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MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - GRAVEREGLEMENT - 
RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEIDER PÅ DET KOMMUNALE 
VEGNETTET I VESTRE TOTEN  
 
Saksnummer 32/19. 
 
Administrasjonen har fattet følgende vedtak i saken: 
 
I medhold av Veglova av 21. juni 1963, § 32 og § 57, forskrift om ledninger i offentlig 
veg § 18 og VA-norm for Vestre Toten kommune vedtar teknisk driftsavdeling, ved 
driftssjef, Gravereglement, retningslinjer for gravearbeider på det kommunale 
vegnettet i Vestre Toten kommune. 
 
 
Begrunnelse for vedtaket: 
 
Graving i veger og gater medfører ulemper for trafikanter, gående, syklende, 
næringsdrivende og beboere nær graveområdet. Gravearbeider kan medføre fare for 
redusert trafikksikkerhet. Som vegmyndighet i Vestre Toten kommune har Teknisk 
driftsavdeling utarbeidet disse retningslinjene for at ulempene skal bli minst mulig, og 
for å klargjøre hvilke krav som settes til både byggherre og entreprenør som skal 
gjennomføre gravearbeidet. 
 
Retningslinjene gjelder for gravearbeider i og nær kommunal infrastruktur, og ikke for 
graving på riks-/fylkesveger eller privat grunn. Forskrift om ledninger i offentlig veg, 
vedtatt 01.01.2018, er innarbeidet i retningslinjene. Retningslinjer i VA-norm for 
Vestre Toten kommune er innarbeidet i gravereglementet i forhold til avstand til VA-
anlegg. 
 
Hensikten med retningslinjene er å sikre at kommunale gater og veger ikke blir påført 
unødige skader eller forringelse av kvalitet ved arbeid i eller nær veg, og samtidig 
sikre god og trygg fremkommelighet i anleggsperioden. 
 
Gjennom bestemmelsene og kravene i retningslinjene vil Vestre Toten kommune 
bidra til en effektiv og hensynsfull gjennomføring av gravearbeidene, og en fullgod 
istandsetting etter graving. 
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Hjemmel for vedtaket: 
 
Veglova av 21. juni 1963 § 32, 1. ledd stiller krav om tillatelse fra vegmyndigheten for 
å kunne legge ledninger av alle slag over, under, langs eller nærmere veg enn 3 
meter fra vegkant. 
 
Jamfør veglova § 57, 2. ledd nr 1, er det forbudt å grave, ta bort masser eller gjøre 
andre inngrep på eiendomsområdet til offentlig veg uten tillatelse fra 
vegmyndigheten.  
 
Begge bestemmelser gir vegmyndigheten adgang til å stille nærmere krav og vilkår 
ovenfor den som søker, og eventuelt får tillatelse til å legge ledninger og /eller til å 
grave i eller ved offentlig veg. 
 
I medhold av veglova § 32 og forskrift om ledninger i offentlig vei § 18 kan 
vegmyndighet kreve å få dekket kostnadene til saksbehandling av søknad om 
tillatelse og utført kontroll i anleggsperioden. 
 
Veglova § 32 gjelder for all grunn – privat eller offentlig – som ligger innenfor 3 meter 
fra vegkant. Begrepet «eigedomsområdet til offentlig veg» i vegloven § 57 er ikke 
sammenfallende med det privatrettslige eiendomsbegrepet. «Eigedomsområdet til 
offentlig veg» omfatter ikke bare det arealet som utgjør vegens kjøre-, gang- eller 
sykkelbane, i tillegg omfatter begrepet blant annet vegskuldre, banketter, grøfter og 
skråninger i tilknytning til vegen. 
 
Som vegmyndighet for kommunale veger og gater i Vestre Toten kommune har 
Teknisk driftsavdeling forvaltning med hjemmel i de overnevnte bestemmelser nedfelt 
nærmere krav og vilkår for tillatelser for gravearbeider i eller ved kommunens veger 
og gater. 
 
I tillegg til nevnte bestemmelser i vegloven, har Vestre Toten kommune, som formell 
eier av veg- og gategrunn adgang til å stille krav og vilkår som forutsetning for 
tillatelser til fysiske inngrep på kommunalt areal. 
 
 
Dette vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker fra De mottar melding om 
vedtaket.  Klagen skal sendes til den avdelingen som har fattet vedtaket.  Der vil De 
også få nærmere opplysninger om klageretten og behandlingsmåten for klager. 
Med hilsen 
 
 
Bodil Kristin Evenstad  
driftssjef  Etter våre rutiner er dette 

brevet sendt og godkjent 
elektronisk uten 
underskrift. 

 
Vedlegg: 
 
Retningslinjer for gravearbeider på det kommunale vegnettet i Vestre Toten 
kommune 
 
 



 


