
                                                                                               Drifts- og utviklingsavdelingen 

Søknad om gravetillatelse/ gravemelding                                                                       Tlf.: 77 71 92 00 
Gjelder for områder i Kåfjord kommune, hvor lednings- eller kabelnett i offentlig eller privat eie kan bli berørt, samt offentlig 

trafikkareal. Ved graving i riks- eller fylkesveg: Meld fra til Statens vegvesen 

Etter bestemmelsene i vegloven, § 32 og 57, og forskrifter om varsling av arbeid på 

offentlig vei/arealer, søkes det med dette om gravetillatelse i Kåfjord kommune. 
Dato: 

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

 Ja               

 

 Nei 

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

fylkesveier.                                                       

 Ja               

 

 Nei 

Det skal graves for: 

 Legging/ utskifting/ reparasjon 
(stryk ut)                       

        Vannledning            

        Telekabel                                                     

        Avløpsledning          

        TV-kabel                                                    

         El -kabel   

        Annet………..................                

                

Eksisterende dekke: 

 

         Asfalt                       

        Parkanlegg 

        Utmark      

        Innmarksbeite  

        Annet……………….                                                                

 

 

Gate-/ vegnavn og husnr.:…………………………………      Grunneier:……..……………………………………………….. 

 

Max dybde, grøft: …………………………………………      Telefonnr.: ……………………………………………………. 

 

Evt. tilleggsopplysninger: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Fra eiendom gnr.:………   bnr.: ……… fnr.: ……. …                          Til eiendom gnr.:………   bnr.:……… fnr.:………….                           

Vedlagt kart/ skisse 
 

Arbeidet påbegynnes: …………………. Uke: …………          Forventes avsluttes: ………………………………………….. 

Berører arbeidet fortau/ gangvei?    Ja             Nei               Må sperringer stå ute i helg?          Ja           Nei 

Må gaten stenges helt?                    Ja             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. Signatur bekrefter at også baksiden av skjemaet er lest og forstått. 

 

Entreprenør:………………………………………………………… Ansvarlig:………………………………………………… 

 

Tlf/ mobil:...………………………………………….. ..…………………………………………………………………………. 

Ferdig behandlet gravemelding ønskes tilsendt på følgende e-post: 

……………………………………………………………………………............................ 
 

Søknaden er forevist: (Søknaden skal forevises Ymber AS og Geomatikk AS) 

Ymber AS                                    Faksnr.: 77 77 04 01 

evt. Troms Kraft AS                    Faksnr.: 77 60 12 18 

Påvises:  Ja            Nei               Dato:………………….. 
 
………………………………………………………………… 
                        Underskrift/ stempel 

Geomatikk AS                              Faksnr.: 800 80 146  

(telekabler) 

Påvises: Ja            Nei               Dato: …………….......... 

 

………………………………………………………………. 

                              Underskrift/ stempel 

Politi: 

Påvises: Ja            Nei               Dato: ……………………. 

 

…………………………………………………………………. 

                           Underskrift/ stempel 

Statens vegvesen: 

Påvises:  Ja            Nei               Dato:…………………. 

 

………………………………………………………………. 

                              Underskrift/ stempel 

Kåfjord kommune:                                                              

 

Påvises:  Ja            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. 

Merk: Tillatelse til graving i kommunal veg, gis under forbehold om at vegdekke tilbakeføres til opprinnelig standard. Denne 

kostnaden skal dekkes av tiltakshaver/byggherre. Graving på kommunal veg skal varsles i henhold til godkjent varslingsplan. 

Gravetillatelsen gjelder ikke uten at skjemaets bakside er tatt med. 



Nedenfor nevnte vilkår for tillatelsen godtas som bindende: 

 

GENERELLE VILKÅR FOR GRAVING/TILTAK PÅ OFFENTLIG OG PRIVAT GRUNN: 

 

1. Ved graving plikter ansvarlig utførende å lokalisere alle kabler, ledninger, fastmerker og grensemerker, samt andre 

innretninger i bakken. Dette gjelder uansett offentlig eller privat grunn. Det kan finnes private vann- og avløpsledninger 

som kommunen ikke kjenner til. 

2. Dersom det kan være kulturminner i det berørte området, skal tiltakshaver melde gravingen til kulturvernmyndigheten 

hos Troms Fylkeskommune 

3. Dersom det oppstår skade når graving ikke er omsøkt eller om graving er utført i strid med anvisningene som er gitt, er 

ansvarlig utførende pliktig til å betale reparasjon av skaden. Dette gjelder også om installasjonen må ombygges som 

følge av skaden. Ansvarlig utførende er også pliktig til å erstatte inntektstap eller annet som måtte oppstå som følge av 

avbruddet. I visse tilfeller kan skadeverket medføre tiltale og straff jfr. straffelovens §§ 391 og 392 

4. Ved skader på kommunal ledning (vann, avløp eller overvann), skal kommunen varsles umiddelbart:  

       77719268 (07-16) og 41280000 (16-07) 

5. Sprengningsarbeider nærmere enn 10 m fra kommunal vannledning må ikke forekomme uten kommunens samtykke. 

6. Ved graving der det skal tilknyttes til kommunal ledning (vann eller avløp), skal tilknytningsavgift være innbetalt, og 

kvittering fremvises. Anboring skal foretas av kommunen, eller den kommunen gir fullmakt. 

