Revidert 06.02.2020

Søknad om graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning
av ledningsanlegg over, under eller langs kommunal vei
Etter bestemmelsene i veglovens § 32, og «Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av
ledninger over, under og langs offentlig veg» av 8. oktober 2013 med endringer gjeldende fra 1. januar 2018.

Ledningseier
Navn

Organisasjonsnr.

Adresse

Postnr.

Kontaktperson hos ledningseier

Tlf.

e-post

Entreprenør
Navn på foretak

Organisasjonsnr.

Adresse

Postnr.

Kontaktperson hos entreprenør

Tlf.

Adresse

Postnr.
Gnr.

Poststed
e-post

Arbeidssted
Fra eiendom

Poststed

Bnr.

Poststed
Fnr.

Snr.

Vegnummer og hovedparsell/meter finnes på www.vegkart.no

Legging langs veg
Veg nr.

fra hovedparsell

meter

til hovedparsell

meter

Veg nr.

fra hovedparsell

meter

til hovedparsell

meter

Veg nr.

fra hovedparsell

meter

til hovedparsell

meter

Veg nr.

fra hovedparsell

meter

Veg nr.

fra hovedparsell

meter

Veg nr.

fra hovedparsell

meter

Kryssing av veg

Samlet lengde langs veg (meter): __________
Postadresse
Skråtorpveien 2 A
1640 RÅDE

Besøksadresse
Skråtorpveien 2 A
1640 RÅDE

Antall kryssinger: __________
Sentralbord
69 29 50 00
Hjemmeside
www.rade.kommune.no

Org.nr.
940 802 652
Kontonr.
1014.07.20661

Jf. Veglovens §§32 og 57, samt i Ledningsforskriften søkes det om tillatelse for
Kryssing av veg

Flytting av ledning

Reparasjon

Legging langs veg

Fjerning av ledning

Graving

Gjelder fremføring av
Vannledning

Ø____________

El-kabel lavspent

Fjernvarme

Avløpsledning

Ø____________

El-kabel høyspent

Gass

Tele/fiber

Annet: _______________

Fremføring ønskes foretatt ved
Boring

Graving

Microtrenching

Annet: _______________

Grus

Stein

Annet: _______________

Nåværende dekke
Asfalt

Ønsket arbeidsperiode
Arbeidet ønskes startet opp: _______________

og ventes avsluttet: _______________

Krav om varsling før arbeidene starter
•
•

Beboere, næringsdrivende og andre berørte interessenter på stedet
Nødetatene

Opplysninger om tiltaket - vedlegges
•
•
•

Kart som viser både oversikt og kartutsnitt som tydelig viser ønsket ledningstrase
Kabelpåvisning er utført av gravemeldingstjenesten
Arbeidsvarslingsplan – benytt skjema tilsvarende Statens Vegvesen

Vedlegg
Tillatelse fra grunneier(e)
Tillatelse fra fylkeskommunen med hensyn til kulturminner og verneområder
Uttalelse fra byggesak om tiltaket er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven
Uttalelse fra berørte parter (f.eks. beboere, forretninger, trafikkselskap)
Plan for istandsetting med tidsplan
Firmaattest for entreprenøren(e)
Navn på asfaltentreprenør
Dokumentasjon av kompetanse graveentreprenør

Skal du grave i riksvei, fylkesvei eller privat vei?

Før du starter gravearbeider i eller ved riks- og/eller fylkesvei med tilhørende fortau/gangvei må du innhente
tillatelse fra Statens Vegvesen og/eller Fylkeskommunen.
Gravearbeider i private veier - se Veiloven kap. VII – Private veier

Arbeidsbeskrivelse og eventuelt andre opplysninger

Ledningseier – Erklæring og underskrift

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

Entreprenør – Erklæring og underskrift

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
vegmyndighetens godkjennelse av utført arbeid
foreligger.

Ledningseier
Dato

Underskrift ledningseier

Gjenta underskrift med blokkbokstaver

Entreprenør
Dato

Underskrift entreprenør

Gjenta underskrift med blokkbokstaver

NB! Tillatelsen og godkjente planer skal oppbevares på arbeidsstedet og fremvises ved kontroll.

