Gravemelding

Kvænangen Kommune

Herved anmelder til graving i eller ved:
1.

Gate-/vegnavn/Eiendomsnavn*

Gnr.*

Bnr.*

Grunneier*

Gravested

Gate-/vegnavn/Eiendomsnavn

Gnr.

Bnr.

Grunneier

NB! Kart 1:1000 som viser gravested skal legges ved.
Skal det graves i eller ved flere enn 2 eiendommer vedlegges egen liste.

2.

Entreprenør*

Telefon

E-post

Ansvarlig
Utførende
3.

Tiltakshaver*

Telefon

E-post

Tiltakshaver
4.
Tidspunkt for
graving
5.

Arbeidet skal begynne (dato, uke eller mnd)* Arbeidet skal slutte (dato, uke eller mnd)*
Sted og dato*

Underskrift*

Denne meldingen skal for å bli godkjent, ha påtegning fra følgende etater om forevisning vedørende kabel/rørledning i
grunnen

Ved all graving
Geomatikk:
forevises:
Telefon: 09146 / 915 09146
Alta Kraftlag AL:

- Webside: https://www.gravemelding.no

Telefon: 784 50 900 - Epost: gravemeldinger@altakraftlag.no

Kvænangen Kommune:

Telefon: 777 78 843/41 - Epost: gravemeldinger@kvanangen.kommune.no

Ymber AS:

Telefon: 777 70 400 - Epost: grave@ymber.no

6.
Gravetillatelse

Gravetillatelse gitt av -

Kvænangen Kommune

Med følgende forbehold:

Tillatelse Gyldighet 1.mnd

Dato:
7.

Underskrevet gravmelding ønskes utlevert med:

E-post

Post

Utlevering fra Epost adresse:
kommunen
Navn og adresse:

Kvænangen kommune - epost: gravemeldinger@kvanangen.kommune.no
Sist revidert: 04.06.2018

GENERELLE VILKÅR FOR GRAVING/TILTAK PÅ OFFENTLIG OG PRIVAT
GRUNN:
1. Ved graving plikter ansvarlig utførende å lokalisere alle kabler, ledninger, fastmerker
og grensemerker, samt andre innretninger i bakken. Dette gjelder uansett offentlig
eller privat grunn. Det kan finnes private vann- og avløpsledninger som kommunen
ikke kjenner til.
2. Dersom det kan være kulturminner i det berørte området, skal tiltakshaver/ ansvarlig
utførende melde gravingen til kulturvernmyndigheten hos Troms Fylkeskommune.
3. Dersom det oppstår skade når graving ikke er omsøkt, eller om graving er utført i strid
med anvisningene som er gitt, er ansvarlig utførende pliktig til å betale reparasjon av
skaden. Han/hun er også ansvarlig for all skade som ved gravearbeidet måtte påføres
område, eller tredjemann.
4. Ved skader på kommunal ledning (vann, avløp eller overvann), skal kommunen
varsles umiddelbart. Telefon 77 77 88 43 eller 77 77 88 41 / 40 40 56 20.
5. Ved graving der det skal tilknyttes til kommunal ledning (vann eller avløp), skal
tilknytningsavgift være innbetalt. Anboring skal foretas av kommunen, eller den
kommunen gir fullmakt.
6. Arbeid i forbindelse med kommunale vann- og avløpsanlegg skal utføres av kvalifisert
entreprenør. Det må dokumenteres fra entreprenøren at arbeidsleder har ADK1sertifikat. Før eventuelle tilkoblinger til kommunalt nett, så skal Kvænangen
kommune kontaktes i god tid for avtale om påkoblingssted og tidspunkt, samt kontroll
av tilkoblingen etter utførelse.
7. Sprengningsarbeider nærmere enn 10 m fra kommunal vannledning må ikke
forekomme uten kommunens samtykke.
8. Når riks og fylkesvei berøres av gravearbeid skal Staten Vegvesen varsles, og for
kommunale veier Kvænangen kommune.
9. Væskeførende ledninger legges i frostfri dybde min. 2,0 m under veibanen og skal
føres gjennom veien ved boring (gjelder veier med fast dekke). Kabler skal også
legges ved boring. Dersom det foreligger særlige grunner kan det søkes om
dispensasjon fra borekravet. Ved graving i trafikkarealer med fast veidekke skal
asfalten sages før dekket fjernes slik at en får en jevn og skarp avgrensing mellom det
berørte grøfteareal og det øvrige trafikkarealet. Ved igjenfylling av ledningsgrøft
nyttes samme eller tilsvarende masser som var i veikroppen fra tidligere. Massene
legges tilbake lagvis. Hvert lag må under igjenfylling komprimeres godt, så setninger
unngås. Ved graving i trafikkarealer der masseseperasjonsduk er brukt i veikroppen,
skal denne erstattes med ny i det berørte arealet. Duken legges tilbake i grøfta i
samme dybde som tidligere. Den legges med en overlapp på min. 0,5 m til uskadet
duk og overfylles med et forsterkningslag av velgraderte, rene grusmasser. Påfør
bærelag av knust grus 0-18/22 i en jevn tykkelse på 15 cm. Asfaltarbeider skal utføres
av kvalifisert entreprenør, og godkjennes av Kvænangen kommune
10. Gravemeldingen gir ingen rettigheter til tiltak på annens eiendom. Tillatelse fra
grunneier må innhentes særskilt, gjelder også for kommunale veier og annen
kommunal eiendom.
11. Det gjøres oppmerksom på at tiltaket kan være søknadspliktig jmf. Plan- og
bygningsloven.

Situasjonsplan i målestokk 1:1000 skal vedlegges gravemeldingen.

Annet lovverk som legges til grunn: Forskrift om saksbehandling og ansvar ved
legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg

Kontakter og e-post ved gravemelding:
Kvænangen kommune:
Telefon: 77778843/41
Epost: gravemeldinger@kvanangen.kommune.no
Geomatikk:
Telefon: 09146 eller 915 09146
Link for registrering: https://www.gravemelding.no
Alta kraftlag AL
Telefon: 78450900
Epost: gravemeldinger@altakraftlag.no
http://www.altakraftlag.no/strom/bygge-grave-rive/gravemelding/

Ymber AS
Telefon: 77770400
Epost: grave@ymber.no
http://www.ymber.no/gravemelding.178872.no.html

Statens Vegvesen - Region Nord
Telefon: 22073000
Epost: firmapost-nord@vegvesen.no

