
Selbu kommune 
7580 Selbu

Søknad om graving i eller kryssing av offentlig eiendom

Vegnavn /eiendom

Fra kryss eller 
Gnr/Bnr.

Til kryss eller 
Gnr/Bnr.

Navn

Merknader  

Tlf. 73816700  Fax. 73816710 
postmottak@selbu.kommune.no 

www.selbu.kommune.no

Ansvarlig utførende

Tlf / mobiltelefon E-postadresse

Adresse

E-postadresseTlf / mobiltelefon

Adresse

Navn

Tiltakshaver (oppdragsgiver)

Gravested

Tidspunkt for graving

Fyll ut skjema på skjerm, lagre lokalt på 
pc og send inn som vedlegg på e-post. 

(For å kunne lagre et utfylt skjema må du  
ha Adobe Acrobat 8.1 eller nyere).

Samme som ansvarlig utførende

(Legg ved et situasjonskart. Kart finnes her... )

Generell tillatelse for graving på annen grunn
Søknaden gjelder

Tillatelse etter Plan- og bygningsloven

Vegloven § 32

Tiltaket / arbeidets art / type graving Om vilkår for legging av kabel, se side 2

http://www.selbu.kommune.no/
http://get.adobe.com/no/reader/
http://193.75.93.89/selbu
http://193.75.93.89/selbu


Vilkår for legging av kabel 
 
1.    Kabeltrase skal ligge som omsøkt og vist på  kart ihht. plassering ifht. vegkant/skulder eller  eiendom. 
  
2.    Der kabel ikke kan legges slik vegloven krever kan den legges i vegskulder. 
  
3.    Grøftedybde skal være større enn tykkelse av overbygning.  Dvs. min 0,6 m, helst 1,0 m. 
  
4.    Ved kryssing av veger skal det brukes trekkrør. 
  
5.    Gjenfylling av grøfter skal skje med tilsvarende masser og lag oppbygging som vegen/grunnen  
       for øvrig. Massene skal komprimeres slik at setninger unngås. 
  
6.    Kabeleier plikter å etterse og om nødvendig etterfylle traseen de første 6 mnd etter utførelse.  
       Hvis vinter og kulde inntrer før forskyves tilsynet tilsvarende. 
  
7.    Hvis vegen/eiendommen senere skal utbedres/utbygges og kabel(er) kommer i konflikt med 
       arbeidene, plikter kabeleier å flytte kabel(ene). 
  
8.    Kommunen skal ha tilsendt ferdigmelding med innmålingsdata for trase for kabel. 
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Ansvarlig utførende
Tiltakshaver (oppdragsgiver)
Gravested
Fyll ut skjema på skjerm, lagre lokalt på
pc og send inn som vedlegg på e-post.
(For å kunne lagre et utfylt skjema må du 
ha Adobe Acrobat 8.1 eller nyere).
(Legg ved et situasjonskart. Kart finnes her... )
Søknaden gjelder
Om vilkår for legging av kabel, se side 2
Vilkår for legging av kabel
1.    Kabeltrase skal ligge som omsøkt og vist på  kart ihht. plassering ifht. vegkant/skulder eller  eiendom.
 
2.    Der kabel ikke kan legges slik vegloven krever kan den legges i vegskulder.
 
3.    Grøftedybde skal være større enn tykkelse av overbygning.  Dvs. min 0,6 m, helst 1,0 m.
 
4.    Ved kryssing av veger skal det brukes trekkrør.
 
5.    Gjenfylling av grøfter skal skje med tilsvarende masser og lag oppbygging som vegen/grunnen 
       for øvrig. Massene skal komprimeres slik at setninger unngås.
 
6.    Kabeleier plikter å etterse og om nødvendig etterfylle traseen de første 6 mnd etter utførelse. 
       Hvis vinter og kulde inntrer før forskyves tilsynet tilsvarende.
 
7.    Hvis vegen/eiendommen senere skal utbedres/utbygges og kabel(er) kommer i konflikt med
       arbeidene, plikter kabeleier å flytte kabel(ene).
 
8.    Kommunen skal ha tilsendt ferdigmelding med innmålingsdata for trase for kabel.    
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