Gravemeldingsskjema
Skånland kommune

GRAVEMELDING

Gravemeldingen er godkjent på følgende vilkår:
¾ Alle felter merket med * er utfylt, og alle nødvendige vedlegg foreligger sammen med gravemeldingen.
¾ Det er dokumentert at gravemeldingen er forevist Telenor/Bravida, Hålogaland Kraft A/S og Skånland kommune
1.
Ansvarlig utførende er ansvarlig for at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser og forplikter seg til å
GODKJENNING
følge instrukser fra offentlige etater, og at alle berørte parter er varslet.
¾ Det er innhentet nødvendige tillatelser for graving av grunneier(e).
¾ Ved graving i kommunal eiendom er ansvarlig utførende ansvarlig for istandsetting etter gravingen.
Ansvarlig utførende bekrefter med sin underskrift at vilkårene under gravemeldingens pkt. 1 følges.
2.
ANSVARLIG
UTFØRENDE

3.
OPPDRAGSGIVER

Ansvarlig utførende (Firma/Etat/Person)*

Dato*

Underskrift og stempel*

Kontaktperson*

Telefon / Mobiltelefon*

Telefaks / E-post*

Oppdragsgiver (Tiltakshaver)*

Telefon / Mobiltelefon*

Telefaks / E-post*

(Tiltakshaver)

Herved anmeldes til graving i eller ved:

4.
GRAVESTED

Gate-/Vegnavn/Eiendomsnavn*

Gnr.*

Bnr.*

Grunneier*

Gate-/Vegnavn/Eiendomsnavn

Gnr.

Bnr.

Grunneier

NB! Kart som viser gravested skal legges ved.
Nettlink kart: http://kart.statskog.no
5.
TIDSPUNKT
FOR GRAVING

Arbeidet skal begynne (dato, uke eller mnd)*:

Arbeidet skal slutte (dato, uke eller mnd)*:

ANLEGG UTEN KOMMUNAL TILKNYTNING
VANN OG AVLØP

ANLEGG MED KOMMUNAL TILKNYTNING ⇒

KABLER

ELEKTRISK KABEL / TELEKABEL / KABEL-TV

6.
TYPE GRAVING DIVERSE

TOMTEARBEID:

(Minimum ett kryss)

ANNET(spesifiser):

SØKNAD OM TILKOBLING OG
UTFØRING AV UTVENDIGE
SANITÆRANLEGG skal være godkjent

GRAVING I KOMMUNAL VEG
GRAVING I VEG
GRAVING I E10, RIKS- OG FYLKESVEG
GRAVING ETTER
PBL

GRAVING SOM OMFATTES AV PLANOG BYGNINGSLOVENS § 93

⇒

Særskilt tillatelse fra Statens vegvesen skal
foreligge

⇒

Søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven

Denne gravemeldingen skal for å være godkjent, ha påtegning/vedlegg fra følgende etater / selskap om forevisning
vedrørende kabel/rørledning i grunnen:
TELEFON:
TELEFAKS:
TELENOR (Ved telefaks)*

7.
VED ALL
GRAVING
FOREVISES:

HÅLOGALAND KRAFT A/S (Ved oppmøte eller telefaks)*

09 146

80 08 01 46

Skånland
Harstad

77 04 24 13
77 04 25 00

77 04 25 99

Skånland

77 08 95 10

77 08 95 01

SKÅNLAND KOMMUNE DRIFTSENHET FOR VEDLIKEHOLD
(Ved oppmøte, telefaks, post eller e-post)*

NÅR ALLE PARTER OVER HAR GITT SIN UTTALELSE, OG DISSE ANVISNINGENE
FØLGES SLIK DE ER BESKREVET, ER GRAVEMELDINGEN Å ANSE SOM I ORDEN
OG ARBEIDER KAN IVERKSETTES UTFRA DETTE.

*Feltet skal alltid fylles ut.

Sist revidert: HT/JES 23.06.09

Generelle retningslinjer:
Melderen er ansvarlig for at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser og
forplikter seg til å følge instrukser fra offentlige etater. Arbeidet må utføres slik at trafikken
ikke stoppes eller unødig hindres. Arbeidsstedet skal avsperres forsvarlig og forsynes rned
lykter og varsetskilt. Søkeren er ansvarlig for skade som ved anlegget måtte påføres
vegområdet eller tredjemann. Ved gjenfylling skal massene, som må være fri for teleklumper
og store stein, føres tilbake i samme orden som de lå tidligere, og stampes lagvis. Men de
øverste 60 cm av grøften skal fylles med grus som binder med pukk på toppen og stampes
ekstra godt. Vegggrøfter og stikkrenner må ikke tettes til. Etterfylling og planering utføres av
eieren. Han pålegges å ha liggende en haug med grus eller pukk ved gravestedet, utenfor
vegbanen til etterfylling. Eieren er økonomisk ansvarlig for eventuell asfalflapping.

