I kabelgrøft skal det legges peiletråd
 Ferdig utført kabeltrasé skal dokumenteres i ledningseierens kartverk

Standard betingelser
Betingelser for legging av VA
I planene legges følgende til grunn:
 VA-anlegg legges hvis mulig utenom asfaltert veg
 VA-anlegg legges hvis mulig på tvers av kommunalt ledningsnett, ikke langsgående
 Kommunen kan pålegge boring under vei. Dette avgjøres på befaring før arbeide settes i gang
 Ved kryssing av kommunal veg skal trekkerør legges
 Ferdig utført VA-ledninger med installasjoner som kommunen skal overta skal dokumenteres
og koordinatfestes med X, Y og Z og sendes til kommunen på SOSI-fil. Dersom ikke
tiltakshaver utfører dette, kan kommunen utføre arbeide for tiltakshavers regning

Tiltakshaver plikter å gjøre seg kjent med og rette seg etter gjeldende lover, forskrifter og normer.
Dette gjelder blant annet:








Lover om vegar (veglova)
Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over,
under og langs offentlig veg (ledningsforskriften)
Håndbok N301 Arbeidsvarsling, utgitt av Statens vegvesen
Håndbok N100 Veg og gateutforming
Håndbok N200 Vegbygging
Kommunens VA norm

