Grue kommune

FORSKRIFT OM GRAVING I KOMMUNALE VEGER
Forskriften er vedtatt av kommunestyret den 12.12.2016, og gjelder fra 1.1.2017
Forskriften er vedtatt med hjemmel i veglovens § 29, 30, 32 og §57, skiltforskriftens
§32, 33 og 34, vegtrafikkloven § 5 og 7, samt ”Forskrift om saksbehandling og ansvar
ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg” , fastsatt av
samferdselsdepartementet 1.1.2018.
Forskriften gjelder for graving i kommunal veg- og gategrunn som er satt under
alminnelig trafikk.
Det følger av vegloven: §1;
”Offentlig veg er veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og som blir halden
ved like av stat, fylkeskommunen eller kommune etter reglane i kap. 1V. Alle andre
vegar eller gater blir i denne lova å rekne for private. Til veg blir og rekna
opplagsplass, parkeringsplass, haldeplass, bru, ferjekai eller anna kai som står i
beinveges samband med veg eller gate”.
Formålet med forskriften er å:
1) Sikre at trafikantene ikke påføres unødig ulempe i form av redusert trafikksikkerhet
og fremkommelighet.
2) Sikre at veg og gategrunn ikke forringes unødvendig.
3) Sikre at ledningseier/entreprenør kan gjennomføre prosessen så raskt og
kostnadseffektivt som mulig.
4) Sikre hensynet til allerede nedlagte ledninger.
5) Unngå unødig ulempe for naboer.

Bestemmelser:
1. Behandling av søknad om graving i kommunal veg. Gebyret inkluderer
godkjenning av graving samt befaring før og etter, og gjelder pr veg. Søknad
med egenerklæring skal leveres på eget skjema som utleveres av Grue
kommune.
Kr. 2000,2. Leie av skilt og sperrebukker kr. 100,- pr stk. Ved leie lengre enn 1 døgn
betales et tillegg på kr 50 pr døgn.
3. Søknad om midlertidig stenging av andre grunner enn pkt 1. Kr. 500,-
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4. Gravesøknad må leveres inn senest en uke før gravestart. Ved hastesaker
skal ledningseier/ entreprenør ta kontakt med Grue kommune senest første
virkedag etter at gravingen har startet for å søke om gravetillatelse.
5. Istandsetting. Dersom det i løpet av 5 år etter at arbeidene er avsluttet,
oppstår skader, setninger eller andre forhold som kan tilbakeføres til
entreprenørens utførelse, vil vegholder kreve skadene utbedret for ledningseiers regning. Vegholder kan kreve økonomisk garanti for dette arbeidet før
arbeidet igangsettes.
Ved graving i asfaltert vegareal skal hele bredden i den berørte kjørebanen
asfalteres på nytt. Berøres hele vegbredden av gravingen skal hele
vegbredden asfalteres på nytt. Er asfaltdekket nyere enn 5 år skal hele
vegbredden asfalteres på nytt. Ved graving i fortau og gang- og sykkelveger
skal hele bredden asfalteres på nytt.
6. Kommunens arbeid i forbindelse med gravemeldinger som ikke dekkes av pkt
1, 2 eller 3 faktureres med kr 600 pr time.
7. Dersom kommunen i forbindelse med gravingen krever søknad i medhold av
Plan- og bygningsloven, tilkommer det gebyr etter eget regulativ.
8. Rådmannen eller den rådmannen bemyndiger kan gi dispensasjon fra denne
forskriften i særskilte tilfeller hvor betingelsene eller gebyrene opplagt blir
urimelige.
9. I tillegg til ovenstående gjelder ”Veileder: Ledninger i kommunale veger” og
«Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting ava ledninger
over, under og langs offentlig veg» som bestemmelser for behandling av
gravemeldinger og utførelse av arbeidet.
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