Nordkapp kommune
Måsøy kommune
Porsanger kommune
Kvalsund kommune

Gravemeldingstjenesten

Etter bestemmelsene i vegloven, § 32 og 57, og forskrifter om
varsling av arbeid på offentlig vei/arealer søkes det med dette
om gravetillatelse.

Dato:

Skal det graves i/under/langs/til kommunale veier

Ja

Nei

Skal det graves i/under/langs/til - Europa-, riks- og
fylkesveier*

Ja

Nei

Lnr.:
Vedlagt skilt- og
trafikkavviklingsplan

Ja

Jeg er kjent med
graveforskriftens
innhold og vedlegg

Nei

(stryk ut det som ikke passer)
*Skilt og trafikkavviklingsplan blir oversendt/må sendes SVV for
godkjenning

Det skal graves for: legging / utskifting / reparasjon

Eksisterende dekke: Berører arbeidet kommunale:

(stryk ut det som ikke passer)

VA-ledninger *
Fiberkabel
El - kabel

Telekabel
TV – kabel
Annet

Vei

Asfalt
Grøntarealer
Brostein
Gatevarme
Annet: …………………………………………..

* OBS: dersom det skal graves for vann og avløp må det leveres Ansvarlig søker: ....................................................................
sanitær melding, før gravetillatelse kan godkjennes.

Andre opplysninger om gravingen: ................................. Adresse: ..................................................................................
………………………………………………………………..

Postnr: ..................Sted: ..........................................................

Lengde og bredde på grøft: ............................................ Telefon nr. : .............................................................................
Gate-/vegnavn og husnr.:…………………………………

Dato: ..................Sign:...........................................................

……………………………....................................................................................................................................................
Fra eiendom: gnr.: ............... bnr.: ............. fnr.: ……...

Slik det er tydelig vist på vedlagt kart/skisse

Arbeidet ønskes påbegynt dato/uke: …………..………

og forventes avsluttet dato/uke................................................

Berører arbeidet fortau/gs-veg?

Må sperringer stå ute lør-/søndag?

Ja

Nei

Ja

Nei

Må gaten stenges helt?
Ja
Nei
Vil det pågå arbeid utenom kl 0700-2300
Ja
Nei
Jeg er kjent med de plikter som gjelder for undersøkelse av gravestedet. Arbeidet skal utføres etter regler for graving i
offentlig vei- og gategrunn og etter anvisning fra berørte parter. Jeg er kjent med de forpliktelser som graving i offentlig
vei medfører etter reglene og er ansvarlig for at melding blir gitt til brann, politi og ambulanse. Det bemerkes at det er
straffbart å fjerne/skade fastmerker. Jfr. lov av 09. 07. 1923.
Ansvarlig entreprenør:.................................................. Ansvarlig rørlegger:.............................................................
Telefon: ........................................................................... Telefon: .................................................................................

Behandlet gravemelding:

Ønskes tilsendt

Hentes

Mail............…......……………………………………..

Søknaden er forelagt:
(Se vedlegg fra berørte kabeletater for mer informasjon)
Henvendelse til Geomatikk gjøres på gravemelding.no eller tlf 09146

Nettinord AS

Sign:………………………….

Kommune

påvises
befaring

Nei InfraNord AS

Ja

påvises

påvises

Ved påvisning ring:
Porsanger montørvakt 415 29 636
Honningsvåg montørvakt: 977 03 967 Sign:…………………………….
Havøysund montørvakt: 414 03 871

Ja
Ja

Nei
Nei

Statens vegvesen
Sign:……………………………

Sted:
Dato: ……………

Tillatelse er gitt og gjelder i 1 mnd. fra dato
Nettinord AS
Telefon: 78 47 68 00
drift@rksa.no

Sign: ……………
GEOMATIKK
Faks 800 80 146
Telefon: 09 146

Ja

Ved påvisning, ring 917 68 635

Nei

