NR:

SØKNAD OM GRAVEMELDING/-TILLATELSE
Off.
Vegnavn/adresse:
veg/friområde Arbeidene gjelder:
JA
Vannledning
El-kabel
NEI
OV/avløp
Veg
Strekning/Plass:
g.nr/b.nr
Fjernvarme
Nybygg
Tele/fiber/TV
Annet
Kan kollektivtrafikken passere?
JA
NEI
Arbeidstid:
Oppstartsdato: Sluttdato
Kan utryknings-/ renovasjonsbiler passere?
JA
NEI
Berører arbeidet fortau/gang-/sykkelveg?
JA
NEI
Godkjent arbeidsvarslingsskurs ihht Håndbok 051
JA
NEI Grøft lengde
Sentral/lokal godkjenning UTF, tiltaksklasse 2
JA
NEI Vegbredde
Anlegg forsøkt samordnet?
JA
NEI Grøft bredde
Arbeidsbeskrivelse (arbeidet omfatter, dersom graving i off. veg angi sted i vegarealet):

Arbeidet skal utføres etter "Graveinstruks for gravearbeider i offentlig veg i Ålesund kommune", og etter
anvisning fra berørte parter. Jeg godtar de forpliktelser som arbeid i offentlig veg medfører etter nevnte
graveinstruks og andre gjeldende lover og regler.
Entreprenør:
Kontaktperson:
Org.nr:
Telefon:
Mobil:
Adresse:
e-post:
Postnr/-sted.:
Dato:
Underskrift:
Rørleggerarb. utføres av:

SØKNAD OM ANLEGG I VEGGRUNN

Etter vedtektene i Veglova §§ 32 og 57 og Graveinstruks for Ålesund kommune søkes det om tillatelse til anlegg i veggrunn:
Nyanlegg
Utskiftning
Rehabilitering
Annet
Som eier av og oppdragsgiver/byggherre for anlegget tar jeg på meg det ansvaret som "Graveinstruks for
gravearbeider i offentlig veg i Ålesund kommune" pålegger meg og garanterer for ferdigstilling av anlegget uten
kostnad for Ålesund kommune. Jeg godtar de vilkår for tillatelsen som går fram etter nevnte graveinstruks og
andre gjeldende lover og regler.
Tiltakshaver:
Kontaktperson:
Org.nr:
Telefon:
Mobil:
Adresse:
e-post:
Postnr/-sted:
Dato:
Underskrift:
VEDLEGG TIL SØKNAD:
Kart
Samordningsdokument
Grøftetverrsnitt
Arbeidsvarsling/lokal/sentral godkj.
Annet

VEDLEGG TIL TILLATELSE:
Geomatikk
TK-Nett AS
VAR-avdeling
Politi
Skiltmyndighet

Vedtak nr:

Vedtaksdato:

ÅLESUND KOMMUNE vegholder
e-post: vegholder@alesund.kommune.no
Ber om befaring
Godkjent
Ikke godkjent

Tlf: 70 16 27 17

Faktureres kr:

=

I hht betalingsregulativ vil det faktureres for refusjon i etterkant (L+05*2)*Basfalt*14,6
Merknader:
Ved graving i trafikkareal skal fast dekke legges i påvente av asfalt.
Søkeren må selv innhente nødvendig samtykke fra grunneier, andre rettighetshavere, plan- og bygning samt
VAR. VAP er uten ansvar mht nabo- og eiendomsforhold

Orienteringskart over graveområde (gjeldende område er markert med oransje linje)

