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Søknad om gravetillatelse i kommunalt areal
Før graving kan igangsettes må entreprenøren søke forvalter om gravetillatelse. Det kreves en
gravetillat else for hver strek ning eller gate. Dersom det graves punkt vis (enkeltgravinger) kreves det
gravetillat else for hvert enkelt punkt jf pkt A3 i retningslinjene. Søknaden må være fullstendig utfylt.
Etter bestemmelsene i Vegloven, §§ 32 og 57, og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig vei
søkes det om gravetillatelse. For øvrige kommunale arealer gjelder grunneiers rettigheter.
Type kabel/ledning:
Vann/avløpsledning
Gassledning
Fjernvarme
Kabel
Stikkledning

Dekke på stedet:
Asfalt
Brostein/heller
Grus
Plen/bed
Friareal

Grøftetrase går i:
Friareal
Fortau/GS/turvei
Veibane m/fortau
Veibane u/fortau
Torg/ plasser
Plen/bed

Graving gjelder:
Strekning, oppgi ca. ant all meter
Kryssing
Enkelgraving (punkt) antall

Hvor skal det graves:
Bydel
Adresse
Hus nr fra
Hus nr til

I hvilke periode vil gravingen skje:
Oppstartsdato:
Ferdigdato:

Vil hele trafikk arealet bli sperret:
Ja, fra dato:
til dato:
(Godkjent varslingsplan leveres med søknad)
Nei

Jeg er kjent med de plikter som gjelder for unders økelse av gravestedet. Det er satt kryss (x) for de
typer anlegg/ interesser som finnes på stedet
El-kabel
Tele/ TVkabel

Vannledning
A vløpsledning
Skilt

Signalkabel
Friareal
Grønt anlegg/plen/bed

Antikvarisk
Er ROS-analyse
gjennomført av
søker (ja=x)

Nødvendige opplysninger og direktiv vedr. anleggene er innhent et, og varsel om graving er gitt (kryss
av) Arbeidet skal utføres etter retningslinjer for graving i kommunale arealer, og etter anvis ning vedtatt
av Bystyret juni 2009. Jeg godtar de forpliktelser som graving i kommunale arealer medfører etter
reglene.
Ans.entreprenør:
Kontaktperson:
Dato:

Adresse:
Tlf:
Underskrift:

Som eier av og oppdragsgiver for anlegget påtar jeg meg det ans var som reglene pålegger meg og
garanterer for ferdigstillelse av anlegget uten utgifter for Stavanger Kommune. Jeg godtar også de til
enhver tid gjeldende betingelser for å ha anlegg i offentlig vei eller kommunalt areal. Oppdragsgiver
trenger ikke signere dersom ans varshavende ent reprenør leverer bank garanti på graveoppdraget i
kommunalt areal, jf pkt A.10 i retningslinjene.
Eier/oppdragsgiver:
Kontaktperson
Dato:

Adresse:
Tlf:
Underskrift:

Betingelser for graving i kommunalt areal
Det er vedtatt egne retningslinjer for graving i ko mmunale arealer (vedtatt Bystyret 15.06.2009) som g jelder fra
01.01.2010.
Reglene kan leses på Stavanger kommune sine internettsider under tjenester/Veg og transport/graverelement.
Her ligger også tilhørende søknadsskjemaer – se blan ketter.

Kun søker med sentralgodkjennelse (www.be.no) ihht UFT. 150.1-150.3, jf. pkt. A.1, og med
godkjent kurs i Arbeidsvarsling (håndbok 051), er berettiget til å få behandlet gravesøknader.
Unntak er Entreprenører med tidsavgrenset lokalgodkjenning godkjent av Byggesaksjefen i Stavanger
Alle under-entreprenører S KAL også ha egen sentralgodkjenning på sitt arbeidsfelt – jf. retningslin jer for
graving - pkt. A.1, A.2 og A.3.

Ansvarshavende entrepre nør
Det skal alltid være en ansvarlig godkjent entreprenør for grav ing i Stavanger, som ved underskrift på
gravesøknad forplikter seg til å følge lover og regler og det ansvar som fø lger med.
Avkryssing på gravesøknadsskjema skal g jelde som forp liktende erklæring o m at t ilstrekkelig undersøkelser er
gjort. Manglende utfylling eller avkryssing fører til at søknaden skal avvises.
Ansvarlig entreprenør er ansvarlig o m å g i sin oppdragsgiver (tiltakshaveren) nødvendig orientering om
gravereglement og de regler so m gjelder.

Ansvarlig eier/tiltaks haver (oppdragsgiver)
Søknad om gravetillatelse skal alltid underskrivers av eier eller tiltakshaver (oppdragsgiver) av aktuelle anlegg.
Ved sin underskrift påtar eier/tiltakshaver byggherreans varet for det plan lagte anlegg, og påtar seg alt ansvar
anlegget måtte medføre, også ovenfor tredjemann. Dessuten er eier/tiltakshaver garantist for at anlegget er
bygget iht. de til enhver tid gjeldende lover og regler for slike an legg i Stavangers arealer.

