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Gravning i vejarealer
kræver tilladelse

Vi kan have op til otte dages behandlingstid for offentlige veje. For private
fællesveje skal vi partshøre, og det tager mindst tre uger.
Vi skal derfor have din ansøgning mindst tre uger før, arbejdet skal udføres.

1 Søg om gravetilladelse
Du søger på www.slagelse.dk/gravetilladelse
Vi skal bl.a. vide:
• Hvem der udfører arbejdet, og for hvem arbejdet bliver udført
• Præcis adresse eller stationering på vejen
• Kortbilag/graveplan, der er så præcis, at vi også kan finde stedet om to år
• Hvilket element du skal grave i: kørebane, cykelsti, mv.
Husk at kørebane altid skal stå øverst i ansøgningen
• Størrelsen på opgravningen: længde og bredde
• Afspærringsplan: Hvordan I sikrer trafikanterne, fremkommelighed og
medarbejderne
Kræver afspærringen parkeringsforbud, nedsættelse af hastighed, lysregulering eller spærring af vej, så søger vejmyndigheden politisamtykke.

2 Læs tilladelsens krav
Du må ikke gå i gang med at grave, før du har tilladelsen, og den er læst igennem. Vi kan have stillet særlige krav til netop det sted, hvor du skal grave.
• Hvornår du må grave
• Hvor du må grave
• Afspærringsplan/politisamtykke
• Særlige vilkår (fx biofuge)
• Almindelige standardvilkår

3 Udfør arbejdet korrekt
Når du skal i gang med at grave, så tænk over, hvordan du udfører arbejdet:
• Hvordan sikrer du, at opgravningen står åben i kortest mulig tid?
• Passer afspærringen til de faktiske forhold?
• Graver du i det element, som din tilladelse dækker? (kørebane, cykelsti,
fortov, yderrabat)
• Hvordan sikrer du fremkommelighed og trafiksikkerhed?
• Hvilken metode skal du bruge ved retablering?
• Sørg for fotodokumentation (knækkede fliser, asfalt mm.)
• Fotodokumentation af fri banket
• Har vejen været spærret, skal du give vejmyndigheden besked, så snart
du ophæver spærringen af hensyn til GPS-trafikmelding

4 Færdigmeld arbejdet
Når du er færdig med arbejdet og har retableret din udgravning, skal du senest
fem dage efter færdigmelde arbejdet.
Når du færdigmelder, skal du tjekke, om dit udførte arbejde stemmer overens
med din tilladelse:
• Elementet (kørebane, fortov mv.)
• Ændrede kort i forhold til det der blev vedhæftet ansøgningen
• Tilføj fotodokumentation
Du færdigmelder på www.virk.dk
Du har ansvaret for graveområdet, indtil du har meldt arbejdet færdigt.

Udbedring af fejl efter færdigmelding
Hvis der skal udbedres reklamation efter færdigmelding eller to års garantieftersyn, skal du have en ny gravetilladelse.

Søg tilladelse hvis du er i tvivl
Selvom du ikke graver i vejens areal, kan det godt være, at vi skal vide det alligevel - bl.a. hvis du er for tæt på eller skal grave dybt lige ved siden af.
Vejlovens §73:
Stk. 3. Det kræver vejmyndighedens tilladelse at foretage udgravning eller
påfyldning nærmere vejens areal end 3 m samt nærmere vejens areal end
svarende til to gange højdeforskellen mellem udgravningen eller påfyldningen
og vejens areal.

Krav om kursus til entreprenører
Slagelse Kommune forlanger, at alle der arbejder på vejens areal, som minimum
har AMU-kurset ’Vejen som arbejdsplads’.
Alle entreprenører skal føre dagligt tilsyn med deres afspærring, og tilsynsførende skal have gyldigt kursusbevis fra VEJ-EU trin II.

Andet brug af vejareal
Du skal også have tilladelse til
- at placere container, stillads, lift eller andet materiel på vejareal
- større kranarbejder, hvor det er nødvendigt at afspærre dele
eller hele vejen (vi indhenter politisamtykke hvis nødvendigt)
Søg tilladelse på www.slagelse.dk/brugafvejareal

