11.11.2020

GRAVEMELDING / TILLATELSE:

Lødingen Kommune

Del 1: SØKNAD
1.1
BESKRIVELSE AV TILTAK:
GRAVINGEN GJELDER:

GRAVESTED/ADRESSE

1.2
TIDSROM
Oppstart dato:
1.3
TILTAKSHAVER:

Ferdig dato:

Navn:

Adresse:

Tiltakshavers kontaktperson:
Navn:
1.4
ANSVARLIG UTFØRENDE:
Navn:
Adresse:
Utførendes kontaktperson:
Navn:
1.5
VEDLEGG TIL SØKNADEN:
Kart i målestokk 1:1000 eller 1:500

1.6

Telefonnr:
Samme som tiltakshaver: kryss av her
Epost:

Telefonnr:
JA

JA

Plan for arbeidsvarsling

GRAVING I OFFENTLIG KOMMUNAL VEG, SKULDER, GRØFT ELLER SKRÅNING
Omfatter søknaden graving i kommunal vei?
JA
Park/plass

JA

Ved graving i offentlige arealer skal utførende være godkjent av Lødingen Kommune teknisk (vegloven § 57)

1.7
VANN OG AVLØPSARBEIDER/DRENERINGSARBEIDER
Skal vann-og avløpsarbeider utføres?
NEI
Hvis ja, gjelder punkt 1.7.1
JA
1.7.1 Søknad om arbeid på sanitæranlegg skal godkjennes av Lødingen Kommune Teknisk
1.8
UNDERSKRIFT:
a.

Ansvarlig utførende skal utføre varsling iht punkt 4 under betingelser for arbeidet i arbeidsvarslingsplanen

b.

Ansvarlig utførende har gjort seg kjent med reglene for graving i kommunal veg.

c.

Undertegnede har lest og forplikter seg til å utføre arbeidet i henhold til gjeldende forskrifter, herunder Forskrift om
saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg (FOR-2013-10-08-2012)

d.

Anvisninger som blir gitt av offentlig myndighet vil bli fulgt opp. Skader på offentlig areal, eiendom, installasjoner eller
innretninger, kan om ikke reparasjon skjer iht avtale, skje av det offentlige på ansvarlig utførendes regning.

e.

Om ikke asfaltarealer tilbakeføres innen rimelig tid kan dette rekvireres av vegeier på ansvarlig utførendes regning.

g.

For gravearbeider som omfatter tomteuttak eller andre tiltak somkrever tillatelse etter pbl. Gjelder ikke gravetillatelsen før
avdeling plan og samfunn Lødingen Kommune har gitt byggetillatelse.
Private ledninger, stikkledninger og lignende omfattes ikke av gravetillatelsen og må anvises av eier.

h.

Gravetillatelsen gjelder ikke som grunnrettighet for graving utover offentlige veger og ledningstraseer.

f.

Lødingen, den:

Gravemelding 2020

Ansvarlig utførende:
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DEL 2: PÅVISNING AV KABLER
Påvisning av kabler omfattes ikke av søknad om graving. Søker er derfor selv ansvarlig for å innhente
påvisning av kabler i graveområdet. Dersom ikke påvisning av kabler innhentes, og det oppstår skader på
kabler, kan ansvarlig utførende bli gjort økonomisk ansvarlig for skader på disse. Søknad om graving
registreres hos følgende netteiere: Geomatikk AS, på gravemelding.no, tlf 09146 og Hålogaland Kraft
Hålogaland Kraft Nett AS.

Del 3: SAKSBEHANDLING
3.1
REGISTRERING:
Søknaden er registret motatt hos Lødingen kommune avd Teknisk:
3.2
PÅTEGNING LØDINGEN KOMMUNE TEKNISK DRIFT
JA
Søknad om sanitæranlegg er godkjent:
Merkn

Dato / kl:
NEI

3.3
SLUTTGODKJENNING:
Søknad om graving er sluttgodkjent av Lødingen Kommune.
Dato:

Gravemelding 2020

Underskrift:
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