
Teknisk drift 
Gravemelding Tlf.: 77 71'12co ' 

Gjelder for områder i Kåfjord kommune, hvor lednings- eller kabelnett i offentlig eller privat eie kan bli berørt, 
samt offentlig trafikkareal. Ved e:ravine: i riks- eller fylkesveg: Meld fra til Statens ve~esen 
Etter bestemmelsene i vegloven, § 32 og 57, og forskrifter om varsling av arbeid på Dato: 
offentlig vei/arealer, søkes det med dette om gravetillatelse i Kåfjord kommune. 

Skal det graves i/ under/ langs I til kommunale veier. 

Skal det graves i/ under/ langs/ til Europa-, riks- eller fylkesveier. 

D Ja 

D Ja 

0 Nei 

D Nei 

Det skal graves for: Legging/ utskifting/ reparasjon (stryk ut) Eksisterende dekke: 

D Vannledning 

D Avløpsledning 

D El-kabel 

D Telekabel 

D TV-kabel 

D Annet."" .. "."""". 

D Asfalt D Parkanlegg 

D Utmark D Innmarksbeite 

D Annet. ........ "".""""."""""" 

Gate-/ vegnavn og husnr.:".". " .. " ". ". """ ". ". " .. " ". Kontaktperson: ". ". """ " .. "". ". "."." .. ""." 

Max dybde, grøft: " .. " """ ". ". " .. " ". """ "."""". ". Telefonnr.: . "". ". """ ." " .. "" .. "."". ". ". "" 

Evt. tilleggsopplysninger: . "" ....... " ........ " ...................... " ...... " ........ " " ....... ". ". " ..... "" ........ ". 

Fra eiendom gnr.:""" bnr.: """ fur.: ". "" Vedlagt kart/ skisse 

Arbeidet påbegynnes: .... "." . "" .. " .... Uke: . "." " .... Forventes avsluttes: . "" .. "." ....... "." ". " .... . 

Berører arbeidet fortau/ gangvei? 

Må gaten stenges helt? 

0 Ja 
D Ja 

ON ei 

0 Nei 

Må sperringer stå ute i helg? D Ja 0 Nei 

Når på døgnet vil arbeidet pågå? ............... " 

Jeg er kjent med de plikter som gjelder for undersøkelse av gravestedet. Arbeidet skal utføres etter regler for 
graving i offentlig vei - og gategrunn og etter anvisning fra berørte parter. Jeg er kjent med de forpliktelser som 
graving i offentlig vei medfører etter reglene og er ansvarlig for at melding blir gitt til brann, politi og 
ambulanse. Det bemerkes at det er straffbart å fjerne/skade fastmerker. Jfr. Lov av 09.0723 

Entreprenør" .. " ... " ....... " ..... "" .................... " Rørlegger ............... " .. " "." .... " ............. " .. ". "." 

Ferdig behandlet gravemelding ønskes D Tilsendt D Hentes D Fakses til Nr".".""""."."".""""""""""". 

Søknaden er forevist: (Søknaden skal forevises Nord Troms Kraftlag og Geomatikk AS) 
Nord Troms Kraftlag AS Faksnr.: 77 77 04 01 Geomatikk AS Faksnr.: 800 80 146 
evt. Troms Kraft AS Faksnr.: 77 60 12 18 (telekabler) 

Påvises: D Ja D Nei Dato:".".".".".". Påvises: D Ja D Nei Dato:."""".""" .. 

·································································· . ................................................................. 
Underskrift/ stempel Underskrift/ stempel 

Politi: Statens vegvesen: 

Påvises: D Ja D Nei Dato:"."." ... """ Påvises: D Ja D Nei Dato:" .. ""." ..... " 

·································································· ································································· 
Underskrift/ stempel Underskrift/ stempel 

Kåfjord kommune: 

Påvises: D Ja D Nei 

Olderdalen, den:".".".".".".".".".".".".".""" Att. Teknisk drift: ". """ ". ". ". ". ". ". ". ".".". "" 

Tillatelse er gitt, og gjelder i 1 mnd fra utstedelse. 
Private ledninger er ikke avmerket, men kan forekomme i feltet. 


