Postboks 117, 8401 Sortland
Telefon 76 10 90 00
e-post: postmottak@sortland.kommune.no

TEKNISKE TJENESTER

Nr:

MELDING OM GRAVING
Arbeidene gjelder
Tiltak:

Gnr/ Bnr:

Ansvarlig utførende:

Adresse:

Telefon:

Tiltakshaver (byggherre):

Adresse:

Telefon:

Grunneier:

Adresse:

Telefon:

Er anlegget søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven
Er det innhentet godkjenning fra byggemyndighetene
Berører arbeidene kommunal vei
Er krav vedrørende graving av vei lest og forstått (se side 2)
Er det utarbeidet arbeidsvarslingsplan for arbeidene

Gateadresse:

JA
JA
JA
JA
JA

NEI
NEI
NEI
NEI
NEI

Meldingen er forevist til:
Sortland kommune, Geodata
Grensemerker/polygonpunkt
JA
NEI
Kart følger vedlagt
JA
NEI
Dato
Underskrift
_________
______________________________

Privat vannverk/brønn
Rør i graveområdet
JA
NEI
Kart følger vedlagt
JA
NEI
Dato
Underskrift
_________
______________________________

Sortland kommune, kommunalteknikk
Rør i graveområdet
JA
NEI
Kart følger vedlagt
JA
NEI
Dato
Underskrift
_________
______________________________

Byggherre avgjørende om det skal betales for tjenesten
Dersom grunneier (ikke off.etat) skal grave/trenger
påvisning «i annen manns grunn» eller på offentlig grunn,
vil det påløpe gebyr. Se mer på gravemelding.no

Telefon ved påvisning: ___________________________

Gravetillatelsen gjelder ikke som grunnrettigheter for arbeid utover offentlige veier og offentlige ledningstraseer. For tomteuttak, eller vann/avløp i
forbindelse med tomteuttak, gjelder gravetillatelsen ikke før byggetillatelse er gitt. Ved nye tilkoblinger for vann/avløp, skal kvittering for betalt
tilkoblingsavgift etter § 7.4 i Sortland kommunes forskrift for vann- og kloakkavgifter forevises før det gis gravetillatelse. Ved arbeid på offentlig vei
gjelder bestemmelsene i veilovens § 32 og 57, samt forskrifter om varsling av arbeid på offentlig vei.
Skader som ansvarlig utførende har påført vei, kummer, ledninger, rør eller andre innretninger som følge av gjennomføring av tiltak, er denne ansvarlig for.
Dette kan derfor uten nærmere varsel utbedres av Sortland kommune for undertegnedes regning i en tidsperiode på 3 år etter utført tiltak. Undertegnede
har lest og forpliktet seg til å utføre arbeid i henhold til de planer som forelå ved denne søknaden og i samsvar med de merknader som fremkommer på denne.
Anvisninger som blir gitt av involverte etater vil bli nøye fulgt. Planer for arbeidet vil ikke bli fraveket uten skriftlig samtykke fra kommunalteknikk.

____________________________________

________________________________________________

Sted/dato

Underskrift

Gravetillatelse er gitt, og er gyldig i 2 måneder fra underskriftsdato.

____________________________________

________________________________________________

Sted/dato

Underskrift

