Gravemelding /-Tillatelse
A. Herved anmeldes til graving i eller ved Gate-/vegnavn/eiendomsnavn

Gnr

Til teknisk etat i Hvaler kommune
Tlf 69375000 Fax 69375001

Hva skal det graves for:

Bnr

Grunnen eies av
Arbeidet skal påbegynnes (dato og slutte (dato)

Dersom gravingen har noe med tilkobling til vann,
spillvann, overvann eller drenering å gjøre, skal søknad om tilkobling for sanitæranlegg fylles ut.

Sted og dato

Jeg / vi forplikter meg/oss til å rette meg / oss etter bestemmelsene i
denne gravemelding og andre pålegg gitt av offentlige etater.
Entreprenør (underskrift og stempel)

Tiltakshaver (Byggherre)

B. Denne meldingen skal, for å bli godkjent, ha påtegning fra følgende etater om forevisning vedrørende kabel i grunnen Elverket
Telenor

C. For kryssing av fylkesveg / riksveg kreves tinglyst tillatelse fra fylkesvegsjefen. For kryssing av kommunal veg kreves tillatelse
fra teknisk etat. Gravemeldingen er forelagt det stedlige politi. Meldingen godkjennes i samsvar med gjeldende bestemmelser og
forøvrig på følgende vilkår -

Politiet i

Dato

Underskrift fra politiet

D. Gravetillatelse er gitt av teknisk etat i Hvaler kommune, med følgende forbehold -

Melderen er ansvarlig for at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser og forplikter seg til å følge instrukser fra offentlige etater. Dersom arbeidet betinger byggetillatelse, forutsettes det at denne godkjennes før arbeidet igangsettes.
Arbeidet må utføres slik at trafikken ikke stoppes eller unødig hindres. Arbeidsstedet skal avsperres forsvarlig og forsynes med
lykter og varselskilt. Søkeren er ansvarlig for skade som ved anlegget måtte påføres vegområdet eller tredjemann. Ved gjenfylling skal massene, som må være fri for teleklumper og store stein, føres tilbake i samme orden som de lå tidligere og stampes
lagvis. Men de øverste 60 cm av grøften skal fylles med grus som bindes med pukk på toppen og stampes ekstra godt. Veggrøfter
og stikkrenner må ikke tettes til. Etterfylling og planering utføres av eieren. Han pålegges å ha liggende en haug med grus eller
pukk ved gravestedet, utenfor vegbanen, til etterfylling. Eieren er økonomisk ansvarlig for eventuelt asfaltlapping.
NB! Kommunen vil utføre dette arbeidet etter regning.
Ja
Nei
Sted og dato
Underskrift og stempel fra teknisk etat Hvaler kommune

Det må påregnes en saksbehandlingstid på 3-4 dager.

