
Søknad om graving, legging, flytting, utbetring og fjerning av leidningsanlegg over, under eller langs offentlig veg (side 1 av 3)

Leidningseigar

Namn:                                                                           

Adresse:       

Organisasjonsnummer:

Kontaktperson hos leidningseigar:         

Tlf. kontaktperson:    e-post: 

Entreprenør

Namn:                                                                           

Adresse:       

Organisasjonsnummer:

Kontaktperson hos entreprenør:         

Tlf. kontaktperson:    e-post: 

Arbeidsstad 

Adresse:        

Kommune:

Frå eigedom gnr.:     bnr.: 

Vegnummer og hovudparsell/meter finst på www.vegkart.no

Legging langs veg

Veg nr.:       frå strekning/delstrekning:                 meter:               til strekning/delstrekning:           meter:

Veg nr.:       frå strekning/delstrekning:                 meter:               til strekning/delstrekning:           meter:

Veg nr.:       frå strekning/delstrekning:                 meter:               til strekning/delstrekning:           meter:

Kryssing av veg

Veg nr.:       frå strekning/delstrekning:                 meter:

Veg nr.:       frå strekning/delstrekning:                 meter:

Veg nr.:       frå strekning/delstrekning:                 meter:

Samla lengde langs veg (meter):      Talet på kryssingar:

Søknad om graving, legging flytting, utbetring og fjerning av 
leidningsanlegg over, under eller langs offentleg veg etter veglova §§ 32 
og 57, samt leidningsforskrifta § 4.
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Søknad om graving, legging, flytting, utbetring og fjerning av leidningsanlegg over, under eller langs offentlig veg (side 2 av 3)

Send med kart, både oversikt og kartutsnitt som tydeleg viser ønskt leidningstrase

 Kart er lagt ved

Etter reglane i veglova §§ 32 og 57 samt leidningsforskrifta § 4 søker vi om løyve for:

 Kryssing av veg     Flytting av leidning   Utbetring

 Legging langs veg    Fjerning av leidning   Graving

Søknaden gjeld også framføring i:

 Bru

 Tunnel

Gjelder framføring av:          

 Vassleidning     El-kabel lågspent   Fjernvarme

 Avløpsleidning       El-kabel høgspent    Gass 

       Tele/fiber    Anna:

Diameter på leidning:

Vi ønskjer at framføringa blir gjort ved:  Noverande  dekke:

 Boring/gjennomslag    Asfalt

 Graving       Grus

 Microtrenching      Stein

 Luftspenn     Anna

 Anna:

Vi ønsker at arbeidet startar opp: og ventar at det blir avslutta: 

Før gravinga startar skal nødvendige opplysningar om utstyr og interessentar på staden hentast inn og varsel om 

gravinga skal bli gitt: (kryss av) 
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Søknad om graving, legging, flytting, utbetring og fjerning av leidningsanlegg over, under eller langs offentlig veg (side 3 av 3)

Kryss av for vedlagde dokument:  

 Løyve frå grunneigar

 Dokumentasjon av kompetanse graveentreprenør

 Namn på asfaltentreprenør

 Firmaattest for entreprenøren(e)

 Plan for istandsetting med tidsplan

 Fråsegn frå partar som saka kjem ved (t.d. bebuarar, forretningar, trafikkselskap) 

 Løyve frå fylkeskommunane m.o.t. kulturminne 

Arbeidsskildring og eventuelt andre opplysningar:

Som eigar av og oppdragsgivar for anlegget tar eg på meg det ansvaret som reglane pålegg meg og garanterer at anlegget 

blir ferdigstilt utan utgift for vegetaten. Eg godtar også dei vilkåra som gjeld til kvar tid for å ha anlegg i offentleg veg.

Som entreprenør som utfører arbeidet for leidningseigar, er eg ansvarleg for arbeidet og for at reglane i retningslinjene blir 

følgde. I dette ligg også ansvaret for grøfta/gravearbeida inntil godkjenning frå vegmyndigheita av det utført arbeidet ligg 

føre.

Dato:    Underskrift leidningseier:

Dato:    Underskrift entreprenør:

Løyvet og godkjende planar skal oppbevarast på arbeidsstaden og visast fram ved kontroll.

Send søknaden med vedlegg på e-post til firmapost@vegvesen.no eller pr. post til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 
2605 Lillehammer.
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