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SØKNAD OM GRAVINGSTILLATELSE 
Dato  

 
Sted        gaten/veien ved nr. 
 
G.nr./b.nr.        eier telefon 
 
Arb. utføres av       (søker) telefon 
 
Oppdragsgiver       telefon 
 
Årsaken til arb. 
 
Arbeidet er tenkt igangsatt      og ventes ferdig  
 
Gravested og arbeidets omfang framgår av: skisse / vedlagt tegning / vedlagt beskrivelse 
 
Skisse: 
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Søknaden må før oversendelse til Teknisk forelegges: 
 
1. Politiet  
 
2. Agder Energi 
 
3. Geomatikk 

4. Kontraktør for vintervedlikehold   
 
Før graving i og langs kommunal vei må det også foreligge godkjent plan for arbeidsvarsling. 
 
Arbeidet vil bli utført av undertegnede etter de regler som følger med dette skjema, og etter 
de anvisninger som Teknisk eller ovennevnte instanser måtte gi. 
 
 
Søkers underskrift: __________________________________________________________ 
 
 
Gravetillatelse er gitt med henvisning til de regler for graving i Frolands gater, veier og 
plasser som følger med dette skjema. 
 
 
Teknisk Virksomhet, dato og signatur: ___________________________________________ 
 
 
 
REGLER FOR GRAVING I ELLER VED GATER, VEIER OG PLASSER I FROLAND 
 
Linker til aktuelle lover og forskrifter: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23#KAPITTEL_3 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-10-08-1212 
 
1. Alle arbeider i forbindelse med graving, grunnboring e.l. i eller ved gater, veier og plasser skal utføres i henhold 
til gjeldende lover og regler. 
Enhver som skal utføre slike arbeider må i god tid før arbeidene starter sende søknad om gravetillatelse til 
Teknisk. 
Søknaden som skrives på særskilt fastlagt skjema, skal inneholde nøyaktige oppgaver over hvor og når 
gravingen skal utføres, samt i hvilken anledning denne skal foretas. 
Søknaden skal inneholde opplysninger om hvem som skal utføre arbeidet og være ansvarshavende for det.  
Som ansvarshavende godkjennes bare autoriserte håndverkere, entreprenører og Agder Energi. 
 
2. Før søknaden oversendes Teknisk skal den være forelagt følgende: 
1. Politiet 
2. Agder Energi 
3. Gravemeldingstjenesten (Geomatikk) 
Disse etater påfører skjemaet sine bemerkninger. 
Politiet påbyr de nødvendige sikkerhetsforanstaltninger og gir eventuelt direktiver vedrørende 
trafikkregulering m.v. 
Teknisk utsteder gravetillatelse hvis ikke noe er til hinder for det. 
 
3. Gravingen må ikke påbegynnes før gravetillatelse er gitt. 
Inntrer imidlertid forhold som nødvendiggjør at Teknisk, Agder Energi eller Telenor må grave i kommunens gater, 
veier eller plasser på en tid da søknaden ikke kan bli innsendt i tide og arbeidet nødvendigvis må utføres, har 
disse institusjoner dog adgang til å sette i gang uten at formell søknad om dette er innsendt og tillatelse gitt. 
Det pålegger imidlertid vedkommende institusjon uten opphold å innsende søknad som foreskrevet i punkt 1 og 2. 
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4. Politiets pålegg må følges under arbeidet. Eventuelle tiltak som politiet måtte finne nødvendig skal straks 
etterkommes og følges under det videre arbeidet. 
 
5. Gravetillatelsen må oppbevares på arbeidsstedet. 
 
6. Teknisk fører tilsyn med gravingen og anvisninger skal følges både med hensyn til grøftens 
plassering i gate/veiprofilet og arbeidets utførelse forøvrig. 
Påtreffes under arbeidets gang ledninger som ikke er påvist skal Teknisk straks varsles. 
Eksisterende ledninger må ikke skades. 
I tilfelle skader skal vedkommende etat straks varsles. 
Krav til overdekning i og utenfor vei må avklares med aktuell kabeletat. Overdekning i veigrøfter langs kommunal 
vei skal være minimum 40 cm. 
 
7. Grøftens gjenfylling må utføres omhyggelig for at minst mulig setninger skal forekomme. I veier og gater må 
dette gjøres iht. gjeldende veinorms krav til utkiling, lagvis oppbygging med godkjente masser, komprimering og 
fresing for fortanning til eksisterende asfaltdekke. Antall lag og tykkelse på asfalt må være lik det som ble gravd 
bort. Før reasfaltering skal det freses for fortanning mot eksisterende asfalt. 
Dersom det forekommer kabler i grøften må eieren av disse varsles før gjenfylling. Veidekkematerialet 
må ved oppgraving utskilles. Teknisk varsles for besiktelse og godkjenning av gjenfylling når 
dette er foretatt. Inntil Teknisk skriftlig har godkjent gjenfyllingen er den som har fått tillatelse 
til graving ansvarlig for forsvarlige avsperring og sikring av grøften. 
 
8. Hvis gravearbeid og gjenfylling av grøften ikke utføres så raskt eller på den måten Teknisk 
forlanger, kan denne utføre arbeidet på søkerens regning. 
 
9. Alle arbeider skal dokumenteres med bilder og innmålinger av ledninger og installasjoner i åpen grøft. All 
dokumentasjon skal oversendes Froland kommune. Dokumentasjon på ledninger Froland kommune ikke skal stå 
som eier av skal i tillegg registreres i gravemeldingstjenesten (Geomatikk). 
 
10. Som sikkerhet for dekning av Teknisk utgifter som følge av arbeidet i forbindelse med private 
gravearbeider kan det kreves stillet godkjent garanti. 
 
11. Arbeidet må utføres på aktsom måte. Før graving i offentlig vei må godkjent arbeidsvarslingsplan foreligge. 
For eventuell voldt skade blir ansvarshavende erstatningspliktig. 
 
12. Ved overtredelse av disse regler eller anvisninger som måtte bli gitt av Teknisk skal dette 
innberettes. I slike tilfeller påser Teknisk at gaten, veien eller plassen blir forsvarlig istandsatt, eventuelt la 
arbeidene bli utført for vedkommendes regning. 
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