Haugesund kommune
Teknisk enhet

Søknad om gravetillatelse i kommunalt areal
Sendes: gravetillatelser@haugesund.kommune.no
Etter bestemmelsene i Vegloven §§32 og 57, forskrift om varsling av arbeid på offentlig veg, samt
retningslinjer for graving i Haugesund kommune, søkes det om gravetillatelse for

 legging /  utskifting /  reparasjon /  annet (beskriv):
Type kabel / ledning
Vannledning
Avløpsledning
Gassledning
Annet

Telekabel
TV-kabel
EL-kabel
Fjernvarme
Fiberkabel

Dekke på stedet
Asfalt
Belegningsstein
Grøntareal / rabatt
Plen / gress
Annet

Vegnavn/sted:
Kryssing

antall

Trafikkareal sperres

Grøftetrasè går i
Gang- og sykkelveg
Fortau
Vegbane m/fortau
Vegbane u/fortau
Annet

fra hus nr:

til hus nr:

Langsgående grøft

antall m

Trafikkareal sperres ikke

Oppstartdato

Ferdigdato

Jeg er kjent med de plikter som gjelder for undersøkelse av gravestedet. Sett kryss for de typer interesser som finnes
på stedet:

El-kabel
Telekabel
TV-kabel
Gassledning

Vannledning
Avløpsledning
Skilt

Signalkabel
Polygonpunkt
Grøntanlegg

Antikvarisk
Forurenset grunn
Andre berørte

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

Entreprenør:
Kontaktperson:
Dato:

Adresse:
Telefon:
Underskrift:

Som eier av og oppdragsgiver for anlegget påtar jeg meg det ansvaret som reglene pålegger meg og garanterer for
ferdigstillelse av anlegget uten utgifter for Haugesund kommune. Jeg godtar også de til enhver tid gjeldende betingelser
for å ha anlegg i offentlig areal, herunder pkt. B.15 i ”Retningslinjer for graving i kommunale areal”.

Eier:
Adresse:
Kontaktperson:
Telefon:
Dato:
Underskrift:
Det er vist dokumentasjon på at det er plassmangel i fortau og gang-/sykkelveg areal.
Godkjent varslingsplan i henhold til Statens vegvesen håndbok N301
Situasjonskart med arbeidsbeskrivelse levert.
Gravetillatelse innvilget
Gravetillatelse avslått
Haugesund
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Dato:………………………...

Underskrift:

……………………………………….

Haugesund kommune
Teknisk enhet

Entreprenørens egenkontroll v/ arbeid i kommunale areal
Pkt. 1-6 skal være utført før arbeidet starter
Returneres etter utført arbeid: gravetillatelser@haugesund.kommune.no

Vegnavn/sted:
Det er gravd for:
El. kabler
Fiberkabel

Telekabel
Gassledning

Vann
Avløp

Fjernvarme
Annet:

Pkt.

Opplysninger om utført arbeid (kryss av og angi dato)

1a.
1b.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Berørte naboer (grunneiere/beboere/næring) er varslet
Sentrum: Haugesund sentrum v/ daglig leder er varslet
Kabelpåvisning er utført
Kabler legges minimum 2 meter fra VA-ledninger
Sakkyndige har gitt tillatelse til å grave i rot/dryppsone på trær
Det foreligger tilstrekkelig detaljert plan for arbeidet
Godkjent arbeidsvarslingsplan foreligger og er fulgt
Asfaltdekket er skåret eller frest før graving
Omfanget av gravingen er avgrenset til det nødvendige
Direktiv fra andre anleggseiere er fulgt
Grøftebunn er komprimert med egnet utstyr
Overdekning er komprimert i henhold til retningslinjene
Omfylling rundt ledninger er i samsvar med eieren sine krav
Til forsterkningslag og dypere er brukt ………………mm pukk
Det er brukt masser etter spesiell godkjenning fra kommunen
Bærelag er utkilt i henhold til retningslinjene
Til avretting (bærelag) er det brukt 0-32 mm T1 grus
Igjenfylling er komprimert lagvis i 200mm tykke lag
Asfaltdekket er skåret før asfaltering
Slitelag er lagt med tilpasset tykkelse, min 40 mm
Grøntanlegg er ordnet etter retningslinjene og/eller eiers krav
Berørt utstyr langs veien (skilt, vegmerking m.m.) er intakt
Ledninger er innmålte i samsvar med standard
Istandsetting etter gravearbeidet er permanent
Sandfangskummer er kontrollert og ev. tømt
Spill-, overvann- og vannkummer er kontrollert og ev. rensket

Brukt komprimeringsutstyr Type:
Entreprenør:
Underskrift:
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TV-kabel

ja

Vekt:
Dato:

nei

dato

kg

