
Gårdsnr.* Bruksnr.* (Festenr.) (Seksjonsnr.) Vegadresse

 Ansvarlig søker Navn adresse og telefonnummer

Tidspunkt  for arbeidet

Dato for ferdigstillelse

Sted* Dato*

a Nybygg eller Graving

b Endring av eksisterende anlegg / rehabilitering av anlegg Boring

av: Vannledning Kulvert (Overvannsrenner)

Avløpsledning Elektrokabel

Overvannsledning Datakabel

Dimensjoner:

Materiale:

Ringstivhet:

Dimensjoner og material av ledninger/kabler/renner eller kulverter:

Dimensjon: Minimum dimensjon for avløpsrør er 110mm

Materiale: Vann- og avløpsrør av PVC eller PE kan benyttes som stikkledning.

Trykklasse:

Pumpes avløpet til hovetledningen?

Avtaler:

Avtaler av privatrettslig art, i forbindelse vann eller avløpsanlegget skal legges ved. Disse blir da arkivert  
sammen med søknaden. Eksempel på slik avtale kan være: Tillatelse til å legge ledning over naboeiendom, 
eller hvem som har ansvar for drift og vedlikehold av en felles stikkledning.

Andre tiltak for å sikre vegområdet

Annet:

Ansvarlig utførende  Navn adresse og telefonnummer*

Eier / tiltakshaver .Navn Adresse og telefonnummer*

Kommunale veier som berøres av tiltaket

Søknaden gjelder :

Alle  vannrør og rørdeler skal være minst i trykklasse NT10. Alle avløpsrør og 

rørdeler skal være minst i trykklasse T eller SN

Ledninger / kabler som krysser kommunal veg SKAL legges i varerør. 

Underskrift  *
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- Oversikt/kart som viser planlagt arbeidsvarsling/skilting i.h.t. gjeldende forskrifter.

- 

- 

• Arbeidene kan ikke foretas før denne søknaden er godkjent av Nesbyen kommune

• Driftsavdelingen til kommunen skal varsles minimum 2 dager før graving er planlagt (aktuelle tlf.nr oppgis i 

godkjenningen)

• Stikkledning og tilkoblingspunkt skal være tilgjengelig for inspeksjon. Nesbyen kommune varsles før gjenfylling.

• Arbeider uten godkjenning vil bli meldt til Plan- og byggesaksavdelingen/BE for vurdering av ansvarsrett

Utfyllende opplysninger / liste over vedlegg/adresser til parter i saken:

Retningslinjer for graving i kommunal veg:

Situasjonsplan / kart*:

Det skal legges ved følgende tegninger, opplysninger og avtaler: 

Situasjonsplan som viser tydelig fram hvilke kjørebane(r) blir berørt og som i tillegg viser evt. nødvendige 

omkjøringsruter. Dette alt skal avklares etter behov med Nesbyen kommunes driftsavdeling, lensmann og/eller 

Statens vegvesen. Ved omkjøring via private veger / plasser skal dette avtales i hvert tilfelle med den aktuelle 

eieren. Samtykkeerklæring av vedkommende skal vedlegges.

Tegninger som viser lednings-/kabel-/renne- eller kulverttraseen samt typiske (grøfte)tverrsnitt på veg pluss et 

område minst 3 m på begge sider av vegkanten. Spesielle installasjoner skal inntegnes.
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