 

VILKÅR FOR GRAVING I OFFENTLIG GRUNN: 

 

1. Med ansvarlig utførende for gravearbeidene menes godkjent foretak som har ADK1 sertifisering. Kommunen kan 

forlange kontrollplan for tiltaket. Byggherre/tiltakshaver/søker/ ansvarlig tiltakshaver /entreprenør kan søke om 

gravetillatelse. 

2. Arbeidsstedet skal skiltes og sikres/avsperres forskriftsmessig, jfr. forskrift om varsling av arbeider på offentlig veg, 

fastsatt av vegdirektoratet (Håndbok 051). Varslingsplan utarbeides og vedtak fattes av kommunen/politi. Ansvarlig 

utførende skal selv holde nødvendig sperremateriell. Kommunens utgifter ved varsling kan kreves dekket av 

tiltakshaver/ansvarlig søker. Videre skal nødetater (110/112/113), samt rutebilselskaper varsles før stenging av veg 

3. Ansvarlig utførende er ansvarlig for alle skader som gravearbeidet påfører vegområdet eller tredjemann.  

4. Før graving i fast vegdekke (asfalt), skal graveområdet avgrenses ved skjæring av asfalten, slik at gjenværende dekke 

ikke løftes eller undergraves. Asfalten fjernes i 0,3 m bredde utenfor grøftekanten. På steder der det blir gjenværende 

asfaltstriper på under 1 m vil denne kunne bli krevd fjernet av hensyn til reasfaltering. 

5. Væskeførende ledninger skal legges frostfritt (på minimum 1,6 m dybde eller isoleres i sin helhet i henhold til forskrift), 

og føres om mulig gjennom vegen ved boring. Kabler i veg skal ligge på min 0,6 m dybde. Ved gjenfylling av massene, 

skal disse være frostfri, uten stein og legges tilbake i samme orden som de lå. Rør og ledninger skal omfylles med pukk. 

Bærelaget på vegen skal være tilfredsstillende stampet og med binding (0-16). Veggrøfter og stikkrenner skal ikke fylles 

igjen, gatesluker skal holdes åpne. 

6. Graveområdet og vegdekket skal settes tilbake i samme stand som før graving. For grusveger skal det legges min 10 cm 

med egnet maskingrus over bærelaget. Asfaltering utføres av godkjent foretak, eller avtales med kommunen. Der veg 

nylig er opparbeidet eller asfaltert, tillates ikke graving før etter 2 år. Unntaket er akutte hendelser. Graveområdet skal 

kontrolleres av kommunen før asfaltering. Ved forsømmelse eller unnlatelse av istandsetting av gravestedet, kan 

kommunen utføre nødvendig arbeid for ansvarlig utførendes regning, uten at ansvarlig utførende fritas for ansvaret for 

arbeidet. 

7. Medfører gravearbeidet at veg blir ufremkommelig i mer enn 4 timer, og omkjøring ikke finnes, plikter ansvarlig 

utførende å gjøre følgende: Orientere alle oppsittere om arbeidet og konsekvensene minimum 2 dager i forkant. Orientere 

og gjøre avtale med utrykningsenheter som brann, ambulanse og liknende- Arbeidene skal planlegges og gjennomføres 

slik at tjenestene post, renovasjon, hjemmesykepleie og liknende skal bli utført uten forsinkelser. Ansvarlig utførende kan 

gjøres økonomisk ansvarlig dersom disse tjenestene må gjøres ekstraordinært. 

 

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 

Forskrift om saksbehandling og kontroll Kap. II §4. Tiltakshavers ansvar. «For tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandlingen 

etter denne forskrift, har tiltakshaveransvar for at tiltaket gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- 

og bygningsloven og annet regelverk, jfr pbl §93 annet ledd:» Kap. IX Ferdigstillelse. Kommunens tilsyn, §35. Kommunens 

tilsyn, « Kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelsene gitt i medhold av plan- og bygningsloven holdes i kommunen, jfr. pbl 

§10-1 første ledd. Tilsynet gjelder også tiltak som behandles etter reglene om melding og tiltak som er unntatt 

byggesaksbehandling.»  

Annet lovverk: Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg 

 

 

Drift- og utviklingsavdelingen, 2015 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-10-08-1212

