
 

 

Kongsvinger kommune 
Næring og miljø 
Rådhusplassen 3 
2226 Kongsvinger 
E-post: postmottak@kongsvinger.kommune.no 

SØKNAD – GRAVETILLATELSE/GODKJENNING AV NYTT ANLEGG 
(Gjelder for mindre gravearbeider, reparasjoner av eksisterende ledninger/kabler)  
Nøyaktig gravested og omfang vises inntegnet på vedlagt kart 
Graveadresse  

 
Gatekode  

Hjemmelshaver  
 

Gnr. Bnr. 

SØKNADEN GJELDER – sett kryss 
VA-anlegg  Graving berører veg og trafikk   
Kabelanlegg  Gata/vegen må stenges helt    
Graving i regulert grønt-/friområde   Ett kjørefelt må stenges    
Graving på annen grunn  Kjørebanen må innsnevres    
Følgende etater/institusjoner må varsles:  

Kongsvinger Bioenergi AS  Politi  Brannvesen  Ambulanse  Taxi  Busselskap   

TILLATELSE TIL IGANGSETTING 
Gravearbeidene er planlagt utført i perioden: 
 

 

Dersom trafikkarealer berøres, skal entreprenøren utarbeide varslingsplan. 
Igangsetting skal ikke skje før vegholder har godkjent planen for trafikkavvikling med tidsangivelse.  
ENTREPRENØRENS ANSVAR 

1. Jeg er kjent med de plikter som gjelder undesøkelse av gravestedet 
2. Arbeidene vil bli utført etter gjeldende regler for graving i kommunale veger og gater  
3. Dersom gravearbeidet gjelder VA-anlegg tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett skal det foreligge godkjent søknad om 

tiltaket fra GIVAS 
4. Eier av VA-nett må gi sin godkjenning når det graves for tilknytning eller nær VA-nett uansett grunneier 
5. Gravebetingelsene gjelder og ved akutt gravearbeid, det kreves utfylt søknadsskjema i etterkant 

Viktig: Husk anvisning fra alle ledningseiere og kabeletater 
Gebyr for behandling av gravetillatelsen er kr. 2100,- 
Ved underskriving av dette dokumentet aksepterer jeg betingelsene gitt i gravetillatelsen.   
Ansvarlig entreprenør: Navn 

 
Org.nummer 

Fakturaadresse:  
Gatenavn:_________________________________ 
 
Postnr/boks:                   Sted: 

E-postadr. 

Ansvarlig kontaktperson: Navn 
 

Telefon 

BYGGHERRENS ANSVAR 
Dersom det gjelder godkjenning av nytt anlegg, skal byggherren underskrive søknaden. 
Undertegnede er kjent med retningslinjer for gravearbeider i kommunale veger og gater og regulerte friområder. 
Eieren eller brukeren av det etablerte anlegget er ansvarlig for all skade som måtte bli påført veg, friområder, offentlig VA-nett  
eller tredjeperson. Vegholder, eier av friområde og VA-nett fraskriver seg et hvert ansvar på anlegg som følge av drift/vedlikehold, 
bruk og belastning på området.  
Underskrift:                                                                         Adresse: 
 
MERKNADER/BETINGELSER FOR TILLATELSEN 
 
 
 
 
 
GRAVETILLATELSE 
Så snart gravearbeidene er avsluttet skal Næring og miljø varsles for kontroll av gjenfylling og reparasjon av dekke. 
Dato Næring og miljø, underskrift og stempel 

 

 


