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GENERELLE VILKÅR FOR GRAVETILLADELSER
Gravning sker altid på vilkår af at følgende DSere, AABer, Håndbøger, Vejledninger samt
Standardvilkår overholdes.














Norm for etablering af ledningsanlæg i jord - DS 475, 2012-11-19.
Udbudsforskrift Ledningsgrave (AAB) og tilhørende vejledning. December
2008.
Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Transport- og
Bygningsministeriet oktober 2016
Håndbog, Afmærkning af vejarbejder m. v. af 1 september 2017
Almindelige arbejdsbeskrivelser, Jordarbejde – AAB, februar 2018
Almindelige arbejdsbeskrivelser, Bundsikring af sand og grus – AAB,
december 2016
Almindelige arbejdsbeskrivelser, Stabilt grus – AAB, december 2016
Brolægning og belægningsarbejde - DS 1136
Almindelige arbejdsbeskrivelser, Brolægning – AAB, januar 2017
Almindelige arbejdsbeskrivelser, Varmblandet asfalt – AAB, februar 2012
Retablering af kommuneveje efter ledningsarbejde, Vejledning til teknisk del af
udbudsmateriale, 1986.
Almindelige arbejdsbeskrivelser Slidlagsgrus – AAB, maj 2017
Vejledning, Slidlagsgrus, maj 2017

Herudover gælder følgende generelle vilkår:
Generelt om under- og overjordisk vejudstyr fx kabler, spoler, master ol.
Ledningsejer hæfter for skade forvoldt på kabler, signalanlæg, spoler, master ol. vejudstyr.
Dette udstyr er ikke registreret i LER da det er en del at vejens udstyr. Ved tvivl skal
vejmyndighed tilkaldes for øvrige oplysninger. Rendestensbrønde skal være rensede og
fungerende efter arbejde på og ved vejen med afløb. Brønde der er stoppede inden arbejdets
påbegyndelse skal anmeldes til kommunen.
Vejsyn
Entreprenør/ledningsejer opfordres til at dokumentere vejens tilstand inden arbejdet
påbegyndes. Skader på vej og fortov efter arbejdets afslutning pålægges ansøger at retablere,
såfremt de ikke kan dokumenteres værende tilstede før opstart.
Underretning
Underretning om arbejdets opstart jf. regulativets §2 stk. 5 skal ske på 20 75 32 26 eller 20 75
32 08.
Præcisering af krav til dokumentation af tilsyn med afmærkning af ledningsarbejder ol.

Afmærkning, inklusive skiltning, afspærring og afmærkningslys, skal tilses mindst to gange i
døgnet på dage hvor der arbejdes og en gang på øvrige dage. Fotodokumentation skal kunne
fremsendes til kommunen på forlangende.
Generelt om kabelskabe, brønde, dæksler ol.
Gravetilladelsen giver ikke ansøger ret til opsætning af kabelskabe. Tilladelse til opsætning af
kabelskabe etc. meddeles på separat skrivelse.
Placering af kabelskabe på vejarealet, udformningen af disse og ændring af eksisterende til
større modeller skal aftales særskilt med kommunen (telefon 22 79 22 45). Forinden endelig
godkendelse og opsætning skal vedkommende grundejer, såfremt kommunen skønner det
nødvendigt, have lejlighed til at gøre sig bekendt med placeringen mv. Kommunen kan i den
forbindelse kræve yderligere oplysninger om skabets størrelse, farve og placering.
Udskiftning af eksisterende skabe til nye skabe med samme størrelse kan ske uden tilladelse fra
kommunen.
Ved udskiftning af eksisterende skabe må det nye skab dog være op til 20 % højere, 30 %
bredere og 40 % dybere. Hvis eksisterende skab er mindre end 80 cm højt skal det nye skab
også være under 80 cm, i modsat fald skal kommunen kontaktes for at vurdere om det vil
medføre problemer for oversigten.
Nye skabe skal være grå hvis de placeres op af facader, og grønne hvis de placeres fritstående
eller op af beplantning.
Ved placering op af facade må forøgelse af størrelse ikke medføre at skabet kommer over
underkant vindue eller sålbænk hvis skabet er placeret direkte under vinduer.
Skabe må heller ikke dække for ventilationshuller på bygninger eller indskrænke overkørsler.
Kan ovenstående ikke overholdes (hvis fx størrelsen øges mere end nævnt ovenfor) skal der
søges individuelt og grundejer skal partshøres efter kommunens skøn.
Ved placering og indbygning af brønde i gangarealer, skal dæksler godkendes af kommunen,
kontakt Sonny Olesen, tlf. 20 75 32 08. Vedligeholdelse og sikring af, at dæksler til enhver tid
er tilpasset den omkringliggende belægning påhviler ledningsejer. Ved kommunens fremtidige
belægnings og asfaltarbejder skal ledningsejer afholde omkostningen til hævning eller sænkning
af dæksler ol.
Åer og vandløb
Gravetilladelsen giver ikke ansøger ret til krydsning af vandløb.
Krydsning af vandløb kræver tilladelse ved Vandløbsmyndigheden. Kontakt Kristiina Mardi på
tlf. 50 84 66 19.
Vejtræer
Passage af vejtræer inden for drypzonen må ikke ske ved gravning. Passage af vejtræer indenfor
drypzonen skal ske i foringsrør der er mindst 4,0 m lange, der skydes/bores under træet.
Generelt om jordforurening
Det påhviler ansøger at undersøge, om der er kendskab til jordforurening via
www.fredericiakort.dk under "Jord og råstof", "Jordforurening".
I henhold til "Lov om forurenet jord", kapitel 6, § 50, skal opgravede materialer der ikke
genindbygges i gravningen anmeldes af ledningsejeren til Henrik Aagaard Jørgensen på tlf. 72
10 76 50.
Præcisering af krav til færdigmelding af ledningsarbejder ol.
Side 2

Arbejdet skal færdigmeldes til kommunen senest to arbejdsdage efter færdiggørelsen af
arbejdet. Færdigmelding skal ske digitalt via selvbetjeningsløsningen.
Garantiperiode
Garantiperioden på 2 år regnes fra datoen for modtagelse af færdigmeldingen. Såfremt
retablering ikke kan godkendes regnes garantiperiode fra den dato som mangler aftales
udbedret.
Herudover stiller kommunen specifikke vilkår til den enkelt gravetilladelse afhængigt af om der
søges om opgravning i rabat, fortov eller asfalt.
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