
E-postTelefon

FornavnEtternavn

Ansvarlig entreprenør

Søknad om gravetillatelse

Nødvendige opplysninger og direktiv vedrørende anleggene er innhentet og varsel om graving er gitt. Arbeidet skal utføres etter 
retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer og etter anvisning fra berørte parter. Jeg godtar de forpliktelser som graving i 
kommunale trafikkarealer medfører etter reglene.

Graveansvarlig

Kontaktperson

Som eier av og oppdragsgiver for anlegget påtar jeg meg det ansvar som reglene pålegger meg og garanterer for ferdigstillelse av anlegget 
uten utgifter for kommunen. Jeg godtar også de til enhver tid gjeldende betingelser for å ha anlegg i offentlig vei. 

Eier og oppdragsgiver

Kontaktperson

Eier

Navn

Telefonnr.Adresse

Postnr. Poststed E-post

Skilting   (Opplysninger om den som skal foreta skilting på arbeidsstedet)
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Navn

E-postPoststedPostnr.

Adresse Telefonnr.

Navn

Telefonnr.

Org.nr

Adresse

Postnr. Poststed E-post

Etteravn Fornavn

Telefon E-post



Opplysninger om gravearbeidet

Arbeidet vil berøre

Etter bestemmelsene i vegloven §§ 32 og 57, vegtrafikkloven § 7 og skiltforskriftene § 26, 
søkes det om varsling og gravetillatelse på offentlig vei.

Opplysninger om gravestedet

Gravestedet

Vil hele trafikkarealet bli sperret av?

Vil utrykningskjøretøy kunne passere?

Gravingen gjelder

Anlegg og/ 
eller interesser

Dekke på stedet
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Denne blanketten fylles ut i 3 eksemplarer og fordeles som følger: 
1. eksemplar skal oppbevares på arbeidsplassen og på forlangende forevises representant fra offentlige etater. 
2. eksemplar skal beholdes av teknisk etat. 
3. eksemplar skal beholdes av tiltakshaver

NB!

Melderen er ansvarlig for at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser og forplikter seg til å følge instrukser fra offentlige etater. Arbeidet må utføres 
slik at trafikken ikke stoppes eller unødig hindres. Arbeidsstedet skal avsperres forsvarlig og forsynes med lykter og varselskilt. Søkeren er ansvarlig for skade som 
ved anlegget måtte påføres vegområdet eller tredjemann. Ved gjenfylling skal massene, som må være fri for teleklumper og store stein, føres tilbake i samme 
orden som de lå tidligere og stampes lagvis. Men de øverste 60 cm av grøften skal fylles med grus som bindes med pukk på toppen og stampes ekstra godt. 
Veggrøfter og stikkrenner må ikke tettes til. Etterfylling og planering utføres av eieren. Han pålegges å ha liggende en haug med grus eller pukk ved gravestedet, 
utenfor vegbanen, til etterfylling. Eieren er økonomisk ansvarlig for eventuelt asfaltlapping.

Gravetillatelse er gitt av -

kommune, med følgende forbehold -

Vil kommunen utføre dette arbeidet?

Underskrift

Ja Nei

Gang-/sykkelvei Fortau Veibane med fortau Veibane uten fortau

Torg/plasser Annet (beskriv)

Strekning langs trafikkareal Kryssing av trafikkareal Enkeltgraving

Vann-/avløpsledning Gassledning Fjernvarme TV-kabel

El-kabel Telekabel Polygonpunkt Signalkabel

VA lekkasje Gasslekasje Fjernvarmelekkasje Kabelfeil

Grøntareal Antikvariat Øvrig gravearbeid

Asfalt Brostein/heller Annet

Ja Nei

Ja Nei

Adresse Gatekode Husnr. fra Husnr. til

Hjemmelshaver Gnr. Bnr.

Oppstartsdato Klokkeslett Ferdigdato

Lengde i meter

Øvrig gravearbeid  (beskriv)

Annet dekke  (beskriv)

Sted Dato Underskrift
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