Gravemelding
Alle felt skal fylles ut!
Ansvarlig utførende
Ansvarlig utførende bekrefter med sin underskrift at vilkårene under ”Informasjon/veiledning” følges.
Ansvarlig utførende (firma/etat/person):

Dato:

Underskrift og stempel:

Oppdragsgiver (tiltakshaver)
Navn:

Telefon:

Mobil:

Telefaks:

E-post:

Gravested
Herved anmeldes til graving i eller ved:
Gate-/vegnavn/eiendomsnavn:

Gnr:

Bnr:

Grunneier:

Gate-/vegnavn/eiendomsnavn:

Gnr:

Bnr:

Grunneier:

NB: Kart som viser gravested skal legges ved. Skal det graves i eller ved flere enn to eiendommer, vedlegges
egen liste.
Tidspunkt for graving
Start (dato, uke eller måned):

Slutt (dato, uke eller måned):

Type graving
Minimum ett kryss

Vann og avløp

Anlegg uten kommunal tilknytning
Anlegg med kommunal tilknytning  Søknad om tilkobling/arbeid på kommunalt vann- og
avløpsnett

Kabler

Elektrisk kabel/telekabel/kabel-TV

Diverse

Tomtearbeid: _____________________________________________________________
Annet (spesifiser): _________________________________________________________

Graving i veg

Graving i kommunal veg  Varslingsplan veg skal være godkjent
Graving i E6, riks- og fylkesvei  Særskilt tillatelse fra Statens vegvesen skal foreligge
(telefon 815 44 040)

Graving etter PBL

Graving som omfattes av Plan- og bygningslovens § 93  Søknadspliktig etter Plan- og
bygningsloven

Skaun kommune z Teknisk kontor z Rådhuset z 7353 Børsa
Telefon: 72 86 72 00
Telefaks: 72 86 72 01
Org.nr.:939 865 942 mva

Internett/E-post:
www.skaun.kommune.no
postmottak@skaun.kommune.no

Bankgiro:
4214 07 41528
6345 06 16577 skatt

Ved all graving
Denne gravemeldingen skal, for å være godkjent, ha påtegning/vedlegg fra følgende etater/selskaper om forevisning
vedrørende kabel/rørledning i grunnen.
Telenor (ved telefaks):

Telefon: 09 146

Telefaks: 800 80 146

Telefon: 73 54 17 00

Telefaks: 73 54 18 51

Telefon: 72 86 72 00

Telefaks: 72 86 72 01

Trønderenergi:

Kommune (ved oppmøte, telefaks, post el. e-post):

Referansenummer:

Utlevering fra kommunen
Underskrevet gravemelding ønskes utlevert ved:
Nummer (telefaks):

Oppmøte

Telefaks

Post

E-post

Navn og adresse/e-postadresse:

INFORMASJON / VEILEDNING
Gravemeldingen er godkjent på følgende vilkår:
x

Alle felter er utfylt, og alle nødvendige vedlegg foreligger sammen med gravemeldingen.

x

Det er dokumentert at gravemeldingen er forevist Telenor, Trønderenergi, kabel-TV selskap og Skaun
kommune.

x

Ansvarlig utførende er ansvarlig for at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser og
forplikter seg til å følge instrukser fra offentlige etater, og at alle berørte parter er varslet.

x

Det er innhentet nødvendige tillatelser for graving av grunneier(e).

x

Ved graving i kommunal eiendom er ansvarlig utførende ansvarlig for istandsetting etter gravingen.

