
GRAVESØKNAD FOR GRAVING I OG VED 
KOMMUNALE VEGER OG GRØNTOMRÅDER 

Etter bestemmelsene i veglova § 32 og §57, samt «Forskrift om saksbehandling og ansvar 

ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg» 

 Mottatt: 

GRAVEARBEIDET: 
Gravested: 
Gate/veg: 

Dekketype: ☐ Asfalt ☐ Grus ☐ Stein ☐ Gress ☐ Annet:

Arbeidet ønskes startet opp:                       og avsluttes innen:  Arbeidet utføres mellom kl.:   og 

Etter bestemmelsene i veglova §32 og 57, samt Ledningsforskriften, søkes det om tillatelse til: 
☐ Kryssing av veg ☐ Flytting av ledning ☐ Reparasjon

☐ Legging langs veg ☐ Fjerning av ledning ☐ Graving

Fremføring av: 
☐ Vannledning ☐ El-kabel lavspent ☐ Fjernvarme ☐Tele/ fiber

☐ Avløpsledning ☐ El-kabel høyspent ☐ Gass ☐ Annet:

Fremføring ønskes utført ved: Gravearbeidet medfører: JA   NEI
☐ Boring/ gjennomslag ☐ Graving Sperring av gang-/sykkelveg: ☐  ☐ 

☐Microtrenching ☐ Pløying Hindring for trafikk ☐  ☐ 

☐ Luftspenn ☐ Annet: Total stengning av veg/ gang-/sykkelveg: ☐ ☐ 

Arbeidsbeskrivelse og eventuelt andre opplysninger: 

Utførende entreprenør:
Firma:   
Kontaktperson: 
Telefon:          Epost: 

Entreprenør forplikter seg til at gravingen vil bli utført som beskrevet i gjeldende regelverk, iht.  kommunens retningslinjer, og krav stilt i 
tillatelsen. I dette ligger også ansvaret for grøfta/ gravearbeidet inntil utført arbeid er godkjent av kommunen. Entreprenør må gjøre 
seg kjent med de plikter som gjelder for undersøkelses av gravestedet før arbeidene kan startes opp. 

Utstyrseier/tiltakshaver:
Firma/person:
Kontaktperson: 
Telefon:    Epost: 

Som eier av, og oppdragsgiver for anlegget, påtar undertegnede seg det ansvaret som reglene pålegger, og garanterer for 
ferdigstillelse av anlegget uten utgift for kommunen. Undertegnede  godtar også de til enhver tid gjeldende betingelser for å ha 
anlegg i offentlig veg. 

Dato: 
Signatur 

Tillatelse etter vegloven er gitt i henhold til vedlagte vedtaksbrev: 

Dato: 
Signatur 

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