Vedtatt av Røyrvik kommunestyre 26.4.2015 i K-sak 25/15.

RETNINGSLINJER OG VILKÅR FOR GRAVING I
KOMMUNAL GRUNN I RØYRVIK KOMMUNE
1.

Innledning

Disse retningslinjer gjelder for legging av ledninger, kabler, andre private tiltak og lignende i
eller langs kommunal veg, på offentlige plasser og i kommunal eiendomsgrunn eller annen
bruksberettiget grunn i Røyrvik kommune. Ved graving i annen grunn skal
tiltakshaver/byggherreansvarlig søke om tillatelse til den enkelte grunneier eller forvalter.
Retningslinjene setter krav til den ansvarlige som gjennomfører gravearbeidene. Arbeider i
veg skal medføre minst mulig ulempe for trafikanter og veg/trafikkareal skal ikke bli påført
kvalitetsmessig forringelse eller skade. Universell utforming der bevegelses- og
orienteringshemmende, rulle- gåstol og bruk av barnevogn er best mulig tilrettelagt. Ved
graving utenfor veg/trafikkareal skal området settes i minst like god stand som det var før
gravearbeidene startet, dersom ikke annet er skriftlig avtalt.
Graving eller annet arbeid i områder som er beskrevet ovenfor må ikke settes i gang før
det er gitt grave-/arbeidstillatelser.
Tillatelse til grave på en eiendom gis av grunneier/forvalter, tillatelse til selve gravinga
gis av byggesaksmyndighetene iht. plan- og bygningslov.
Plan- og bygningslovens bestemmelser om søknadspliktige tiltak og ansvarsrett med
videre gjelder uavhengig av disse retningslinjene.

2. Hjemmelsgrunnlag.
Veglovens §§ 32 og 57 danner hjemmelsgrunnlag for å håndheve retningslinjene ved graving
i kommunal veg. Veglovens § 32 med dens forarbeider hjemler også adgangen til å kreve
gebyr, slik at kommunen ikke påføres unødige kostnader som følge av at det blir etablert
ledninger i veg, herunder oppfølging og kontroll.
Eiendomsretten danner hjemmelsgrunnlag for å håndheve retningslinjene i
friområder, parker og annen kommunal grunn.

3. Gebyrer
Røyrvik kommune tar gebyrer for behandling av gravetillatelser etter disse retningslinjene.
Behandlingsgebyrer bestemmes av Kommunestyret i behandling av satser og gebyrer.
Det betales bare gebyr for søknader som omhandler graving i offentlig veg eller graving på
annen kommunal grunn. Gravemeldinger som blir innlevert, og som kun omhandler graving
på ”privat” grunn, er ikke gebyrbelagt.
Behandling av melding starter først når gebyret er betalt.

4. Omfang
Disse retningslinjer og vilkår gjelder for alle tillatelser som kommunen gir i medhold av
denne forskrift.
Disse retningslinjer gjelder også når kommunen har gitt tillatelser til annen graving på
kommunal grunneiendom eller bruksberettiget grunn.

5. Søknad/informasjon.
Kabel/ledningsaktører, etater og vegholder plikter gjensidig å informere skriftlig i god tid om
sine graveplaner slik at etatene om mulig kan samarbeide om prosjekt for å unngå unødig
oppgraving av gater / veger.

6. Kostnader
Søker dekker kommunens kostnader med behandling av søknaden om graving i kommunal
veg, plass eller grunn, påfølgende utgifter med ettersyn og reparasjon etter arbeidene.
Hvis kommunen finner det formålstjenlig kan det kreves bankgaranti for de tiltakene som
omsøkes. Denne skal leveres før eventuell tillatelse gis. Alternativt kan søker betale
budsjettert kostnad med reparasjon til kommunen i forkant.

7. Definisjoner
Ansvarshavende: er den som har signert på gravemeldingsskjemaet som tiltakshaver hvis ikke
annet er skriftlig meddelt kommunen.
Anmelder: er det samme som tiltakshaver eller byggherreansvarlig.
Straks tiltak:
Der det, etter kommunens skjønn, er fare for skade på liv eller helse eller fare for skade på
eiendom.

