Gravemelding

Fellesskjema for
bruk i kommunene:
Levanger, Verdal
og Steinkjer

Veiledning til gravemeldingsskjemaet
Punkt i skjema

Kommentar

Generelt

Skjemaet er ment å være selvforklarende og fungere som en sjekkliste med
kontaktinformasjon for alle som skal grave. NB! Alle felt merket med * skal være utfylt.

1.

Når ansvarlig utførende får behandlet gravemelding i kommunen er det forutsatt at
vilkårene under 1. i gravemeldingen gjelder. Det er å bemerke at kommunen ikke
kontrollerer om gravingen berører kulturminner. Dette må ansvarlig utførende ta ansvar
for selv. Aktuelle steder å henvende seg i den forbindelse utover grunneier er:
Kommunens kulturkontor, Fylkesarkeolog og Riksantikvaren.

Godkjenning

2.

Her skal ansvarlig utførende alltid underskrive på forhånd.

Ansvarlig utførende
3. Oppdragsgiver
4.
Gravested

5.
Tidspunkt for graving
6.
Type graving

7.
Forevisning
8.
Utlevering

Oppdragsgiver angis her.
Gjeldende kommune og eiendom angis her. Kart med som viser gravested skal dessuten
alltid ligge ved. Kart kan fås på kommunenes Servicekontor eller lastes ned her:
Kommune

Internettlink kart

Levanger

http://webhotel.gisline.no/GISLINEWebMapExplorer_1719/Map.aspx

Verdal

http://webhotel.gisline.no/GISLINEWebMapExplorer_1721/Map.aspx

Steinkjer

http://webhotel.gisline.no/GISLINEWebMapExplorer_1702/Map.aspx

Start og sluttidspunkt angis. Er man usikker på tidspunktene kan uke eller måned
benyttes.
Her angis type graving. Det er viktig å merke seg at følgende typer graving krever egne
godkjenninger/tillatelser:
a.

Vann og avløp med kommunal tilknytning: Sanitærsøknad må være godkjent på
forhånd ved arbeid på stikkledninger.

b.

Graving i kommunal veg: Varslingsplan veg må være godkjent eller det kan
være dokumentert på annen måte at gravingen er avklart med kommunal
vegmyndighet.

c.

Graving i E6, riks- og fylkesveg: Særskilt tillatelse fra Statens vegvesen skal
foreligge (telefon 74 12 20 00).

d.

Graving som omfattes av Plan- og bygningslovens § 93: Tiltaket må være
godkjent av eller avklart med ”Plan- og bygningsmyndigheten” i gjeldende
kommune.

Gravemeldingen må være forevist lednings- og kabeleierne som er oppført her.
Dokumentasjon fra de øvrige lednings- og kabeleierne skal ikke legges ved
gravemeldingen som leveres til kommunen, men det forutsettes at disse foreligger, jfr.
pkt. f) under ”1. Godkjenning”.
Her kan man velge hvordan man ønsker å få utlevert ferdig behandlet gravemelding.

