Skriv ut skjemaet
Alle henvendelser som gjelder fylkesveg, riksveg eller europaveg rettes til Statens vegvesen tlf. 06640

SØKNAD OM AKTIVITET
i offentlig kommunalt vegareal
Etter bestemmelsene i Vegloven §§ 30 og 57 og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg
søkes det om tillatelse til å plassere følgende objekt(er) i henhold til vedlagte kartutsnitt:
Objekt:
Type vegareal:
Eksisterende dekke:
Container
Stillas
Lift

Servicevogn/brakke
Midlertidig reklameinnretning
Annet, beskriv:

Kjøreveg
Fortau, g/s-veg
Parkeringsplass

Asfalt
Grus
Annet:

Utstrekning (l x b x h):

Oppstart dato:

Forventet ferdig:

Adresse/sted:

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Entreprenøren er kjent med de plikter som gjelder for undersøkelse av stedet.
Nedenfor er det satt kryss for de typer offentlige anlegg eller installasjoner som finnes på stedet:
Overvannssystem
Trafikklysanlegg

Gatelys
Offentlige skilt

Parkeringsautomater
Kant- og gatestein

Park-/grøntanlegg
Annet:

Aktuelle installasjoner er merket på vedlagte kartutsnitt. Plan for arbeidsvarsling er vedlagt.
Nødvendige opplysninger og direktiver er innhentet. Graving er meldt på eget skjema.
Entreprenøren har forsikret seg om at eier av og oppdragsgiver for anlegget er gjort kjent med det
ansvaret som reglene pålegger og garanterer for ferdigstillelse av anlegget uten utgift for kommunen.
Entreprenøren godtar de til en hver tid gjeldende betingelser for å ha virksomhet i offentlig vegareal.
Entreprenør:

Adr.:

Dato:

Underskrift:

, Mobiltlf.:
Entreprenørens kontaktperson

Aktuelt lovverk finnes på www.lovdata.no. Håndbok-051 Arbeidsvarsling finnes på www.vegvesen.no
Fylles ut av kommunen:
I medhold av Veglovens bestemmelser gis det tillatelse på følgende vilkår:
•
•
•
•

Seksjon Veg og Park besørger tilbakeføring av skade på vegdekke for entreprenørens regning
Seksjon Veg og Park besørger annen nødvendig tilbakeføring for entreprenørens regning
Seksjon Veg og Park vil kreve kompensasjon for eventuell tapt inntekt på avgiftsbelagte P-plasser
Spesielle vilkår:
Plan for arbeidsvarsling er godkjent og skiltene er gyldige jf. vegvesenets håndbok 051.
Tillatelsen er avslått med følgende begrunnelse:

Narvik kommune, seksjon Veg og Park den

.

.20
saksbehandler

Tillatelsen og godkjente planer skal oppbevares på arbeidsstedet og framvises ved kontroll.

VEG OG PARK, Tlf. 76 91 35 50, Faks: 76 91 35 51,
Besøksadresse: Teknologiveien 2A, 8517 Narvik
Postadresse: Narvik kommune, Postboks 64, 8501 Narvik
E-post: postmottak@narvik.kommune.no
Skriv ut skjemaet

