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1017171 Svar på søknad om framføring langs fv.6622 i Skaun 
kommune 
Viser til henvendelse av 30.09.2021 om framføring ved fv. 6622 i Skaun kommune.        
 
Trøndelag fylkeskommune gir tillatelse til følgende arbeid i perioden 04.10.2021 til 
31.12.2021: 

- Framføring langs fv. 6622 S1D1 m2932-3141 med 90 mm vannledning. 
 
Fv.6622:  

✓ Trøndelag fylkeskommune gir tillatelse til framføring langs fv. 6622 S1D1 m2932-
3141 med 90 mm vannledning: 
- Ledningen skal etableres minimum 4 meter utenfor vegens asfaltkant. 
- Graving i kjørebanen tillates ikke. 
- Overdekningen skal være som oppgitt i søknaden.  

 
Søknaden er behandlet som en ett-trinnsøknad. Vedtaket er midlertidig og gis i samsvar 
med veglovens § 32 (1) og § 57 (2) og «Forskrift om saksbehandling og ansvar ved 
legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg» (3) av 08.10.2013 
med endringer av 01.01.2018. Arbeidet skal gjennomføres i henhold til Statens 
vegvesens rutiner for graving og legging av ledninger over, under og langs offentlig veg 
(4). 
 
Vedtaket gis også etter de prinsipper som ellers til enhver tid fremkommer av 
alminnelige vilkår for å ha slike innretninger i og ved offentlig veg: 

- Graving over avkjørsel eller annen eiendom må avklares med grunneier. 
- Eksisterende infrastruktur skal hensyntas ved alle former for arbeid/inngrep. For 

indikasjon over aktuelle objekter; søk etter kum, stikkrenne/kulvert, grøft og 
lignende på www.vegkart.no 

- Grunnforholdene i arbeidsområdene er vurdert i planleggingen av arbeidet. 
 
Trøndelag fylkeskommune har ansvar for forvaltningen av automatisk fredete 
kulturminner i fylket.  Enhver som planlegger inngrep og gravinger i bakken, er forpliktet 
til å undersøke hvorvidt det planlagte tiltaket kan komme i konflikt med automatisk 
fredete kulturminner, jf. kulturminneloven § 9 jf. § 3, og har et selvstendig ansvar for å 
sette seg inn i gjeldene regler som man finner nærmere informasjon om i Veileder (5). 
 

https://www.vegkart.no/
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All planlegging og aktivitet skal sikre at vassdrag beskyttes mot forringelse og forbedres 
slik det er fastslått i vannforskriften § 4 og regional vannforvaltningsplan for Trøndelag. 
Dersom det skal gjennomføres fysiske tiltak i vassdraget som kan påvirke fisk eller andre 
ferskvannsorganismer, må dette omsøkes etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Mer 
informasjon finner du på vår hjemmeside (6). 
 
Byggeleder Marit Børø, tlf. 74176109, kan kontaktes om noe må avklares. 
 
Veglovens § 33 (7) regulerer bruk av reklameskilt langs offentlig veg. Verken Byggherre, 
entreprenør(er) eller andre har lov til å sette opp reklameskilt mot fylkesveg uten 
tillatelse fra Trøndelag fylkeskommune. 
 
Alle installasjoner, kabler og rør, som ligger i eller står på veggrunn innenfor denne 
tillatelsen, skal måles inn på åpen grøft i henhold til SOSI-standarden og gjeldende 
objektliste (8). Innmålingene skal lastes opp via Datafangst (9) innen 14 dager etter 
ferdigstillelse. Kontaktpersonen hos byggherre og utførende entreprenør blir gitt denne 
tilgangen. 
 
Ferdigmeldingsskjema skal sendes til Trøndelag fylkeskommune innen 14 dager etter 
ferdigstillelse. Byggherre har ansvar for utført arbeid og eventuelle følgeskader frem til 
garantitiden er utløpt. 
 
Garantitiden har en varighet på 5 år, og starter ikke før den aktuelle dokumentasjon er 
levert. 
 
Endringer utover dette skal meldes inn til Trøndelag fylkeskommune via skjemaet 
'Endringsmelding' (10). 
 
Dette vedtaket kan påklages jf. forvaltningslovens paragraf §§ 28 -36. Klagefristen er 3 
uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes til postmottak@trondelagfylke.no 
 
Rett til innsyn i sakens dokumenter går fram av forvaltningslovens §§ 18 -19. 
 
Før arbeidet igangsettes, skal entreprenøren ha godkjent arbeidsvarslingsplan. 
Entreprenøren sender arbeidsvarslingsplan med kopi av godkjent kryssing- og 
nærføringstillatelse til Statens vegvesen. For mer informasjon se lenke til arbeidsvarsling 
(11). 
 
Kopi av denne tillatelsen skal legges ved arbeidsvarslingssøknaden og oppbevares på 
arbeidsstedet sammen med godkjent arbeidsvarslingsplan. 
 
(1) § 32 
(2) § 57 
(3) Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, 
under og langs offentlig veg 
(4) Statens vegvesens rutiner for graving og legging av ledninger over, under og langs 
offentlig veg 
(5) Veileder kulturminner og nedgravde ledningsanlegg 
(6) Tiltak innlandsfiske 
(7) Veglovens § 33 

mailto:postmottak@trondelagfylke.no
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23/KAPITTEL_7#shareModal
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23/KAPITTEL_10#shareModal
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-10-08-1212
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-10-08-1212
https://www.vegvesen.no/siteassets/content/www.vegvesen.no/vedlegg-file/fag/veg-og-gate/rutiner-for-graving-og-legging-av-ledninger.pdf
https://www.vegvesen.no/siteassets/content/www.vegvesen.no/vedlegg-file/fag/veg-og-gate/rutiner-for-graving-og-legging-av-ledninger.pdf
https://www.riksantikvaren.no/veileder/arkeologiske-kulturminner-og-nedgravde-ledningsanlegg/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/klima-og-miljo/innlandsfisk/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23
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(8) Objektliste 
(9) Datafangst 
(10) Endringsmelding 
(11) Arbeidsvarsling 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Marcus Schei Wiseth   
     
 
Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 
 
 
 
 
 
Kopimottakere:  
Arnt Kjetil Morken, MORKEN MASKIN AS 
Marit Børø, Team Drift sør 

https://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste
https://datafangst.vegvesen.no/#!/contract
https://skjema.trondelagfylke.no/ekstern/skjema/TFK027/Endringsmelding
https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/arbeidsvarsling

