Versjon:
Antall sider:
2
Kommentar:

Godkjent dato:
09.09.2014
Revideres innen:
01.09.2015

Godkjent av:
Jens Terkelsen
Revideres av:
Jan Olav Eskedal

Høy risiko:
Ikke vurdert
Varsling neste revisjon:
01.08.2015

Søknad om gravetillatelse i
offentlig veigrunn/arealer
Fylles ut av Ansvarlig søker:

Etter bestemmelse i vegloven, § 32 og § 57, og forskrift om varsling av arbeid på offentlig veg søkes gravetillatelse for:
Legging

Av:

Utskiftning

Avløpsledning

El-kabel

Telekabel

TV-kabel

Annet

Utdyp annet:

Reparasjon
Graving angår:

Vannledning

Gnr:

Bnr:

Adresse:

Arbeidssted:
Kryssinger:

Lengde på grøft:
Arbeidet ønskes startet:

Avsluttes senest:

Opplysninger om gravearbeidet:

Eksisterende dekke:
Asfalt

Ansvarlig søker har:
Sentral godkjenning

Utdyp annet:

Brostein

Lokal godkjenning

Annet

Vedlagt søknad om ansvarsrett

Berører arbeider fortau eller gang/sykkel vei?

Ja

Nei

Kan kollektivtrafikk passere?

Ja

Nei

Må gaten stenges helt?

Ja

Nei

Må sperringer stå ute lørdag og/eller søndag?

Ja

Nei

Når på døgnet vil arbeidet pågå?

Kl:



Jeg er kjent med de plikter som gjelder for undersøkelse av gravestedet. Arbeidet skal utføres etter
regler for graving i offentlig veg- og gategrunn og etter anvisning fra berørte parter. Jeg er kjent med
de forpliktelser som graving i offentlig veg medfører etter reglene. Spesielt vedrørende krav, plikter,
varsling, kontroll, besiktigelse og overtredelse. Garantien for gravearbeider er 12 mnd etter
ferdigbefaring.



Jeg er kjent med "retningslinjer for graving i offentlige veger, fortau og parker i Moss kommune"
vedtatt av bystyret 18/9-00



I perioden fra 1.november til 1.mai, skal entreprenøren reparere gravestedet med
vinterasfalt før kommunen overtar gravestedet.



Utførende entreprenør er kjent med at legging av nye kabel-, lednings- og/eller rørtrasèer, ikke må
komme i konflikt med eksisterende vann- og avløpsledninger. Krav til avstander skal overholdes.
Kontakt VA-Seksjonen i Moss kommune for nærmere opplysninger.

Ansvarlig søkers underskrift:

1
Utskriftsdato:
10.09.2014

Entreprenør:

Fakt. Adr:

Istandsetting av vegdekke skal etter avtale utføres :
Av Moss kommune etter regning
Av entreprenør
Kontaktperson hos søker:
Dato:

Tlf:
Ansv. Søkers underskrift:

Krav til vedlegg:
1. Situasjonskart over graveområdet 1:500 med inntegnet Vannledning, Spillvannsledning, Overvannsledning,
Signalkabel og Anvist graveområde med skravur.(kart kan fås ved å henvende seg til VA-Seksjonen)
2. Skiltplan

Fylles ut av Politiet:
Søknad er forelagt og godkjent av Østfold Politidistrikt,
Avd. Moss
Dato:
Underskrift:

Eventuelle betingelser/kommentarer:

Fylles ut av Miljø og renovasjon-seksjonen Moss kommune:
Søknad er godkjent i hht. §2 i forurensningsforskriften
Dato:
Underskrift:

Eventuelle betingelser/kommentarer:

Fylles ut av Vei, vann og avløp-seksjonen Moss kommune:
Søknad er forelagt og godkjent av VA-Seksjonen.

Eventuelle betingelser/kommentarer:

Godkjent sanitæranmeldelse foreligger
Dato:
Underskrift:

Kontaktperson hos vegholder:
Telefon:

Gravetillatelse er gitt
Gravetillatelse er avslått
Merknader fra vegholder:

Dato:
Underskrift:
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