SØKNAD OM GRAVETILLATELSE I KOMMUNAL VEGGRUNN
Etter bestemmelser i Vegloven §§ 32 og 57, søkes med dette om gravetillatelse.
Søknaden gjelder:
Vannledning

Avløpsledning

El-kabel

Telekabel

TV-kabel

Annet……………………..

Gravingen vil finne sted (stedsangivelse)……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
slik det er vist på vedlagt kart i målestokk:……………………………………………………..
Tidsrommet for arbeid: Fra ……/…… 20……. kl ……….. til ……/…… 20…… kl ………..
Må vegen stenges helt?

JA

NEI

I tilfelle ja – når tid og hvor lenge?...............................................................................................
Søknaden er forelagt følgende – som har gjort seg kjent med innholdet:
Eidsiva Energi
den ……/…… 20…..
Underskrift:……………………………….
Telenor
den ……/…… 20…..
Underskrift:……………………………….
Kabel-TV
den ……/…… 20…..
Underskrift:……………………………….
Lensmannskontoret den ……/…… 20…..
Underskrift:……………………………….
Vi er kjent med de plikter som gjelder for undersøkelse av gravested og har satt oss inn i
reglement for utfylling av dette skjema samt utarbeidelse av varslingsplan.
…………………………………………………………………………………………………...
Dato
Underskrift
…………………………………………………………………………………………………...
Entreprenør/firmaets navn og adresse
Kontaktperson
…………………………………………………………………………………………………
Telefon
Mobilnummer
Telefaks
Kontaktperson ved teknisk drift er: ……………………………………………………………..
Telefon: …………………………., Mobilnummer: ……………………………………………
Gravetillatelse er gitt nr: ……………..

Gravetillatelse er avslått

Trysil Kommune, teknisk drift den ……./…… 20…..
…………………………………………….
Underskrift

REGLER FOR UTFYLLING AV SKJEMA
1.
2.
3.

Skjema fylles ut i best mulig stand. Der det er nødvendig legges til eget ark med tilleggsopplysninger.
I tillegg til skriftlig framstilling skal gravestedet angis på kartutsnitt i hensiktsmessing målestokk.
Der det ikke er mulig å få underskrift, dokumenterer en på best mulig måte ovenfor teknisk drift at
varsling er skjedd – enten ved å oppgi referanseperson/referansenummer og telefonnummer.

ENTREPRENØRENS PLIKTER
1.
2.
3.

Graving må ikke finne sted uten nødvendig gravetillatelse.
Entreprenøren skal planlegge arbeidet slik at det er til minst mulig ulempe for trafikkantene.
Før arbeidet påbegynnes skal det utarbeides en varslingsplan som oversendes teknisk drift sin
kontaktperson for godkjenning. (teknisk drift kan være behjelpelig med varslingsplaner)
4. Entreprenøren har ansvaret for at grøfteprofilet utformes slik at ras unngås og hensynet til
arbeidssikring ivaretas.
5. Der det er påkrevet, plikter entreprenøren å sette opp sikringsgjerder.
6. Dersom Trysil Kommune ikke kan benytte ordinært opplegg og maskinpark på stedet for brøyting og
andre vedlikeholdsoppgaver, må entreprenøren selv få dette utført.
7. Forsøpling/tilgrising av anlegget eller i dettes tilknytning omhandles av Vegloven § 57.
Oppryddingstiltaket er uten unntak entreprenørens ansvar .
8. Entreprenøren må ta ansvar for at polygonpunkt og andre fastmerkepunkt ikke skades eller bringes ut av
stilling. Der det er fare for dette, kontaktes teknisk drifts kontaktperson eller sekundært representant for
kommunens oppmålingsavdeling.
9. Utstyr eller redskaper som kan skade fast dekke må ikke komme i kontakt med dette utenfor
gravestedet. Der dette skjer vil området bli målt inn og tatt med i det økonomiske oppgjøret og
fullverdig økonomisk kompensasjon for reparasjon blir forlangt.
10. Under arbeidet skal gravetillatelsen oppbevares på anlegget og framlegges på oppfordring av offentlig
tjenestemann.
11. Senest to virkedager før gjenfylling påbegynnes skal teknisk drifts kontaktperson varsles om når
gjenfylling påbegynnes, og dersom dette ikke er avtalt tidligere hvilken oppbygging og utførelse
gjenfyllingen skal ha. Entreprenøren skal også varsle teknisk drifts kontaktperson når gravingen er
ferdig utført og grøften er fagmessig gjenfylt.

OVERTAKELSE AV ANLEGGET
1.
2.

Når teknisk drifts representant finner forholdene på gravestedet tilfredsstillende kan
overtakelsesforretningen finne sted.
Den felles oppmålingen som finner sted er grunnlag for den faktura som oversendes entreprenøren for
den påfølgende istandsetting. Entreprenøren har heretter ikke ansvar for anlegget utover at det er
korrekt utført slik at ikke senvirkninger oppstår.

