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Etter bestemmelsene i veiloven, § 32 og 57, og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig vei søkes det om gravetillatelse for
Kryss av:
Vannledning

El-kabel

Asfalt

Levert kartskisse

Avløpsledning

Telekabel

Brostein

Graving kun på privat grunn

Rørlegger melding

TV-kabel

Annet

Annet
Arbeidssted

Adresse

Gnr

Bnr

Grunnen eies av

Opplysninger om gravingen

Arbeidet ønskes oppstartet

og forventes avsluttet

Kryssing av vei/gs-vei

Ja

Nei

Må gaten stenges helt?

Ja

Nei

Berører arbeidet fortau/gs-vei?

Ja

Nei

Må sperringer stå ute lør-/søndag?

Ja

Nei

Kan kollektivtrafikk passere?

Ja

Nei

Når på døgnet vil arbeidet pågå?

Kl.

Denne meldingen skal, for å bli godkjent, ha påtegning fra følgende etater om forevisning vedrørende kabel i grunnen Telenor AS

Geomatikk, gravemeldingstjenesten

Skagerak Energi

Ingen

Ingen

Ingen

Kabel i området må påvises

Kabel i området må påvises

Kabel i området må påvises

Kart utlevert

Kart utlevert

Kart utlevert
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Følgende forbehold gis -

Ingen VA-ledning
VA-Ledning i området
Kart utlevert
Erklæring
Melderen er ansvarlig for at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser og forplikter seg til a følge instrukser fra offentlige etater. Arbeidet må utføres slik at trafikken ikke stoppes eller
unødig hindres. Arbeidsstedet skal avsperres forsvarlig og forsynes med lykter og varselskilt. Søkeren er ansvarlig for skade som ved anlegget måtte påføres vegområdet eller
tredjemann. Ved gjenfylling skal massene, som må være fri for teleklumper og store stein, føres tilbake i samme orden som de la tidligere og stampes lagvis. Men de øverste 60 cm av
grøften skal fylles med grus som bindes med pukk på toppen og stampes ekstra godt. Veggrøfter og stikkrenner må ikke tettes til. Etterfylling og planering utføres av ansvarshavende.
Ansvarshavende er økonomisk ansvarlig for eventuelt asfaltlapping.

Ansvarshavende rørleggerfirma
Ansvarshavende entreprenør
Dato

Adresse

Postnr.

Poststed

Underskrift søker

Kontaktperson hos søker

Tlf:

Istandsetting av veidekke etter graving skal utføres av Re kommune etter regning.

Ja

Nei

Gravtillatelse er gitt
Gravetillatelse er avslått
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Dato og Underskrift
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