
  
Elverum kommune Teknikk og Miljø  

 
Kabler, ledninger og andre tekniske  
anlegg nedgravd i kommunale veger 

Jf. veglovens § 32 og §57 
 

Søknad/Erklæring 
 
Undertegnede (kabeleier)   …………………………………………………………………. søker herved om 

  
 tillatelse til å legge ............................................................................................................................................... 
 
Under/langs/veg 
Vegnavn:....................................................................................... Vegnr:........................ meter fra/til.................... 
 
Ved Eiendom 
Adresse:..........................................................................................  gnr:............................ Bnr:.............................. 

 
Jeg godtar de nedennevnte vilkår for tillatelse som bindende for meg selv og senere eiere av 
kabelanlegget. 
 

1 Arbeidet må utføres etter anvisning av og innen det tidsrom som Elverum kommune angir og slik at 
trafikken ikke stopper eller unødig hindres.  Arbeidet må ikke settes i gang før Elverum kommune og, 
dersom politivedtektene krever det, politiet er varslet og har sørget for å kontrollere at arbeidsstedet er 
avsperret og varslet etter de av Elverum kommunes fastsatte bestemmelser. 

 
2  Arbeidene skal utføres i.h.h.t. Elverum kommunes  

 « retningslinjer for graving i kommunale veger og gater » 
  

Kabler skal føres under veg ved boring og legges i min. 110 mm varerør og bores på minimum 1 meter  
dybde  med mindre Elverum kommune samtykker i noe annet. Ved mangelfull istandsetting, kan Elverum 
kommune foreta utbedring på kabeleierens bekostning. 
 

3   Kabeleieren er ansvarlig for all skade som kabelanlegget måtte påføres veiområdet eller 
tredjemann.  Søkeren er forpliktet til selv å henvende seg til andre kabeletater, vannverk  m.v, for å få påvist 
mulige kabler/ledninger m.v. som kan bli skadet ved gravingen, idet Elverum kommune fraskriver seg 
ethvert ansvar for slik skade. 
 

4 Mulige ulemper for kabelanlegget ved Elverum kommunes normale drift- og vedlikeholdsoppgaver på veg 
eller offentlige ledningsanlegg er Elverum kommune uvedkommende. 

 
5 Elverum kommunes tillatelse er gitt midlertidig. Kabeleieren er forpliktet til for egen regning å foreta de 

endringer med kabelanlegget - eventuelt flytte det - som Elverum kommune senere måtte finne nødvendig 
for nyanlegg, vedlikeholds- eller utbedringsarbeider på veg. 

6 Arbeidet må ikke settes i gang før enhetsleder veg, park og anlegg  har tillatt arbeidet igangsatt. 
 
7 Ytterligere vilkår: 
 
 
Sted: ……………………………………… den ……………………………………………..….. 

 
                                                                                               
     ....................................................................... 
           
 Søkers underskrift og firmastempel        
            

TILLATELSE 
 
Etter Deres søknad av  ………………………… gir enhetsleder veg, park og anlegg tillatelse til å legge 
kabler i henhold til de vilkår som er oppført i søknaden. Elverum kommune gir  kabeleier rett til fremtidig 
vedlikehold og utbedringer av kabelanlegget i samråd med vegholder. 

                                                                                                                                         
Elverum den: …………………………                       ……………………………….. 

            Enhetsleder veg, park og anlegg 
 

Sendes Elverum kommune, Teknikk og miljø, Pb 403, 2418 Elverum                             Siste rev. 08.03-2013 



                                                                                                    
   


