AVERØY
KOMMUNE

GRAVEMELDING
Tiltak:
Gravemeldingen blir behandlet på følgende vilkår:

a)
b)
1.
c)
GODKJENNING
d)

Alle felter merket med (*) er utfylt, og alle nødvendige vedlegg foreligger sammen med gravemeldingen.
Det er dokumentert at gravemeldingen er forevist Telenor, energiselskap, og evt. andre ledning/kabeleiere.
Ansvarlig utførende forplikter seg til at arbeidet utføres i samsvar med "Tekniske bestemmelser og
leveringsvilkår for Averøy Kommune", følge gjeldende lovverk og offentlige instrukser og at alle berørte
parter er varslet.
Det er innhentet nødvendige tillatelser for graving fra grunneier(e).

e)

Ved graving i kommunal eiendom er ansvarlig utførende ansvarlig for komplett istandsetting etter gravingen.
Hvis det skal asfalteres, omfatter dette vedlikehold fram til asfalteringa er gjennomført..

f)

Ansvarlig utførende kontrollerer om gravingen berører kulturminner og er fullt ansvarlig for en slik kontroll.

Ved underskrifter bekreftes at vilkårene under gravemeldingens pkt. 1 følges.
2.
ANSVARLIG
UTFØRENDE

Firma/Etat/Person *

Dato *

Underskrift *

Kontaktperson *

Tlf./mobiltlf. *

E‐post

Byggherre *

Tlf./mobiltlf. *

E‐post

3.
BYGGHERRE
Gate/veg/Eiendomsnavn *

4.
GRAVESTED
5.
TIDSPUNKT FOR
GRAVING

6.
HVA DET
GRAVES FOR/I.
(Kryss av)

OBS!!

Gnr/Bnr. *

Detaljert situasjonskart som viser hvor det graves skal vedlegges.

Arbeidet starter: Dato/uke eller mnd. *

□
□
□

VANN og
AVLØP

GRAVING I
VEG.
PBL

Arbeidet er ferdig innen: Dato/uke eller mnd. *

Anlegg uten kommunal tilkopling.
Anlegg med kommunal tilkopling. =►

Søknad om tilkopl. Skal være godkjent.

Kommunale ledninger

□ Tele/fiber/signal

KABLER
DIVERSE

Underskrift byggherre *

□ Annet, beskrives på
vedlegg.

□ El./Gatelys

□ Tomtearbeid.

□ Annet ‐ beskrives på vedlegg.

□ Graving i/ved kommunal veg

Varslingsplan veg skal være godkjent før behandling.

□ G raving i/ved kommunal grunn.
□ Graving Fv /KV/PV

Særskilt tillatelse fra vegeier skal foreligge.

□ Gravingen omfattes av Pbl.

Byggesak skal godkjenne tiltaket før graving igangsettes.

7.
KOMMUNENS
KOMMENTAR

8.
BEHANDLING,
KOMMUNENS
UNDERSKRIFT.

Behandlingstid min 3 dager

Ønsket utlevering er: □ Hentes

Sted/Dato

Averøy kommune/ Teknisk Tjenester

Averøy kommune Postb. 152,6538 Averøy

□ Post □ E‐post

E‐post: post@averoy.kommune.no

Melding arkiveres på
Eiendom/ bygg mappe
i Ephorte