8. Søknad og varsling
En hver som ønsker tillatelse til graving, må fylle ut kommunens søknadsskjema om graving,
samt sørge for å underrette og innhente tillatelse fra andre berørte parter / offentlige
myndigheter bl.a. Fylkeskonservatoren i områder hvor det er registrert fornminner etc. slik at
alle formelle krav er oppfylt. Dersom det er påkrevd, utarbeider entreprenøren en
arbeidsvarslingsplan. Varslingsplanen må være utarbeidet i hht. Statens vegvesens håndbok
051 Arbeidsvarsling.

Arbeidene må ikke settes i gang før arbeidsvarslingsplan er godkjent av kommunen, dersom
politivedtektene krever det, politiet er varslet og fått høve til å kontrollere at arbeidsstedet er
avsperret og varslet etter de av kommunen fastsatte bestemmelser. Kommunen v/den
avdelingen som har gitt tillatelsen skal varsles skriftlig når arbeidene er ferdig.

9. Ansvarshavende
Et hvert gravearbeid skal forestås av en ansvarshavende som er ansvarlig for arbeidets
fagmessige utførelse, nødvendige offentlige godkjennelser/ tillatelser, for at det treffes
nødvendig sikringstiltak og ansvarlig for all økonomiske forpliktelser som måtte oppstå opp
mot kommunen i forbindelse med gravearbeidet. Der annet ikke er sagt, er søker
ansvarshavende.
Ansvarshavende er ansvarlig for at entreprenør er kjent med gjeldende retningslinjer og skal
påse at disse følges.
Ansvarshavende skal sørge for at det på gravestedet skal foreligge kopi av varslingsplan og
gravetillatelse med nødvendig vedlegg.
Forøvrig vises til § 13, pkt 1, 2 og 3 i forskrift om varsling av arbeid på offentlig veg.

10. Plikter og ansvar for den som graver
Entreprenør som skal utføre mindre gravearbeider i offentlig veg, gater, fortauer eller andre
arealer underlagt dette reglement, skal inneha kompetanse som minimum tilsvarer klasse 1
innenfor fagområdet veg iht. revidert Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Dette
kravet gjelder også evt. underentreprenører.
Ved graving plikter den som er ansvarlig for gravingen å skaffe seg nødvendige opplysninger
om kabler, vann- eller kloakkledninger eller andre innretninger (varmekabler,
fjernvarmeledninger, signalkabler, styringskabler, telekabler, polygonpunkter, skilt o.l.) som
tilhører offentlige etater hos vedkommende etat. De anvisninger som blir gitt for å unngå
skader må følges nøyaktig. Hvis skader oppstår fordi gravingen ikke er varslet, eller fordi
gravingen er utført i strid med de anvisninger som er gitt, er den som graver pliktig til å betale
reparasjonen av skaden.
Dersom entreprenøren uaktsomt eller forsettelig overtrer de vilkår/plikter som er angitt i disse
standardvilkårene, kan han bli nektet videre gravearbeider på Røyrvik kommunes vegnett og
grunn for kortere eller lengre periode.
Entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med, og overholde lover/forskrifter/normer og
lignende i forhold til graving i kommunal grunn.

