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Tillatelse til kryssing - Fiber - Fv. 6620 - Gnr. 51 bnr. 1 og gnr. 52 bnr. 1 Husbyvegen - Skaun kommune
Viser til henvendelse av 29. august 2019 om kryssing av fv. 6620 i Skaun kommune med
spillvannsledning. Arbeidet skal gjøres samtidig som Skaun kommune skal utbedre et
tidligere arbeid på samme punkt. Arbeidet er avtalt med Marit Børø i Statens vegvesen.
Statens vegvesen gir tillatelse til kryssing av fv. 6620 i Skaun kommune:


Kryssing ved hp. 1 ca. m. 1422.
o

Kryssing kan utføres med graving.

Søknaden er behandlet som en ett-trinnsøknad. Vedtaket er midlertidig og gis i samsvar med
veglovens § 32 og § 57 og «Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting
av ledninger over, under og langs offentlig veg» av 08.10.2013 med endringer av
01.01.2018. Våre rutiner skal også følges: Statens vegvesens rutiner for graving og legging
av ledninger over, under og langs offentlig veg
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.
-

Dersom ledningsanlegg, plassert på Statens vegvesen sin grunn og/eller nærmere
vegkant enn 3 meter, må flyttes på grunn av senere vegtiltak, vil ledningseieren bli
pålagt å utføre dette for egen regning, jf. ledningsforskriftens §16.

-

Graving over avkjørsel eller annen eiendom må avklares med grunneier.

-

Før arbeidet igangsettes, skal entreprenøren ha godkjent
arbeidsvarslingsplan. Entreprenøren sender arbeidsvarslingsplan med kopi av
godkjent kryssing- og nærføringstillatelse til Statens vegvesen via e-post
arbeidsvarslingtr@vegvesen.no

-

Alle kabler og rør, i kryssinger og langsgående traseer som går på veggrunn, skal
måles inn i henhold til SOSI-standarden og gjeldende objektliste. Innmålingene
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sendes firmapost-midt@vegvesen.no merket Geodataseksjonen v/ Guri Markhus,
innen 14 dager etter ferdigstillelse.
-

Skjema for egenkontroll skal sendes til firmapost-midt@vegvesen.no innen 14 dager
etter ferdigstillelse. Saken skal merkes vår referanse 19/238755 og saksbehandlers
navn. Garantitiden begynner å løpe først når Statens vegvesen har mottatt utfylt
skjema for egenkontroll.

-

Dersom tiltaket ikke er utført innen 1 år, bortfaller tillatelsen.

Dette vedtaket kan påklages jf. forvaltningslovens §§28 – 36. Klagefristen er 3 uker fra
vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes til Statens vegvesen Region midt.
Rett til innsyn i sakens dokumenter går fram av forvaltningslovens §§ 18 – 19.
Kopi av denne godkjenningen skal legges ved arbeidsvarslingssøknaden og oppbevares på
arbeidsstedet sammen med godkjent arbeidsvarslingsplan.
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