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Drangedal kommune

Gravesøknad

1. Ansvarlig utførende

Kontaktperson
Firmanavn
Adresse
Postnr.
Mobil
E-post
Evt. annen fakturaadresse
og/eller fakturareferanse

Organisasjonsnr.
Poststed

Evt. underentreprenør:
Kontaktperson
Firmanavn
Adresse
Postnr.
Mobil
E-post
Evt. annen fakturaadresse
og/eller fakturareferanse

Organisasjonsnr.
Poststed

2. Byggherre / tiltakshaver

Firmanavn
Adresse
Postnr.
Kontaktperson
Fornavn
Mobil
E-post

Organisasjonsnr.
Poststed
Etternavn

3. Berørte adresser

Adresse/Sted

Nr. fra

Nr. til

Berørte gårds- og bruksnummer

Gravestedsbeskrivelse / Nærmere beskrivelse av arbeidssted / Kartutsnitt / Oversiktstegning
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4. Arbeidet gjelder

Arbeidet startes

Hvis arbeidets start er før dagens dato, begrunn hvorfor:

Arbeidet forventes avsluttet
Vintergraving (se retningslinjer)

☐ Ja
☐ Nei
Hvis ja, permanent istandsettingsdato
Igangsettelsestillatelse
(større terrenginngrep, bygging og riving)
☐ Ja
☐ Nei
Hvis nei, begrunn mangel på igangsettingstillatelse:

Etter bestemmelser i Veglovens §32 og §57, samt i
Ledningsforskriften søkes det om tillatelse for, kryss av:
Graving gjelder for, kryss av:

Graving i og/eller nær, kryss av:

Dekketype, kryss av:
Berører arbeidet veimerking:
Medfører arbeidet at faste installasjoner blir berørt
(skilt, sluk, gatelys osv.):

☐ Kryssing av vei
☐ Flytting av ledning
☐ Reparasjon
☐ Vannledning
☐ EL-kabel lavspent
☐ Tele/Fiber
☐ Annet:
☐ Vei
☐ Grøntarealer
☐ Privat tomt
☐ Asfalt
☐ Belegningsstein/Brostein
☐ Ja
☐ Nei
☐ Ja
☐ Nei

☐ Legging langs vei
☐ Fjerning av ledning
☐ Graving
☐ Avløpsledning
☐ EL-kabel høyspent
☐ Fjernvarme
☐ Fortau/Gang-/sykkelvei
☐ Trær
☐ Grus
☐ Annet:

Hvis ja, beskriv:

☐ Tillatelse fra grunneier
☐ Dokumentasjon av kompetanse graveentreprenør
☐ Navn på asfaltentreprenør
☐ Firmaattest for entreprenøren(e)
☐ Plan for istandsetting med tidsplan
☐ Tillatelse fra fylkeskommunen mht. kulturminner
Som eier av og oppdragsgiver for anlegget påtar jeg meg ansvaret som reglene pålegger meg og garanterer for
ferdigstillelse av anlegget uten utgift for veieier. Jeg godtar også de til enhver tid gjeldende betingelser for å ha anlegg i
offentlig vei.
Som entreprenør som utfører arbeidet for ledningseier, er jeg ansvarlig for arbeidet og for at reglene i retningslinjene
følges. I dette ligger også ansvar for grøfta/gravearbeidene inntil veimyndighetens godkjennelse av utført arbeid
foreligger.
Tillatelsen og godkjente planer skal oppbevares på arbeidsstedet og fremvises ved kontroll.
Før graving starter skal nødvendige opplysninger vedr.
utstyr og interessenter på stedet innhentes og varsles om
graving skal gis, kryss av:

Dato:

Underskrift
ledningseier:

Dato:

Underskrift
entreprenør:
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Drangedal kommune

FYLLES UT AV KOMMUNEN
SAK NR:
Godkjent arbeidsperiode, til - fra:

☐ Søknad innvilget
☐ Søknad avslått, grunnet:

Planen godkjennes på følgende vilkår særskilt:

Med hjemmel i Veglova §§ 32 og 57 gis det tillatelse.
Ledningsregistreringsforskriften av 1. juli 2021 med senere endringer, legges til grunn for vedtaket og
«Rutiner for graving og legging av ledninger» gjelder for arbeidet.
1. Dersom ledningsanlegg, plassert på Drangedal kommunes grunn og/eller nærmere veikant enn 3,0
meter, må flyttes på grunn senere veitiltak, vil ledningseieren bli pålagt å utføre dette for egen
regning, jf. §16 i Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over,
under og langs offentlig veg.
2. Graving skal kun skje etter at eksisterende kabler og ledninger er påvist.
3. Graving over avkjørsel eller annen eiendom må avklares med grunneier.
4. Entreprenør og evt. underentreprenører er ansvarlig for all skade som måtte påføres veiområdet,
ledningsanlegg eller tredjemann. Senere vedlikeholds/reparasjons- og utbedringsarbeider er
kommunen uvedkommende.
5. Det må foreligge en godkjent arbeidsvarslingsplan før arbeidene starter.
6. Hvis gravearbeidet og/eller istandsettingen ikke blir utført i samsvar med våre vilkår eller
slik det er avtalt med kommunens representant, kan kommunen utføre arbeidet for utførende
entreprenørs/ledningseiers regning.
7. Alle kabler og rør, i kryssinger og langsgående traseer som ligger i grunnen, skal måles inn ihht.
SOSI-standarden.
8. Gravetillatelsen er gyldig i et år fra dagsdato.
9. Garantitiden settes til 5 år.
10. Alle pålegg gitt under utfyllingen av gravesøknaden skal overholdes.
11. Ferdigmelding skal leveres via postmottak@drangedal.kommune.no snarest, senest 14 dager, etter
arbeidets slutt. Unnlatelse kan medføre at senere gravesøknader ikke vil bli innvilget.
Før ferdigmelding gis skal det legges ved bilder av området før graving, åpen grøft, dybde til
infrastruktur og omfyllingsmasser, igjenfylling og lagvis komprimering, før asfaltering, forsegling
og ferdig asfaltdekke, samt innmålinger av ledningsanlegg (nytt og eksisterende).
12. Kommunes representant skal innkalles til befaring før asfaltering/reasfaltering av kommunal
veigrunn.
13. Dersom graveområdet ikke blir istandgjort kan dette bli utført på søkerens regning.
14. Betingelsene er gjeldende også dersom gravearbeidene er påbegynt. (Meldeplikt i etterkant.)
Merknad fra saksbehandler:
Drangedal
Dokumentet er elektronisk signert av saksbehandler
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