11. Vilkår for gravetillatelse og arbeidets utførelse
Grøfter for rør og jordkabler mv. må forsøkes lagt utenom vegkroppen slik at dekke og
vegkant ikke svekkes. Der det er mulig skal det bores under vegbanen. Minsteavstand til
kommunalteknisk anlegg og ledninger er min.1 meter for andre kabler/ledninger, vanligvis
planlegger en tiltak ut fra at avstanden skal være minst 2 meter. For fjernvarmeledninger er
minste avstand 3m og for andre installasjoner og bygg er minimumsavstand 4m.
Er det behov for graving i offentlig gate/veg med asfalt som er opparbeidet eller reparert de
siste 3 – 5 år skal det legges ny asfalt i hele vegens/gatens bredde og lengde eller minst 100
meter.
Der offentlig veg ligger dels på privat grunn, vil tillatelsen til å ha liggende ledninger/kabler
etc. innenfor 3-meters grensen gis av vegholder mens selve gravingen avklares av grunneier.
Ved graving innenfor asfaltkant/vegskulder gis tillatelsen likevel av vegholder.
En hver graving på offentlig sted skal være forskriftsmessig skiltet eller varslet som beskrevet
i ”Retningslinjer for varsling av vegarbeid” utarbeidet av Statens Vegvesen.
Arbeidet må utføres etter anvisning av kommunen innen det tidsrom kommunen angir, og slik
at trafikken ikke stoppes eller hindres unødig. Entreprenøren skal iverksette varslingsplanen
og påta seg ansvaret for å vedlikeholde skilter, lys etc. i anleggsperioden. Entreprenøren
plikter å sette opp sikringsgjerder der dette er påkrevet.
Grøftene skal graves i henhold til godkjent grøfteprofil og riktig avstand fra senter veg.
Gjeldene forskrifter og standarder på område skal følges.
Dersom arbeidet medfører at vegholder ikke kan benytte sitt ordinære opplegg og maskinpark
på stedet for brøyting renhold etc. må entreprenøren selv utføre renhold, brøyting, rydding etc.
av kjørebanen og fortau. Forsøpling og tilgrising som skyldes aktivitet i forbindelse med
gravearbeidet er uten unntak entreprenørens ansvar og faller inn under veglovens og
forurensningslovens bestemmelser om tilgrising.
Når gravearbeidene er avsluttet skal grøfta umiddelbart fylles igjen og toppdekke utlegges.
Hvis gravearbeidet og gjenfyllingen av grøfta ikke blir gjort så raskt eller på den måten som
forlanges eller hvis arbeidene ikke utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser kan
kommunen stoppe arbeidene og sette gate / veg i stand for tiltakshavers regning. Hvis
tiltakshaver ikke er tilgjengelig kan dette gjøres uten varsel.
Der hvor det graves i veiens lengde kan kommunen kreve istandsetting fortløpende uavhengig
av om hele arbeidet er avsluttet eller ikke.
Den enkelte kabel-/ledningseier plikter å føre register over anleggets plassering i (x,y,z)retning, type ledning osv.
Utstyr eller redskap som kan skade asfalten må ikke komme i direkte kontakt med asfaltdekke
utenfor gravestedet. Dette gjelder for eksempel beltegående maskiner og maskiner med tagger
på støttelabber. Dersom slike skade påføres, vil arealet som er skadd bli målt inn og føyd til

det arealet som er berørt i forbindelse med gravingen og det vil bli forlangt økonomisk
kompensasjon for fullverdig reparasjon.
Skader på trær og beplantning erstattes.
Ved kryssing av offentlig veg skal ledning / rør legges i varerør med mindre kommunen
samtykker skriftlig i noe annet. Ved langsgående graving i vegbanen og ved graving i dårlige
masser, settes det spesielle krav til grøftebredden, asfaltering utskifting av masser mv.
Grøfta skal gjenfylles i henhold til kommunens norm. Det forutsettes at arbeidet utføres i
henhold til håndbok 018 – vegbygging. Der massene i vegen er i henhold til gjeldende
retningslinjer, skal massene legges tilbake i samme rekkefølge som de ble tatt opp. Bærelaget
som graves opp må holdes adskilt fra øvrige masser og ikke forurenses.
For grøft i asfaltert veg, må oppbryting av asfalt skje med skjæring slik at kantene blir skarpe
og rette. Asfalten skjæres minst 50 cm utenfor grøftprofilet. Når arbeidet med kabler,
ledninger etc. er avsluttet, skal grøfta fylles igjen umiddelbart. I asfaltert veg skal det dessuten
legges på oljegrus midlertidig samme dag som grøftearbeidene er avsluttet. Endelig
istandsetting av dekket utføres med asfalt når det ikke lenger er fare for setninger. Dette
arbeidet utføres i regi av kommunen, for tiltakshavers regning, når intet annet er spesielt
avtalt. Asfalteringen utføres i henhold til retningslinjer for utførelse av bituminøse vegdekker.
Det benyttes samme massetype som den som blir fjernet.
Fortausrenner av betong skal legges i samme fall som fortauet og ligge i samme høyde som
fortaubelegget. Renne skal fundamenteres i betong C15 eller bedre, tykkelse min. 50 mm.
Kantstein skal være av samme type som tilstøtende. Brukt kantstein av granitt tillates brukt
om igjen. Kantstein skal i tilfelle være hele og feilfrie. Brukte materialer skal være renset for
tidligere fugemateriale. Brukt betongkantstein tillates ikke brukt om igjen.
Ved graving i fortau/gangveg er det generelle kravet at asfalten fjernes i hele bredden. Unntak
fra dette må avtales særskilt og skriftlig.
Når gravearbeidene er ferdig skal sand og annet materiale som er benyttet i forbindelse med
gravearbeidene fjernes umiddelbart. Om nødvendig må asfalt spyles og kostes. Kommunen
kan utføre dette arbeide for tiltakshavers regning, uten varsel, hvis det går utover 7 dager før
kommunens areal er ryddet etter gravearbeidene.

