Søknad om kryssing av eller nærføring ved kommunal veg, Bjugn kommune
Kryss av i rutene, og gi nødvendige opplysninger(skriv tydelig / bruk blokkbokstaver)
Søknaden sendes til: Bjugn kommune, Postmottak, 7160 Bjugn
- e post : postmottak@bjugn.kommune.no
1. Opplysninger om tiltakshaver og ansvarlig utførende/søker
Kommune:

Fylke:

Bjugn (1627)

Sør-Trøndelag

Byggeplass (veistrekning):

G. nr.:

Tiltakshaver:

B. nr.:

F. nr.:

Seksj.nr.:

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

Telefon:

Ansvarlig utførende / søker:
Postnr.:

Adresse:

Poststed:

Telefon:

2. Søknaden gjelder
Pressing gjennom vei
Kryssing av vei med graving
Nærføring av vei med graving
Annet arbeid
( Kryssing under vei skal fortrinnsvis skje ved pressing. Søkes det om kryssing av vei med graving, angi årsak til at pressing ikke kan foretas)
3. Nødvendige vedlegg

1. Kartutsnitt, hvor kryssingsområde er avmerket og hvor eksisterende va-ledning, el-/ telekabler er inntegnet.
2. Opplysning om type ledning, kabel el. som skal krysse/ "nærføre" veien.
3. Søknad om ansvarsrett fra godkjent foretak, tiltaksklasse 1, eller søknad om lokal godkjenning.
4. ADK-bevis
4. Underskrift av ansvarlig utførende (søker)

Undertegnede søker herved om å få grave/presse (jf pkt. 2) på angitt sted (jf pkt. 1):

_________________

Dato

______________________________________________

_________________________________________________________

Ansvarlig utførendes underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

5. Kommunens behandling av søknaden

Det gis melding om at Deres søknad er innvilget på følgende vilkår:
Tillatelse til kryssing blir gitt med de betingelser som er gitt i veglovens § 32 og 57.
Søker er ansvarlig for å foreta kabelpåvisning av el- og telekabler i berørt område før graving påstartes.
Søker er ansvarlig for å foreta en sjekk om det er VA ledninger i berørt område før graving påstartes.
Bjugn kommune har reklamasjonsrett ovenfor søkeren i ett år ved graving i veg. Utgifter til utbedringer av setninger,
eller andre mangler som skyldes dårlig arbeidsutførelse, blir i dette tidsrom belastet søkeren(utførende).
Ved graving i faste dekker utføres saging og asfalteringen av søker.
Søkeren gjøres ansvarlig for å istandsette veien med minst like god standard som eksisterende vei.
Bjugn kommune krever at arbeid med kryssing og nærføring (ved graving) utføres av entreprenør med ADK
godkjenning.
Det skal utarbeides en arbeidsvarslingsplan før arbeidet påbegynnes, og Bjugn kommune skal varsles når arbeidet er
ferdigstilt.

Det gis melding om at Deres søknad ikke er innvilget av følgende grunn:

______________________

__________________

sted

dato

__________________________________________________________________

Bjugn kommune, anlegg og drift

