Efteranmeldelse af mindre gravearbejder
Med revisionen af Vejloven og Gravebekendtgørelsen* i 2018 fik kommunerne mulighed for at indføre en
anmeldelsesordning, således at leverandører i forbindelse med mindre og korterevarende gravearbejder kan anmelde udført
arbejde i stedet for at indsende en grave-ansøgning og afvente tilladelse, førend der kan graves.
Teleselskaberne kan ved akutte skader, og hvor det er nødvendigt med en hurtig indsats og nødvendig opgravning allerede i
dag gøre brug af efteranmeldelsesordningen.
Ordningen er dog frivillig, og det er op til den enkelte kommune at beslutte, om den skal indføres.

TI opfordrer til, at kommunerne i højere grad udnytter mulighederne for at efteranmelde mindre gravearbejder. Herved
sparer både kommuner og teleselskaber tid og ressourcer ved sagsbehandling, og borgere og virksomheder kan hurtigt og
mere fleksibelt blive tilkoblet en ny bredbåndsforbindelse.

*Bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige arealer og private fællesveje i byer og bymæssige områder
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De lovgivningsmæssige rammer
● Ordningen omfatter alene områder, hvor den højst tilladte hastighed er 50 km/t og trafikken skal kunne opretholdes
i mindst én retning.
● Ordningen gælder for gravninger på maks. 10 meter i længden og 2 meter i bredden.
● Ordningen omfatter kun gravning – ved jordfortrængning, boring og indvendig foring kræves der fortsat
en graveansøgning.
● Gravearbejdet skal afsluttes senest 48 timer efter påbegyndelse.
● Efteranmeldelse skal ske senest 1 arbejdsdag efter gravearbejdet er påbegyndt.
● Der skal altid indhentes ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret.
Af gravebekendtgørelsens §6 stk. 3 fremgår det desuden, at vejmyndigheden kan bestemme, om efteranmeldelsesordningen
skal gælde for hele eller bestemte dele af vejnettet.
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Eksempler på mindre gravearbejder
Mindre gravearbejder er fx
• Kundetilslutninger - kunder der skal tilsluttes et etableret net
• Korte gravninger, der foretages for at sammenkoble to eksisterende traceer
• Udskiftning af brønde, skabe o.l.
• Etablering af rørafgreninger på anlæg, der er etableret

• Frigravninger
• af utætte rør
• af tomrørs-ender når der skal blæses/spules kabler
• af tomrørs-ender når der skal udføres en foring af rør
• i forbindelse med påvisning
• i forbindelse med lokalisering og verificering af anlæg og deres indhold fx ved opdatering af ledningsoplysninger
Undtagelser til brugen af efteranmeldelse
• Pladser og torve
• Ved højtider (fx jul og påske)

• Ved specifikke anmeldelser fra kommunen via LER eller lign. fx ved planlagte arrangementer
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Anmeldelse af udført arbejde
Når arbejdet efteranmeldes til vejmyndigheden senest én arbejdsdag efter gravearbejdet er påbegyndt, fremsendes som
minimum disse bilag:
• Foto af arealet før gravning
• Foto af udgravning
• Foto af arealet efter reetablering (kan dog først sendes når opgaven er afsluttet, inden for 48 timer)

• Kopi af forespørgselskvittering fra LER
Eksempler på fotodokumentation*

*Kilde: TDC NET
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