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Generelle vilkår for gravetilladelser
Tilladelserne gives på betingelse af arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende regler
og lovgivning. Alle berørte arealer skal som minimum opfylde krav m.m. i henhold til nævnte
publikationer, gældende udgaver.














Håndbog - Afmærkning af vejarbejder m.v.
Lommebog for afmærkning af vejarbejder m.v.
Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB) Jordarbejder
Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB) Afvanding
Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB) Ledningsgrave i jord
DS 475 - Norm for etablering af ledningsanlæg i jord
Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB) Bundsikring af sand og grus
Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB) Stabilt grus
Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB) Fræsning af belægninger
Varmblandet Asfalt - Vejledning, SAB-P og materialekrav
Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB) Brolægning
Dansk Standard (DS) 1136 for brolægning og belægningsarbejder
Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB) Kørebaneafmærkning

Herudover gældende følgende vilkår;
Underretning
Underretning om arbejdets opstart skal ske til kommunen.
Udførsel af arbejdet
Arbejdet må udføres i tidsrummet mellem kl. 07.00 og kl. 18.00. Tilladelse til arbejder som
udføres udenfor dette tidsrum skal søges separat.
Under- og overjordisk vejudstyr f.eks. kabler, spoler, master o.lign.
Ansøger på gravetilladelsen hæfter for skader forvoldt på kabler, signalanlæg, spoler, master
o.lign. vejudstyr. Dette udstyr er ikke registreret i LER, da det er en del at vejens udstyr. Ved
tvivl skal vejmyndighed kontaktes for øvrige oplysninger.
Vejsyn, brønde, riste, dæksler o.lign.
Entreprenør/ledningsejer opfordres til at dokumentere vejens tilstand inden arbejdet
påbegyndes. Skader på vej, cykel – og gangareal efter arbejdets afslutning pålægges ansøger
at retablere, såfremt de ikke kan dokumenteres værende tilstede før opstart.
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Brønde og riste skal være renset og fungerende efter arbejdes afslutning. Brønde og riste der
er stoppet inden arbejdets påbegyndelse skal meldes til kommunen.
Ved placering og indbygning af brønde og-/eller riste i arealer, skal disse godkendes af
kommunen. Vedligeholdelse og sikring af, at disse til enhver tid er tilpasset den
omkringliggende belægning påhviler ledningsejer.
Ved placering af dæksler i asfalterede arealer må der kun anvendes flydende karm/dæksel.
Ved kommunens fremtidige belægnings- og asfaltarbejder skal ledningsejer afholde
omkostningen til hævning-/sænkning af disse.
Krav til dokumentation af tilsyn med afmærkning af ledningsarbejder o.lign.
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.
Særligt ved afmærkning af vejarbejder ved opsætning af C61 og C62
(standsningsforbud og/eller parkeringsforbud)
Opsætning af C61/C62 kan kun ske efter samtykke fra politiet. Det er kommunen, der søger
politiets samtykke, når ansøgningen er modtaget.
Ved anvendelse af C61 og C62 skal der altid fremsendes en specifik afmærkningsplan med
målsat placering af tavler, i min. målestok 1:500.
Det skal fremgå af ansøgningen hvornår afmærkningen opsættes og nedtages.
Efter opsætning skal det noteres hvilket klokkeslæt opsætningen er færdig, samt noteres og
fotodokumenteres hvilke køretøjer der holder på strækningen, der er omfattet af standsnings
og/eller parkerings forbuddet. Det skal af fotoet, dels kunne ses hvor køretøjet holder, samt
køretøjets nummerplade. Denne dokumentation sendes senest samme dag som afmærkningen
er opsat til kommunen.
Kabelskabe
Nærværende tilladelse giver ikke ansøger ret til opsætning af kabelskabe. Tilladelse til
opsætning af kabelskabe etc. meddeles på separat skrivelse.
Placering af kabelskabe på vejareal, udformningen af disse og ændring af eksisterende til
større modeller, skal aftales særskilt med kommunen. Forinden endelig godkendelse og
opsætning skal vedkommende grundejer, såfremt kommunen skønner det nødvendigt, have
lejlighed til at gøre sig bekendt med placeringen m.v. Kommunen kan i den forbindelse kræve
yderligere oplysninger om skabets størrelse, farve og placering.
Udskiftning af eksisterende skabe til nye skabe med samme størrelse, eller til nyt skab med
mål på højest (HxDxB) 80x30x40 cm., kan ske uden tilladelse fra kommunen.
Nye skabe skal være grå hvis de placeres op af facader, og grønne hvis de placeres fritstående
eller op af beplantning.
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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 ej
heller dække for ventilationshuller på bygninger eller indskrænke overkørsler.
Kan ovenstående ikke overholdes, hvis f.eks. størrelsen øges mere end nævnt ovenfor, skal
der søges individuelt og grundejer skal partshøres efter kommunens skøn.
El, tele, fiber o.lign. kabler
El, tele, fiber og lignende kabler, samt føringsrør-/tomrør i abonnementsledningsnettet, her
skal forstås kabler mellem centraler og slutbruger, skal ligges med min. 45 cm jorddækning til
færdig terræn. Øvrige kabler skal lægges med 60 cm jorddækning.
Ovenstående dybder kan lokalt fraviges i tilfælde, hvor nedlægning af kabler vanskeliggøres
som følge af konkrete forhold, såsom andre genstande i jorden, f.eks. kloakrør, fundamenter,
eller utilstrækkelig jordbundstykkelse, f.eks. på broer.
Jordforurening
Kommunens kendskab til forureningsklasser fremgår på fredericiakort.dk, under lagene
Jordforurening V1 og V2. Ansøger har pligt til selv at gøre sig bekendt med eventuel registreret
jordforurening på V1 eller V2 niveau.
I henhold til "Lov om forurenet jord", kapitel 6, § 50, skal opgravede materialer der ikke
genindbygges, anmeldes af ledningsejeren til Henrik Aagaard Jørgensen, tlf. nr. 7210 7650.
Hvis der konstateres tegn på forurening af jorden i form af lugt, misfarvning eller andet, skal
kommunen kontaktes.
Vejtræer
Passage af vejtræer inden for drypzonen må ikke ske ved gravning. Dette skal ske i foringsrør
der skydes-/bores under træerne.
Åer og vandløb
Nærværende tilladelse giver ikke ansøger ret til krydsning af vandløb. Dette kræver tilladelse
ved Vandløbsmyndigheden.
Præcisering af krav til færdigmelding
Arbejdet skal færdigmeldes til kommunen senest to arbejdsdage efter færdiggørelsen.
Færdigmelding skal ske digitalt via selvbetjeningsløsningen.
Garantiperiode
Garantiperioden på 2 år regnes fra datoen for modtagelse af færdigmeldingen. Såfremt
retablering ikke kan godkendes, regnes garantiperioden fra den dato som mangler aftales
udbedret.

Fredericia Kommune

Side 3 af 3

