SØR-VARANGER KOMMUNE

postmottak@svk.no

GRAVEMELDING
Fylles ut av søker:
Etter bestemmelsene i vegloven §32 og §57 og forskrifter om varsling av arbeid på
offentlig vei/arealer, meldes det herved om graving i Sør-Varanger kommune. Søker er kjent med graveforskriftens
innhold og vedlegg.
Foreligger godkjent
Skal det graves i/under/langs/til kommunale veier

JA
NEI
Trafikkavviklingsplan
Skal det graves i/under/langs/til Europa-, riks- el. Fylkesvei

JA
NEI
 JA

NEI

Før graving kan igangsettes må søker kontakte gravemeldingstjenesten Geomatikk AS,
for påvisning av telekabler. Dette er søkers ansvar. Se www.gravemelding.no eller ring
Geomatikk sin kundetelefon: 09146
Er det innhentet uttalelse fra Geomatikk AS
Gate-/veinavn:
Gnr.

Bnr.

Fnr.


JA

NEI

Kartutskrift med inntegnet graveområde skal vedlegges.
Beskrivelse av hva det skal graves for:

Grunnen eies av:
Arbeidet påbegynnes dato: Arbeidet avsluttes dato:
Byggherre:

Entreprenør:

Kontaktperson (navn og telefonnr):

Meldingen ønskes sendt pr epost (oppgi epostadr):

Meldingen hentes på servicekontoret (oppgi telefonnr):

Behandlingsgebyr for gravemelding vil bli fakturert i hht. enhver tid gjeldene satser godkjent av
Kommunestyret:
Behandlingsgebyr p.t kr 2000,- for graving i kommunal vei/plass, og det kreves at entreprenøren stiller en
bankgaranti til Sør-Varanger kommune på kr 50.000,-.
Behandlingsgebyr p.t. kr 900,- for graving utenom kommunal vei/plass.
Faktura sendes (oppgi navn/firma og adresse):
Org.nr. (firma)/fødselsdato (privatpersoner):

Fylles ut av Sør-Varanger kommune:
Påtegning fra følgende etater om forevisning vedrørende kabel i grunnen:
Varanger Kraft:
Nornett kabel-TV:

Sør-Varanger kommune/ Vann/Avløp

Sør-Varanger commune/IT-avdeling:

Sør-Varanger kommune/ Vei

Det gjøres oppmerksom på at tillatelsen ikke omfatter tiltak som krever særskilt tillatelse etter plan- og
bygningsloven.

Sør-Varanger kommune gjør særlig oppmerksom på følgende:
Melderen er ansvarlig for at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser, og forplikter seg til å følge
instrukser fra
offentlige etater. Melderen forplikter seg til å rette seg etter bestemmelsene i denne gravemeldingen og
andre pålegg gitt av offentlige myndigheter, samt Geomatikk AS.




Før graving kan igangsettes må det innhentes tillatelse fra Geomatikk AS
For kryssing av Europa-, riks- eller fylkesvei må tillatelse fra Statens Vegevesen innhentes.
For graving på andres grunn må tillatelse fra grunneier(e) innhentes.

Arbeidet må utføres slik at trafikken ikke stoppes eller unødig hindres. Arbeidsstedet skal avsperres forsvarlig, og
forsynes med lykter og varselskilt. Søkeren er ansvarlig for skade som ved anlegget måtte påføres veiområdet eller
tredjeperson. 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. De øverste 60 cm av grøften skal fylles med grus, som bindes med
pukk på toppen, og stampes ekstra godt.
Veggrøfter og stikkrenner må ikke tettes til. Etterfylling og planering utføres av eieren, som pålegges å ha liggende en
haug
med grus eller pukk ved gravestedet, utenfor veibanen, til etterfylling. Eieren er økonomisk ansvarlig for eventuell
asfaltlapping.
1 eksemplar av skjemaet skal oppbevares på arbeidsplassen, og på forlangende forevises repr. fra offentlige etater.
Jeg bekrefter å ha gjort meg kjent med betingelsene for gravetillatelsen.

Sted og dato

Melders signatur

