TYNSET KOMMUNE
Servicetorget
2500 Tynset
Telefaks 62 48 50 11

Gravemeldingen sendes i retur til:
Fax-62 48 50 11 eller e-post: postmottak@tynset.kommune.no

Melding om igangsetting av gravearbeid
Opplysninger om byggherre/tiltakshaver/kontaktperson
Navn (etternavn – fornavn – mellomnavn)

Mobil

Adresse

Postnr.

Poststed

Opplysninger om eiendommen hvor gravearbeid skal igangsettes
Eiendommens navn

Postnr.

Adresse

Poststed

Gnr.

Bnr.

Fnr.

Opplysninger om melder / ansvarlig utførende foretak/kontaktperson – e-post (må fylles inn)
Navn
Postnr.

Poststed

Mobil

E-post

Hva skal utføres og når? (husk dato)

Gravedybe:

(må fylles inn)

Ansvarlig utførende tar kontakt med gravemelding.no for godkjenning
Telenor
tlf. 09146
https://gravemelding.no/

Mottatt
bekreftelse
fra Gravemeldingen

Underskrift fra melder/ansvarlig utførende:

Meldingen skal ha påtegning fra følgende instanser
Navn
NØK NETT AS
post@noknett.no
Tlf.: 62 70 07 10

Dato

Underskrift og stempel
Strømkabler må påvises!
Fiberkabler må påvises!
Fjernvarmerør må påvises!
Ingen kabler i graveområdet!

Tynset kommune
Feil som oppstår på strømkabler- og linjer som følge av graving, må meddeles til NØK NETT AS umiddelbart.
Tlf. 800 55 260
(Dersom NØK NETT AS må påvise kabel flere ganger, vil dette bli fakturert)
21.04.15
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Melding om igangsetting av gravearbeid

Underskrift fra berørte grunneiere på at de aksepterer at gravearbeid blir utført på deres eiendommer
Navn

Dato

Underskrift

Forutsetninger
 Før graving kan startes, må det foreligge:
 Godkjent søknad eller melding etter plan- og bygningsloven
 Godkjent gravemelding
 Eieren eller brukeren av det etablerte anlegget er ansvarlig for all skade som måtte bli påført vei,
friområder, kommunale vann- og avløpsanlegg og tredjeperson ved anleggelse og senere drift og
vedlikehold.
 Ved graving i vei skal regler for graving i kommunale trafikkarealer av 12.05.04 følges.
 Undertegnede forplikter seg til å utføre arbeidet etter gjeldende forskrifter og krav.

Foretaket har person med ADK-kurs eller tilsvarende kompetanse (gjelder ved legging av vanneller avløpsledninger).
Kart med nøyaktig gravested og omfang følger vedlagt.

Underskrift
Sted og dato

Ansvarshavende/utførende foretak

Sted og dato

Byggherre/tiltakshaver

Kommunens beslutning
Tillatelse til graving gis på følgende betingelse:

Sted og dato

21.04.15

For teknisk sjef
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