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 Åmli kommune 

Gjerstad kommune 
Risør kommune 
Tvedestrand kommune 
Vegårshei kommune 

SØKNAD OM GRAVETILLATELSE I 
OFFENTLIG VEG OG GATEGRUNN 

 

Etter Veglovens §§32 og 57 
 

 

Etter bestemmelsene i Vegloven §§ 32og 57, søkes det om gravetillatelse for legging/ utskiftning/ 
reparasjon (stryk ut)  
 

Kryss av: 
 VA - ledninger   Telekabel  Annet, angi  
 El-kabel    TV-kabel 

 

Veg.nr.   Vegnavn:  Kommune:  

Strekning:  

Utførende firma:  

Arbeidet er tenkt igangsatt:  og ventes ferdig senest:  
 

Gravingssted og arbeidets omfang fremgår av: 
 

 Skisse    Skiltplan 
 Vedlagt tegning/ kart  
 Vedlagt beskrivelse  

 

Søker har selv ansvaret for å orientere/ framlegge søknaden til uttalelse overfor politiet, energiverket, 
teleoperatør samt evt. andre kabeloperatører. ( kryss av for de aktører som er kontaktet. ) Skisse over 
kabler/anlegg vedlegges: 
 Har kabler/anlegg: 

 Politi 
 Energiselskap  
 Telekommunikasjonsselskap  
 Kabel TV  
 Kommune  

 

Arbeidet vil bli utført av undertegnede etter de regler som er trykt på baksiden av dette skjemaet, og etter 
anvisninger gitt av kommunen eller angitte instanser. 
 
Etter bestemmelser i Forskrift med utfyllende retningslinjer for gjennomføring av varsling av arbeider på 
offentlig veg (Håndbok 051), skal det utarbeides varslingsplan som godkjennes av vegmyndighetene før 
det gis gravetillatelse.  
Ihht. pkt 2 i regler for graving i eller ved gater, veier og plasser i Gjerstad-, Risør-, Tvedestrand- Vegårshei og 
Åmli kommune utarbeides nødvendig skiltplan/varslingsplan for gravearbeidene. 
 

    
Sted Dato  Signatur/foretak 

 
 

Arbeidsvarsling – skilting/ sperring, fylles ut av entreprenør: 
 
Ansvar (foretak):  Telefon/ Telefax  
Ansvarshavende på arbeidsstedet 
for skilting/ avsperring 

  
Telefon: 

 

 
Kommunens merknader: 
 

 Skiltplan og vedtaksblankett foreligger.  
 

I hht. pkt 9 i regler for graving i eller ved gater, veier og plasser, skal nytt asfaltdekke og skjæring av asfaltdekke 
refunderes. 
 

 Gravetillatelse er ikke gitt 
 Gravetillatelse er gitt under henvisning til ovenstående merknader og regler for graving i gater, veier og 

plasser som er trykt på baksiden av dette skjema. 
 

    
Sted Dato  Signatur/kommune 

 
Kopi : Byggherre, oppsynsmann veg, kommunens rørlegger 
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REGLER FOR GRAVING I ELLER VED GATER, VEIER, OG PLASSER I 
GJERSTAD, RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG ÅMLI KOMMUNE. 
 
1.) Alle som vil foreta graving, grunnboring e.l. i eller ved gater, veier, plasser (offentlig grunn), skal i 
god tid før gravearbeidene igangsettes sende inn søknad til kommunen på fastlagt skjema. Skjemaet 
skal inneholde nøyaktige opplysninger over hvor og når graving skal utføres, samt begrunnelse for 
gravearbeidene. Søknaden skal inneholde opplysninger om hvem som skal være utførende firma for 
arbeidet. Som utførende godkjennes bare autoriserte håndverkere og entreprenører.   
 
2.) Før søknaden sendes kommunen skal den forelegges følgende instanser: 
• Politiet 
• Energiselskap 
• Telekommunikasjonsselskap 
• Evnt. andre aktører som kabel tv, etc. 
• Kommunen 
 
Kommunen utsteder gravingstillatelse. Eieren og / eller brukeren er forpliktet til for egen regning å 
foreta de endringer med ledningsanlegget – evt. fjerne det – dersom kommunen senere finner det 
nødvendig. Utførende utarbeider nødvendige skiltplan/ varslingsplan for gravearbeidene, jfr. forskrift 
om varsling på offentlig veg. Skiltplan godkjennes av skiltmyndighet. 
 
3.) Gravingen må ikke påbegynnes før gravingstillatelse er gitt. Dersom det oppstår uforutsette 
hendelser kan kommunen, kraftselskap og telekommunikasjonsselskap grave i byens gater, veier eller 
plasser uten at formell søknad er innsendt og tillatelse gitt. Søknaden må imidlertid sendes inn snarest 
mulig, og etter pkt. 1 og pkt. 2. 
 
4.) Politiets og kommunens pålegg må følges under arbeidet. Evt. tilleggspålegg skal straks 
etterkommes og følges under det videre arbeidet. 
 
5.) Gravingstillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet, og på forlangende vises representanter for 
offentlige etater. 
 
6.)Kommunen kan føre tilsyn med gravingen og at gitte anvisninger følges. Dersom en treffer på 
tekniske anlegg som ikke er påvist skal kommunen straks varsles. Eksisterende tekniske anlegg må 
ikke skades, dersom skade oppstår skal vedkommende etat varsles straks. 
 
7.) Gjenfylling må utføres slik at det ikke oppstår setningsskader. Dersom det er kabler i grøften, må 
eieren av disse varsles før gjenfylling. Ved gjenfylling skal kommunens driftsansvarlige varsles for 
besiktigelse og godkjenning.  
 
8.) Dersom gravearbeidene og gjenfylling av grøften ikke utføres så raskt som mulig og på den måten 
kommunen forlanger, kan dette arbeidet bli utført av andre på søkers regning. 
 
9.) Reasfaltering/tilbakeføring av veidekke utføres iht. kommunens retningslinjer. 
 
10.) Som sikkerhet for dekning av kommunens utgifter som følge av arbeidet i forbindelse med private 
gravingsarbeider, kan det kreves stilt godkjent garanti.  
 
11.) Arbeidet må utføres på en aktsom måte. Ved evt. voldt skade blir ansvarshavende 
erstatningspliktig. 
 
12.) Overtredelser av disse regler eller de anvisninger som er gitt av kommunen, politiet mv., skal 
innberettes til kommunestyret ved hovedutvalg. I slike tilfeller skal kommunen påse at gaten, veien, 
eller plassen blir satt i forsvarlig stand, evt. få utført arbeidet på søkers regning. Dersom noen har 
foretatt en grov overtredelse eller overtrådt de gitte regler eller anvisninger, kan kommunestyret ved 
hovedutvalg bestemme at vedkommende mister sin ansvarsrett. 

http://www.risor.kommune.no

