Sør-Varanger kommune
Tekniske tjenester

Gravemelding
Søknad om gravetillatelse

Boks 406, 9915 Kirkenes
Epost: postmottak@svk.no

Fylles ut av søker:
I samsvar med lov om veger (vegl) §32 og §57 med sentrale forskrifter vedrørende varsling og utførelse
av arbeid på og ved offentlig vei/arealer søkes med dette om graving i Sør-Varanger kommune.
Gjelder gravemeldingen reparasjon av akutt vannlekkasje*

☐ JA

☐ NEI

Europa- eller riksveier

☐ JA

☐ NEI

Fylkesveier

☐ JA

☐ NEI

Kommunale veier

☐ JA

☐ NEI

Private veier

☐ JA

☐ NEI

Skal det graves i, under, langs eller til:

Ved arbeider på eller ved Europa-, riks-, fylkes-, eller kommunalvei må arbeidsvarslingsplan utarbeides og
vedtas før tiltredelse. Skjema for arbeidsvarslingsplan ved arbeid på og ved kommunal vei er tilgjengelig
ved https://www.svk.no/arbeidsvarsling.532093.no.html
Foreligger arbeidsvarslingsplan vedtatt av skiltmyndighet?

☐ JA

☐ NEI

Før graving kan igangsettes skal søker innhente uttalelse fra gravemeldingstjenesten Geomatikk AS for
påvisning av kabler. Se https://ledningsportalen.no/tjenester/gravemelding-og-kabelpavisning/ eller
kontakt kundeservice ved Geomatikk AS ved tlf. 09146
Er det innhentet uttalelse fra Geomatikk AS?

☐ JA

☐ NEI

Grunneier(e):

Adresse/vegreferanse gravested:

Tiltakshaver/byggherre:

Gnr.:

Utførende:

Oppstart:

Bnr.:

Fnr.:

Avslutning:

Kontaktperson, utførende (navn og telefon):

Beskrivelse av arbeidets formål og omfang (feltet kan erstattes av følgebrev):

*) Ved utbedring av akutt vannlekkasje kan arbeid tiltre før gravetillatelse foreligger jf. vannressursloven §36-40, men
gravemelding skal ettersendes uten ubegrunnet opphold.
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Behandlingsgebyr faktureres etter gjeldende satser godkjent av kommunestyret. Behandlingsgebyr p.t.
kr 2500,- for graving i kommunal vei/plass og kr 1050,- for graving utenom kommunal vei/plass.
Faktureringsadresse:

Org.nr. (foretak) / Personnr. (privatperson):

☐ Gravemeldingen ønskes besvart pr. epost (oppgi epostadresse):

☐ Gravemeldingen hentes på servicekontoret (oppgi telefonnummer):
Betingelser for gravetillatelse:
− Det skal oppbevares kopi av gravemelding ved gravested og på forlangende forevises.
− Det skal foreligge tillatelse fra grunneier ved graving på annens grunn.
− Det skal foreligge godkjenning fra vei- og skiltmyndighet før graving på eller ved vei.
− Det skal foreligge avfallsplan og sluttrapport ved graving i forurensede masser jf. forurensningsloven
§§27-37, herunder asfalt. Type avfall, anslåtte og faktiske mengder og disponeringsmåte må medtas.
− Det skal ettersendes kvittering for innlevering av avfall ved graving i forurensede masser på
kommunal eiendom, herunder også asfalt.
− Det skal stilles bankgaranti på 50.000,- til Sør-Varanger kommune ved graving på kommunal
eiendom.
Ved gravearbeid som berører eksisterende veianlegg skal veien gjenopprettes etter fullførte arbeider.
Gjenopprettingen skal utføres i henhold til Statens vegvesen Vegdirektoratets Rutiner for graving og
legging av ledninger over, under og langs offentlig veg (tilgjengelig ved:
https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/gravemelding/skjemaer-regelverk-retningslinjer)
Det gjøres oppmerksom på at meldingen kun gir tillatelse til graving dersom nødvendige tillatelser og
myndighetskrav for utførelsen er omsøkt og innfridd. Herunder tiltak som krever særskilt tillatelse etter
plan- og bygningsloven.
Søker forplikter seg til å rette seg etter betingelsene i denne gravemeldingen og pålegg av andre
offentlige myndigheter, samt Geomatikk AS. Det påpekes at uttalelse fra Geomatikk AS alene er ikke
komplett kabelpåvisning.
Ved godkjenning er gravetillatelse gyldig innenfor påtegnet oppstarts- og avslutningsdato. Dersom
gravearbeider skal utføres før eller etter påtegnet tidsrom må ny gravetillatelse søkes.
☐ Jeg bekrefter å ha gjort meg kjent med betingelsene for gravetillatelsen

Sted og dato

Søkers signatur

Vedlegg (påtegnet plankart må vedlegges):
☐ Følgebrev
☒ Plankart med påtegnet graveområde
☐ Bankgaranti til Sør-Varanger kommune
☐ Uttalelse fra Geomatikk AS
☐ Liste over grunneiere

☐ Fremdrifts-/faseplan
☐ Avfallsplan
☐ Arbeidsvarslingsplan
☐ Prosjektbeskrivelse
☐ Annet:

