
Ansøg om gravetilladelser

på kommunevej

vejledning omkring gravetilladelser



Step 1 – Ansøgning eller anmeldelse

• Vælg om det er planlagte- eller akut 
arbejder. (ledningsbrud) 



Step 2 – Udpeg steder

• Bruges til at stedfæste arbejdsområdet i 
forhold til en vej

• Udpeg det område du ønsker at råde over 
på kortet (vælg strækning for en enkelt 
vej eller område for at udvælge alle 
vejstrækninger)

• Alternativ, skriv vejnavn i søgefeltet



Step 3 - Stedsdetaljer

• Vis mulige konflikter
• Præciser arbejdsområdet ved at vælge tegn område og angiv 

gravestedets placering på kortet
• Beskrivelse: Kort beskrivelse af det arbejde, der skal udføres
• Udførselsmetode

• Afmærkningsplan: 
• Anvend standard tegninger og evt. afvigelser noteres i 

bemærkningsfeltet. Bemærk der kan indsættes mere 
end én standard tegning

• Alternativt vælg ”Specifik afmærkningsplan vedhæftet” 
og vedhæft egen plan som bilag i step 9

• Dybde, bredde, længde
• Tværprofilelement: Vælges fra liste, hvor højre side ansøgning 

ved lige husnumre og venstre side ved ulige numre



Step 4 - Ansøger type og roller

• Her kan du vælge fra adressebog eller vælge at 
gå videre til næste step og udfylde 
oplysningerne

• Kartotek til adressebog kan oprettes under fanen 
”Adressebog”

• Afmærkningsansvar: Der skal anføres en 
afmærkningsansvarlig, hvis ikke ansøger er 
afmærkningsansvarlig, så husk at påføre denne 
kontaktperson i step 5, ellers kan ansøgning ikke 
færdigbehandles



Step 5 - Ansøgerdetaljer

• Her udfyldes alle oplysninger for ansøger
• Udfyld alle felterne, husk døgntelefon-nummer ved 

afmærkningsansvar, da dette er vigtigt for at 
ansøgningen kan færdigbehandles



Step 6 – Tilføj aktører

• Afmærkningsansvarlig person skal tilføjes, 
(undlades hvis afmærkningsansvarlig er valgt i 
step 3)

• Entreprenør skal tilføjes, hvis denne er kendt. (når 
entreprenør er valt skal oplysninger eftersendes)

• Ledningsejer skal tilføjes ved dette punkt (Tilføj 
privat person eller tilføj virksomhed)

• Mangles disse oplysninger kan ansøgningen ikke 
færdigbehandles

• Aktører kan evt. hentes fra adressebog



Step 7 - Aktørdetaljer

• Udfyldes hvis der er tilføjet en aktør i step 5
• Afmærkningsansvarlig/ansøger: For at tilladelsen 

kan godkendes, skal der være et 
døgntelefonnummer på afmærkningsansvarlig



Step 8 - Sagsdetaljer

• Her udfyldes:
• Arbejdets art
• Ledningsnet del
• Ledningstype

• I relateret sag angiv ROV nummeret, hvis 
ansøgningen knytter sig til en tidligere 
tilladelse



Step 9 – Koordineringsoplysninger

• Her tages stilling til, om 
gravearbejdet kan koordineres med 
andre aktører

• I koordineringsoplysninger angives, 
hvem der er taget kontakt til for evt. 
koordinering (lovkrav)

• På nedenstående link er det muligt at 
få et overblik over andres 
ledningsarbejder for at koordinere 
gravearbejder:

http://ler.dk/graveinfo



Step 10 – Tilføj bilag

• Tilføj relevante bilag
• Husk at vedhæfte afmærkningsplan hvis 

dette er valgt i step 3. Uden dette kan 
sagen ikke færdigbehandles

• Referencer rettes



Step – 11 Periodeangivelse

• Udfyld start og slut dato
• Periodeangivelse skal svare til arbejdets 

omfang



Step 12 – Opsummering og indsendelse

• Opsummering af din sag, husk at 
tjekke alle bilag er med samt 
kontaktoplysninger

• Tryk indsendt
• Mangler der udfyldelse af 

obligatoriske oplysninger, vil du blive 
ført tilbage i skemaet for udfyldelse. 
Ansøgningen kan først sendes, når 
alt er udfyldt


