GRAVEMELDING
- Kart som viser graveområde må vedlegges.
Gate-/Veivnavn/Eiendom

Brønnøy kommune
e-post: postmottak@bronnoy.kommune.no
Tlf.75012000/Fax.75012501

Gnr.

Bnr./Festenr.

Gravested
VANN OG AVLØP
Vannledning
Kloakkledning
Overvannsledning
Drenering

NB: Vedr. gravingen off. ledninger skal dette utføres i
samsvar med kommunens sanitærreglement.

Kommunal veg/plass
Riks- eller fylkesveg

Varslingsplan for arbeid i veg skal vedlegges.
Tillatelse fra Statens Vegvesen må foreligge. Tlf:06440

GRAVING I VEG

Type
graving
(min. 1kryss)

GRAVING ETTER
PBL
KABLER

Jfr. §93 – søknadspliktig tiltak
EL
TELE
KABEL-TV
Beskriv:

DIVERSE
Tomtearbeid
Annet

Tidspunkt
Tiltakshaver/
grunneier
Ansvarlig
utførende

Oppstart

Avsluttes

Navn

Adresse

Telefon/ Mobiltlf.

E-post/faks.

Navn

Adresse

Telefon/ Mobiltlf.

E-post/faks.

Før gravemeldingen kan godkjennes må påtegning/vedlegg fra følgende innhentes:
Telefon
E-post/faks.
GEOMATIKK (Telenor, Canal digital, Helgelandskraft)
800 80 146
09146

gravemelding.tromso@geomatikk.no

BRØNNØY KOMMUNE (vann, avløp, gatelys m.v.)
75 01 20 00

Forevisning

75 01 25 01
postmottak@bronnoy.kommune.no

EVT. ANDRE LEDNINGSEIERE

SPRENGNING: Stempel fra lensmannen må innhentes

75 02 40 20

75 02 06 60
Stempel:

NB!

Godkjenning

Ansvarshavende for sprengningen må være i besittelse av
Sprengningssertifikat av godkjent type. Ved graving må samtykke fra de rette
vedkommende innhentes. Nødvendig sperring/skilting må foretas.

Gravemeldingen godkjennes av teknisk etat Brønnøy kommune med følgende vilkår:
1. Ansvarlig utførende og tiltakshaver er ansvarlig for at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser.
Fylles ut av teknisk etat:
2.
Sted:

Dato:

Underskrift/stempel fra teknisk etat

www.bronnoy.kommune.no

Bestemmelser om graving i opparbeidet veg eller gate
i Brønnøy kommune
ANSVARSHAVENDE
Et hvert gravearbeide skal forestås av en ansvarshavende som er ansvarlig for arbeidets fagmessige utførelse og for at det
treffes nødvendige sikringstiltak.
SØKNAD OM VARSLING
En hver som ønsker å grave, bore, sette opp innhengning og eller stillas i kommunal eller privat gate, veg eller plass skal
søke om dette. Det samme gjelder for riks- og fylkesveger innenfor regulert strøk.
Søknaden fremsettes på følgende måte:
Søkeren fyller ut skjema for Gravemelding i to eksemplarer.
Den utfylte gravemelding forelegges i rekkefølge – Geomatikk, Lensmannen og virksomhetsområde teknisk, som
kvitterer på skjemaet hvis gravemeldingen godkjennes med eventuelle merknader.
Ved plassering av midlertidige arbeidsbrakker på offentlig gate/fortau skal tillatelse fra Lensmann og områdesjef teknisk
foreligge.
SIKKERHETSSTILLELSE, PLIKTER OG ANSVAR FOR DEN SOM UTFØRER GRAVINGEN
Den som anmelder graving, plikter å dekke de utgifter til som Virksomhetsområde teknisk har til istandsetting av
gaten/vegen etter gravearbeidet, mens den som utfører gravingen og gjenfyllingen av grøften, har ansvaret for enhver
skade som måtte oppstå på grunn av arbeidets utførelse.
Virksomhetsområde teknisk bestemmer når det på forhånd skal stilles sikkerhet for istandsetting av det berørte område.
Private skal, i tilfelle det blir forlangt, stille sikkerhet på 5000 kroner, eventuelt høyere etter Områdesjef teknisk sin
bestemmelse. Virksomhetsområde teknisk fører kontroll med arbeidet. Slik kontroll medfører dog ikke at
Virksomhetsområdet teknisk overtar ansvaret for arbeidet.
Før gravetillatelsen gis, skal – dersom Virksomhetsområdet Teknisk forlanger det, den som utfører gravingen
dokumentere ovenfor Virksomhetsområde teknisk at han har tegnet forsikring for ansvar (ansvarsforsikring) over
tredjemann. Forsikringssummen må minst være kr. 25.000 / 150.000 / 300.000 for henholdsvis skade på
ting/person/samlet ansvar.
Før graving iverksettes må det sørges for betryggende skilting og avsperring av fareområdet.
VILKÅR FOR GRAVETILLATELSE
De offentlige etater påviser egne ledninger og lignende på stedet, og det er forbudt å grave eller slå ned påler dypere en
0,10 m før denne påvisning har funnet sted.
Hvis gravearbeidet og gjenfylling ikke blir utført så raskt eller på den måten Virksomhetsområde teknisk forlanger, kan
områdesjefen få utføre arbeidet for anmelders regning.
GRAVING PÅ STEDER SOM SKAL OPPARBEIDES ELLER UNDERKASTES HOVEDREPARASJON
Når en gate skal opparbeides, forsynes med nytt dekke eller underkastes annen hovedreparasjon, skal Virksomhetsområde
teknisk i tide varsle vedkommende grunneiere skriftlig. Virksomhetsområde teknisk setter om nødvendig en frist for når
graving i det gamle gatelegemet må være avsluttet.
Med hensyn til vann- og avløpsledninger, skal grunneieren forvisse seg om ledningene er tilfredsstillende eller ikke. Om
nødvendig henvender han seg til autorisert rørlegger som vil avgi en uttalelse om ledningens tilstand. Utgifter til
reparasjon etter disse gravinger kan ettergis helt eller delvis etter områdesjefens bestemmelse. Graving i gate eller plass
som nylig er opparbeidet eller reparert blir i alminnelighet ikke tillatt før to år etter at vedkommende gatearbeid er funnet
sted. Virksomhetsområde teknisk gir gravetillatelse i tilfelle lekkasje, kortslutning o.l.
Områdesjef teknisk kan ellers unntaksvis tillate graving på betingelser som blir å oppstille for hver gang. I samråd med
vedkommende etat kan han dessuten bestemme fra hvilke gater stikkledninger for vann og kloakk og elektriske ledninger
skal legges.

