Kommunalteknisk
enhet
Sted: (Oppgi veinavn og husnummer ev. G.nr. Br.nr.)

GRAVEMELDING
Målsatt kartutsnitt skal
følge meldingen

Ansvarlig byggherre (bruk blokkbokstaver):

NB! Må leveres senest 2 dager
før gravingen
skal settes i gang.
Kartblad:
Gravingen gjelder:

Undertegnede ANSVARLIG UTFØRENDE FOR GRAVINGEN forplikter seg til
å utføre arbeidet etter gjeldende Retningslinjer for Gravemelding.
Undertegnede ANSVARLIG FOR GRAVINGEN forplikter seg også til å
undersøke hvem som eier eventuelle kabler og / eller rør i graveområdet.
Anvisninger som blir gitt av berørte etater, anleggs‐/grunneiere, etc. vil bli
nøyaktig fulgt. Undertegnede erkjenner også ubetinget erstatningsplikt
for skade av en hver art som er forårsaket av gravingen.

____________________________________

____________________________________

Underskrift ansvarlig utførende

tlf dagtid:
Arbeidet starter: (dato)

20

Arbeidet antas fullført:(dato)

20

Veien blir sperret: (Kryss av)
Helt
Delvis
Ikke

tlf dagtid
Dekketype på vei: (Kryss av)
Asfalt
Oljegrus
Grus

Meløy Energi AS ‐ NETT har å bemerke:

Meldingen er vist Meløy Energi AS ‐ NETT

Meløy Energi AS ‐ FIBER har å bemerke:

Meldingen er vist Meløy Energi AS ‐ FIBER

Geomatikk AS har å bemerke:

Meldingen er vist Geomatikk AS

Meløy Brannvesen har å bemerke:

Meldingen er vist Brannvesenet

Underskrift/Stempel

Underskrift/Stempel

Underskrift/Stempel

Underskrift/Stempel

Meløy Kommune Kommunalteknisk enhet har å bemerke:

Meldingen er vist Kommunalteknisk enhet

Politiet ‐ Meløy lensmannskontor har å bemerke:

GJELDER KUN VED GRAVING SOM BERØRER
OFFENTLIG VEI:
Meldingen er vist Meløy lensmannskontor

Underskrift/Stempel

Underskrift/Stempel

Komplett utfylt skjema skal oppbevares på arbeidsplassen.
Brudd på dette kan medføre straffeansvar.

NB! Ved graving i fylkesvei eller riksvei må egen søknad sendes Statens Vegvesen.
NB! Ved graving på privat område må det innhentes tillatelse fra grunneier.

Retningslinjer for Gravemelding
Gravearbeider i Meløy kommune skal ikke
igangsettes før gravemelding er signert av
berørte parter.
Gravearbeider som krever tillatelse etter Plan‐
og bygningsloven og evt. andre særlover (eks.
Kulturminneloven), må ikke igangsettes før
tillatelse etter disse lover er innhentet.

Hvis skader oppstår fordi gravingen ikke er varslet,
eller fordi gravingen er utført i strid med de
anvisninger som er gitt, er den som graver pliktig til å
betale reparasjon av skaden. Han vil også være pliktig
til å erstatte inntektstap eller ansvar som måtte
oppstå som følge av avbruddet. I visse tilfeller kan
skadeverket medføre tiltale og straff.
Se straffeloven § 391, jfr. 292.

1. Ansvarshavende

4. Vilkår for graving i kommunal vei

Et hvert gravearbeide skal forestås av en
ansvarshavende som er ansvarlig for arbeidets
fagmessige utførelse og for at det treffes
nødvendige sikringstiltak.

2. Melding og varsling
En hver som skal utføre graving må gi
gravemelding på fastsatt skjema:
Gravemeldingen forevises til:
 Meløy Lensmannskontor (ved graving i offentlig
veg) tlf. 02800 / 75 71 95 00
fax. 75 71 95 09


Meløy Energi AS
tlf 75 72 01 70, fax 75 72 01 71
E‐post: firmapost@meloyenergi.no





Telenettet v/ Geomatikk AS
Tlf. 09146 – fax 80 08 01 46
E‐post: gravemelding.trondheim@geomatikk.no
Web: www.gravemelding.no
Meløy Kommune: Brannvesenet og
Kommunalteknisk enhet
tlf 75 71 00 00, fax. 75 71 00 01.
E‐post: postmottak@meloy.kommune.no



Eventuelt privat vannverk



Eventuelle private grunneiere



Eventuelle private anleggseiere

3. Plikter og ansvar for den som graver
Ved graving plikter den som er ansvarlig for gravingen
å skaffe seg nødvendige opplysninger om: kabler,
vann‐ eller kloakkledninger eller andre innretninger,
(kabler, signalkabler, styringskabler, polygonpunkter,
skilt, o.l.) hos vedkommende etat og evt. også hos
private selskap / eiere.
De anvisninger som blir gitt for å unngå skader må
følges nøyaktig.
Ved graving i nærheten av lednings‐ og kabelanlegg
som ikke kan påvises med god nøyaktighet må det
utvises stor forsiktighet. Anleggseier vil gi nærmere
retningslinjer i hvert tilfelle.

Leder Kommunalteknisk enhet fører tilsyn med
gravingen og dets anvisning skal følges både med
hensyn til grøftens plassering i gateprofilet og
arbeidets utførelse forøvrig.
Grøftens gjenfylling må utføres omhyggelig så at
ettersynkninger ikke forekommer.
Grøften skal fylles lagvis med tykkelse ikke over 40 cm.
Hvert lag skal komprimeres. Grøftens øverste 80 cm
skal fylles med finpukk 6 ‐ 30. I gangbaner 40 cm.
Der det er grusvei med dårlig kvalitet kan det vurderes
dispensasjon fra dette.
Hvis gravearbeidet og gjenfyllingen av grøften ikke blir
utført så raskt eller på den måten som forlanges, kan
etaten utføre arbeidet for anmelderens regning. Må
asfaltdekket brytes opp, skal det skje ved skjæring så
kantene mot bruddet blir skarpe og rette. Asfalten skal
skjæres min. 50 cm utenfor grøfteprofilet.
Ved slik graving i asfalt eller oljegrusdekker, skal det
innbetales kr 5.000,‐ til den som eier veien.
(Statens vegvesen har egne satser)
Dette beløpet skal dekke reparasjon av dekket.
Dersom mer enn 10 m2. av dekket skades, kan Leder
Kommunalteknisk enhet forlange at det betales inntil kr
500,‐ mer pr overskytende m2.
Graving i offentlig vei som nylig er opparbeidet eller
reparert blir i alminnelighet ikke tillatt før 2 år etter at
vedkommende veiarbeider har funnet sted.
En hver graving på offentlig sted skal være
forskriftsmessig skiltet og varslet som beskrevet i
“Retningslinjer for varsling av vegarbeid” utarbeidet av
Statens vegvesen.
Melding om graving skal gjøres på forskrevet skjema,
som skal utarbeides i samsvar med ovenstående
bestemmelser.

