
Hej Alle
 
Som vi snakke om i telefonen tidligere i dag d.2/2-2018 skal vi have en accept på, at vi må lave 
kloakering på Karen Brands Vej 101 til 105 da det er en privat fælles vej.
 
Som nævnt i telefonen vil vi etablere kloakledningen i vejen, hvilket vil medføre, at vi grave vejen 
op. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S vil retablere vejen igen i den standen den er i dag som 
minimum.
Jeg har vedhæftet vilkårene fra Ringkøbing Skjern kommune for gravetilladelsen til projektet.
 
Opstart af projektet vil ske umiddelbart efter en godkendt gravetilladelse fra kommunen. Så vi kan 
tilgodese ønske om en slut dato på projektet der hedder fredag i uge 8.
 
Tilbage melding med svar bedes gøres til denne e-mail: dara@rsforsyning.dk hurtigst muligt, samt 
hvis der skulle være nogen spørgsmål, kan man skrive eller ringe på tlf: 24371687
 
På forhånd tak & go weekend.
 
Med venlig hilsen
Daniel Toft Brølling Rasmussen
Driftsleder
Direkte tlf.: 9674 8581 / 2437 1687
dara@rsforsyning.dk

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S
Ånumvej 28
6900 Skjern
Tlf.: 9674 8500
rsforsyning@rsforsyning.dk - www.rsforsyning.dk
Ringkøbing-Skjern Forsyning - Din garanti for sikker forsyning
"Tænk på miljøet før du printer denne mail og de vedhæftede dokumenter"
 
 
 
 
 

Vilkår som Ringkøbing-Skjern Kommune agter at opstille i en 
gravetilladelse til kloakeringsprojekt på Karen Brands Vej, Hvide 
Sande
 
Generelt:
Denne tilladelse gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med 
Trafikministeriets standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje af december 
2016 (i det følgende benævnt Standardvilkår), samt de i standardvilkår §15 nævnte 
normer og forskrifter. Nedenfor er de væsentligste af disse bestemmelse gengivet og 
uddybet.
Anvendte forkortelser: DS=Dansk standard 475 ”Norm for etablering af 
ledningsanlæg i jord”, Vejregler: U&A=Udbud og Anlægsforskrifter for 
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”Ledningsgrave”, AAB=Almindelig arbejdsbeskrivelse, SAB-P=Paradigme for 
særlig arbejdsbeskrivelse.
Gyldighedsområde:
Denne tilladelse er kun gyldig for arealer, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune er 
vejmyndighed.
Gravetilladelse fra vejmyndigheden/vejbestyrelsen er påkrævet på offentlige veje og 
private fællesveje, der administreres efter reglerne i privatvejslovens afsnit III om 
private fællesveje i byområde. Tilladelse til opgravning i private fællesveje på landet, 
der administreres efter privatvejslovens afsnit II, er et mellemværende mellem 
ledningsejeren og den private vejejer jf. standardvilkår §2.
Inddragelse af tilladelsen:
Vejmyndigheden kan inddrage denne tilladelse, såfremt ledningsejer ikke overholder 
vilkårene i tilladelsen, og ikke følger vejmyndighedens påbud og anvisninger eller 
har givet falske oplysninger i ansøgningen jf. Standardvilkår § 9.
Gæsteprincip:
Tilladelsen gives i henhold til lov om offentlige veje §73 til §79 på betingelse af at 
ledningsejer selv afholder fremtidige udgifter til flytning/forstærkning af ledning 
(gæsteprincippet) jf. vejloven §77 og lov om private fællesveje §70.
Tidsplan:
Den for projektet udarbejdede tidsplan skal overholdes. Hvis dette ikke er muligt, kan
der søges om forlængelse af gravetilladelsen.
Sammenhængende arbejdsperiode:
For at påføre omgivelserne, samt vejarealets øvrige brugere, færrest mulige gener 
skal arbejdet udføres kontinuerligt, det vil sige, at arbejdet, inden for normal 
arbejdstid, kun kan afbrydes på grund af vejrlig. Såfremt arbejdsstedet forlades af 
anden årsag, skal udgravningen være lukket og belægningen retableret.
Orientering og ansvar:
Ledningsejer skal i fornødent omfang orientere offentligheden, herunder berørte 
beboere, butiks- og erhvervsdrivende mv. om arbejdets igangsættelse, forventet 
arbejdsperiode, støjniveauer, samt evt. restriktioner for adgangen til ejendommene, jf.
standardvilkår §13. Alle klager og indsigelser over gravearbejdet skal tillige 
indsendes til vejmyndigheden.
Orienteringen skal ske ved annoncering i lokale blade eller ved skriftlig meddelelse 
til grundejere eller grundejerforeninger/vejlaug senest 5 dage før arbejdet 
påbegyndes.
Ledningsejeren skal sørge for, at adgangsforholdene til ejendomme langs vejen 
berøres mindst muligt under arbejdet. Der skal som minimum være adgang for 
gående til ejendommen og mulighed for at afhente affald fra denne.
Vejmyndighedens gravetilladelse i denne sag fritager ikke ansøgeren fra at indhente 
de nødvendige tilladelser fra andre myndigheder eller fra private grundejere, hvis 
dette måtte være nødvendigt.
Forurenet jord:
I henhold til "Lov om forurenet jord", kapitel 6, § 50, skal opgravede materialer der 
ikke genindbygges på samme sted anmeldes af ledningsejeren til Ringkøbing Skjern 



