
 
 

ANSVAR OG PLIKTER FOR ANSVARLIG ENTREPRENØR VED 
GRAVARBEIDER 
 
Med hjemmel i veilovens § 32 plikter den som er ansvarlig for gravingen å skaffe seg nødvendige 
opplysninger om kabler, vann og avløpsledninger, fjernvarme eller andre innretninger (varmekabler, 
signalkabler, styringskabler, skilt, polygonpunkter o.l.). De anvisninger som blir gitt for å unngå skader må 
følges nøyaktig. Hvis skader oppstår fordi gravingen ikke er varslet, eller fordi gravingen er utført i strid 
med de anvisninger som er gitt, er den som graver pliktig til å betale reparasjonen av skaden. Han/hun vil 
også være pliktig til å erstatte inntektstap eller ansvar som måtte oppstå som følge av avbruddet. I visse 
tilfeller kan skadeverket medføre tiltale og straff. 
 
 

Forsøpling - ulovlig lagring 
 
Ved arbeid på eller nær offentlig veg er det strenge krav til løpende renhold og opprydding. Det vises i denne 
forbindelse til Veglovens §§ 57, 58, og Forurensningslovens §§ 28, 37. Det gjøres spesielt oppmerksom på at 
dersom nevnte bestemmelser ikke blir fulgt, vil opprydding og renhold kunne skje på den ansvarlige eller eiers 
kostnad. 
 
 

Graving i trafikkareal 
 
Ved graving i offentlig asfaltert trafikkareal skal området asfalteres innen 14 dager etter avsluttet arbeid.  
Der det vil være nødvendig å sperre for trafikk på vei eller fortau. Skal skilt- og arbeidsvarslingsplan være 
godkjennes av Våler kommune. 
 
 

Ulovlig graving på offentlig fastdekke 
 
Ved ulovlig graving på offentlig asfaltert veiareal, vil det bli vurdert om saken skal politi anmeldes. Om gravingen er 
av en alvorlig karakter, vil det heller ikke bli gitt godkjenning til ansvarlig entreprenør for fremtidig graving for en 
periode. 
 

 
Fornminneområder og verdensarvområder i Våler kommune: 
 
Den som søker om gravetillatelse, er forpliktet til å sjekke at graveområdet ikke kommer i konflikt med fornminner 
eller verdensarvområder. Ulovlig graving på slike steder vil uten unntak bli anmeldt. 
En eventuell tillatelse skal være godkjennet av Fylkeskonservator før graving kan godkjennes av Våler kommune. 
 

 

 

 

 