12. Fremtidige skader, omlegging m. m. av ledningsanlegg
Mulige ulemper for anlegget/tiltaket pga. kommunens vedlikeholds-, reparasjon -, og
utbedringsarbeider er kommunen uvedkommende.
Kommunens tillatelse er gitt midlertidig. Eier og eller brukeren er forpliktet til, for egen
regning, å foreta de endringer med ledningsanlegget - eventuelt fjerne det – som kommunen
senere måtte finne nødvendig.
Krysser eller det er nærføring av kabel/ledning fra en annen aktør til kabel/ledning tilhørende
vann- og avløpsverket, slik at vann og avløpsverket påføres en kostnad i forbindelse med

drift, vedlikehold eller reparasjonsarbeid på vann eller avløpsledning plikter eier å ta
kostnadene med dette eller vedkommende eier må flytte eventuelt fjerne kabel/ledning for
egen regning. Dette er også rådende betingelse om tillatelsen til nærføring er gitt av
kommunen.
Hvis det ved senere inspeksjoner etter graving viser seg at en får oppsprekking mellom
gammel og ny asfalt og/eller setninger, eller at det etter en tid etter at arbeidene er ferdigstilt
oppstår setninger i oppgravd areal, noe som det ofte gjør, skal kostnaden med dette i
utgangspunktet dekkes av tiltakshaver. Er imidlertid reparasjon/reasfaltering utført av
kommunen for tiltakshavers regning er dette kommunens ansvar. I de tilfeller det blir aktuelt å
kreve dekning hos tiltakshaver, skal tiltakshaver få 14 dager på å komme med forslag til
istandsetting og ytterligere 30 dager på å sette i stand anleggsstedet.
Der vann- og avløpsverket utvider sitt arealbruk slik at denne får økte kostnader i forbindelse
med andres kabler/ledninger, må eiere av disse kabler/ledninger dekke vann- og avløpsverkets
ekstra kostnader.
Så lenge ledningene/rør/kablene er liggende på kommunens grunn plikter eier/bruker å holde
seg til kommunens til en hver tid gjeldende bestemmelser om hvordan eier/bruker av
ledningen kan nås. Etter disse bestemmelsene er eier/bruker pliktig til å varsle om endringer
over kontakttelefonnr., hvordan de kan nås pr. telefon, å være tilgjengelig på telefon på en slik
måte at kommunen skal ha fått svar på en henvendelse i løpet av 30 minutter uansett når på
døgnet denne henvendelsen rettes. Videre skal eventuelle tekniske innretninger, ledninger, rør
etc være påvist innen 2 timer når det har oppstått et behov for et straks tiltak. Ellers ved behov
for påvisning skal det være utført i løpet 24 timer etter at henvendelsen fra kommunen er
fremmet. Hvis disse tidsfristene ikke holdes er eier/bruker av eventuelle tekniske innretninger,
ledninger, rør etc selv ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå.
Ved nødvendig omgående graving skal kommunen varsles straks.
Gravetillatelsen gis under forutsetning om at pålagte undersøkelser er gjort og pålagte
opplysninger er innhentet og at den informasjonen som gis på søknadsskjema er korrekt og at
denne graveforskrift har blitt fulgt.
Gravetillatelse vil ikke bli innvilget om nødvendig planlegging og godkjenninger etter denne
forskrift ikke er blitt fulgt/gitt.
Entreprenøren er ansvarlig for å ha tilstrekkelig grunnlag for en sikker gjennomføring av
gravearbeidet
Den som har fått tillatelse til å ha liggende tekniske innretninger, ledninger, rør etc i
kommunal veggrunn eller kommunal eiendom plikter å ha denne tillatelsen tilgjengelig.

13. Overtakelse
Når varsel om at arbeidene er ferdig er sendt kommunen, befares området, gravearbeidene
vurderes og godkjennes av kommunen. Tiltakshaver er ansvarlig for vedlikehold av grunn og
tiltak så lenge overtakelse evt. godkjennelse ikke har funnet sted. Jfr. også pkt. 12.

14. Dispensasjon
Rådmannen kan gi dispensasjon fra retningslinjene og vilkårene.
Alle dispensasjoner skal dokumenteres skriftlig.

