Gravemelding
Tillatelsen gjelder 3 mnd fra utstedelse

Søknad sendes til postmottak@midtre-gauldal.kommune.no eller Midtre Gauldal Kommune, v/EKT, Rørosvegen 11, 7290 Støren

Sted (gatenavn, husnr eller gnr/bnr)

Graveområdet skal merkes tydelig på vedlagt kart. Gravingen gjelder:

Tiltakshaver (org.nr)

Ansvarlig utførende med kontaktperson

Adresse

Gravemeldingen returneres til denne epostadressen

Postnr. og sted

Telefonnr. tiltakshaver

Postnr. og sted

Telefonnr. utførende

Trasévalg skal varsles og godkjennes av grunneier før igangsetting
Arbeidet begynner:

Arbeidet ventes ferdig:

Når på døgnet vil arbeidet pågå?
Ja

Nei

Skal det graves i/ved kommunal veg, gate, fortau?
Blir området sperret?
Skal det graves i annen kommunal grunn?
Eksisterende type dekke:
Varslingsplan skal være godkjent før graving. Kontakt Midtre Gauldal Kommune v/eiendom og kommunalteknikk.
Ansvarlig utførende bekrefter ved underskrift av dette skjema at alle anvisninger som blir gitt av berørte etater vil bli nøyaktig fulgt og at eventuelle skader på
kabler og ledninger inklusive følgeskader vil bli erstattet.

_______________________________________

_______________________________________

Dato og signatur, tiltakshaver

Dato og signatur, ansvarlig utførende

Generelle regler for gravearbeider i og ved kommunale veger:
1. Ansvarlig utførende plikter å følge Veglovens §§ 32 og 57.
2. Tiltaket krever arbeidsvarsling iht. Statens Vegvesens håndbok N301. Området sikres og
merkes så det er godt synlig hele døgnet.
3. Tilbakefylling av stedlige masser. Hvis problemer med å få re-asfaltert, står søker som
ansvarlig for å vedlikeholde oppgravd område til asfaltering kan utføres av søker.
4. Det stilles som krav at arbeidet er ferdigstilt innen en viss tid. Etter ferdigstillelsesdato angitt i
søknaden kan Midtre Gauldal Kommune v/ EKT ferdigstille arbeidet for søkers regning.
5. Midtre Gauldal Kommune har reklamasjonsrett ovenfor søkeren i tre år etter ferdigstillelse
av graving i/ved veg. Utgifter til utbedringen av setninger eller andre mangler som skyldes
dårlig arbeidsutførelse, blir i dette tidsrom å belaste søkeren.
6. Hvis grunneier/vegeier eller andre etater skal utføre arbeid i området, plikter søker å
samarbeide om graving med disse.
7. Søker er selv ansvarlig for å avklare om det er vann – eller avløpsledninger i området og sørge
for nødvendig graveavstand fra disse. For å avklare dette ta kontakt med Eiendom og
kommunalteknikk v/ vann og avløp.
8. Det må sørges for påvisning av kabler på stedet (både private og offentlige).
9. Søker må selv sørge for godkjenninger for kryssinger av privat og offentlig grunn.