Kommune. Skema findes på kommunens hjemmeside www.rksk.dk (Søgeord 
"forurenet jord")
Samgravning:
For at undgå unødvendigt mange opgravninger af vejarealet til gene for tilstødende 
lodsejere og til hinder for fremkommeligheden, skal indehaveren af denne tilladelse 
tåle, at andre får tilladelse til at udnytte samme opgravning til at udføre egne arbejder 
i eller over vejarealet inden for det i tilladelsen fastsatte tidsrum. Jf. Vejlovens §76 
stk. 2.5.
Macadam:
For at opretholde bæreevne og stabilitet mest muligt skal evt. macadam opbygning 
erstattes af 0-90 stabilt grus SG 0-90 kval. II, skærvemacadam af 0 -90 stabilt grus 
SG 0-90 kval I.
Asfaltkanter:
Asfaltkanter mellem udgravning og kantsten/rabat smallere end 0,5 m. fjernes.
Asfaltkanter bredere end 0,5 m., der er beskadiget eller løsnet fra underlag eller 
kantsten fjernes, jf. AAB for ledningsgrave 3.2.1.
Såfremt der er yderligere tilbageskæringer med en indbyrdes afstand <10m, skal der 
skæres i en ret linie, alternativt fjernes ind til kantsten.
Der må ikke være skæreriller i tilbagestående asfalt.
Asfalt metode 4:
Asfaltbærelaget udlægges i første omgang til overside af slidlag, så der opnås en jævn
overflade. Inden for de næste 1 – 2 år foretages en affræsning med en overbredde på 
min 100mm i alle sider, hvorefter fræsearealet rengøres og klæbes, og slidlag 
udlægges Jf. ds475 6.5 og 7.5 samt AAB 3.9 og bilag 4.
Det ny slidlag skal have den samme korn- og farvesammensætning som det 
eksisterende asfalt
Alle samlinger forsegles med bitumen og sten- eller stålmel.
 
Gennemgravning af grusveje:
Ved retablering af ledningsgrave i grusveje, skal vejkassen genopbygges efter de, til 
enhver tid, gældende normer og regler, afsluttet med stabilgrus, SG kval.2, som 
eksisterende dog min. 20 cm.
Omkørselsvejen:
Omkørselsvejen skal i hele arbejdsperioden holdes i en sådan stand, at den er farbar 
for både biler og cyklister.
Skiltningen skal udføres i henhold til skilteplan, dog skal F14 tavle med husnr. 
henvisning flyttes ned til stamvejen.
Ændringer:
Såfremt der sker afvigelser i forhold til det ansøgte, gives straks besked til 
vejmyndighedens sagsbehandler Allan Jensen på tlf. 99 74 18 06, e-mail 
allan.jensen@rksk.dk eller Ebbe Madsen på tlf. 99 74 12 97, e-
mail ebbe.madsen@rksk.dk.
Retablering af arbejds- og graveareal:
Arbejds- og graveareal skal som minimum være retableret til nuværende stand, senest
i forbindelse med færdigmeldingen. Skelpæle, MV-blokke og fikspunkter der 
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beskadiges under arbejdets udførelse, skal retableres af en praktiserende 
landinspektør uden udgift for vejmyndigheden. Kantpæle / km. plader, der flyttes 
eller beskadiges under arbejdet skal indmeldes til vejmyndigheden, hvorefter denne 
genetablerer kantpælen / km. pladen for ledningsejers regning jf. Standardvilkår §14.
Færdigmelding:
Arbejdet skal færdigmeldes til kommunen snarest efter arbejdets afslutning, dvs. 
senest 5 arbejdsdage efter færdiggørelsen af arbejdet, jf. Standardvilkår § 18 stk. 2.
Inden færdigmelding forudsætter vejmyndigheden:
at der er ryddet op på arbejdsarealet,
at vejmarkering er retableret (også ved arbejder, der er midlertidig færdigmeldte p.gr. 
af manglende slidlag),
at der er fjernet sten og andre fremmedlegemer,
at græsarealet er tilsået med græsfrø,
at asfalt/fliser er rengjort,
at rendestensbrønde er tømt og
at affald og materialer er fjernet.
at ledningsejer har kontrolleret og godkendt entreprenørens arbejde.
 
 
 
Klagevejledning:
Du kan klage over denne afgørelse til Vejdirektoratet, for så vidt angår retlige 
spørgsmål. Vejdirektoratet kan i forbindelse med behandling af en klage tage stilling 
til, om afgørelsen er lovlig. Direktoratet kan derimod ikke tage stilling til kommunens
vurdering (skøn) inden for lovens rammer.
Klagefristen er 4 uger, fra du har modtaget denne afgørelse. Du skal først have 
udnyttet din mulighed for at klage til Vejdirektoratet, før du kan anlægge retssag ved 
domstolene.
Klage sendes til:
Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
Postboks 9018
1022 København K
 Mail vd@vd.dk, tlf. 72 44 33 33.
Evt. klage skal indgives inden arbejdet påbegyndes, ellers betragtes gravetilladelsen 
som accepteret.


