FELLESSKJEMA FOR
BRUK I KOMMUNENE:
Levanger og Verdal

GRAVEMELDING
1.
GODKJENNING

2.
ANSVARLIG
UTFØRENDE

3.
OPPDRAGSGIVER

Gravemeldingen er godkjent på følgende vilkår:
a) Alle felter merket med * er utfylt, og alle nødvendige vedlegg foreligger sammen med gravemeldingen.
b) Det er dokumentert at gravemeldingen er forevist Telenor, NTE, kabel-TV selskap og gjeldende kommune.
c) Ansvarlig utførende er ansvarlig for at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser, forplikter seg til å følge
instrukser fra offentlige etater og er ansvarlig for at alle berørte parter er varslet.
d) Det er innhentet nødvendige tillatelser for graving av grunneier(e).
e) Ved graving i kommunal eiendom er ansvarlig utførende ansvarlig for istandsetting etter gravingen.
f) Kommunen kontrollerer ikke om gravingen berører kulturminner og er ikke ansvarlig for en slik kontroll.
Ansvarlig utførende bekrefter med sin underskrift at vilkårene under gravemeldingens pkt. 1 følges.
Ansvarlig utførende (Firma / Etat / Person)*

Dato*

Underskrift*

Kontaktperson*

Telefon / Mobiltelefon

Telefaks / E-post

Oppdragsgiver (Tiltakshaver)*

Telefon / Mobiltelefon

Telefaks / E-post

(Tiltakshaver)

Gjeldende kommune*:
4.
GRAVESTED

Levanger

Verdal

Herved meldes det om graving i eller ved:
Gate / Veg / Eiendomsnavn*

Gnr.*

Bnr.*

Grunneier*

(Alltid ett kryss)

NB! Kart som viser gravested skal legges ved. Skal det graves i eller ved flere eiendommer vedlegges egen liste.
5.
TIDSPUNKT
FOR GRAVING

Arbeidet skal begynne (dato, uke eller mnd)*:

Arbeidet skal slutte (dato, uke eller mnd)*:

ANLEGG UTEN KOMMUNAL TILKNYTNING
PRIVATE ANLEGG MED KOMMUNAL TILKNYTNING 
(STIKKLEDNINGER)

VANN OG
AVLØP

{

KOMMUNALE ANLEGG (HOVEDLEDNINGER)
TELE

STRØM

FIBER

Søknad om tilkobling og
utføring av utvendig
sanitæranlegg skal være
godkjent før graving

KABEL-TV

SIGNAL

GATELYS

KABLER
Eier:

6.
TYPE GRAVING
(Minimum ett kryss)

Telenor

NTE

Kommunen

Andre

TOMTEARBEID:
DIVERSE
ANNET(spesifiser):

 Varslingsplan veg skal være godkjent før graving

GRAVING I KOMMUNAL VEG
GRAVING I VEG

 Særskilt tillatelse fra Statens vegvesen skal
foreligge (telefon 74 12 20 00)
 Søknadspliktig etter
GRAVING SOM OMFATTES AV
Godkjent dato:
Plan- og bygningsloven
PLAN- OG BYGNINGSLOVENS § 20-1
GRAVING I E6, RIKS- OG FYLKESVEG

Godkjenning av gravemeldingen forutsetter at det foreligger dokumentasjon på forevisning til ledningseierne:
NTE
TELENOR
Telenor, NTE:
E-post: gravemelding.trondheim@geomatikk.no
7.
Telefon: 09 146
Telefaks: 80 08 01 46
VED ALL
Referansenummer
KOMMUNE
Levanger kommune:
GRAVING
E-post: gravemelding@levanger.kommune.no
FOREVISES:
Telefon: 74 05 25 00 Telefaks: 74 05 28 40
(Verdal Kabel-TV
gjelder kun Verdal, og INN TRE ENERGI AS
VERDAL KABEL-TV
Verdal kommune:
Inn Tre Energi AS
E-post: gravemelding@verdal.kommune.no
gjelder kun Ørin
Telefon: 74 04 82 00 Telefaks: 74 04 85 01
industriområde)
Inn Tre Energi AS (Gjelder kun Ørin industriområde):
Verdal Kabel-TV (Gjelder kun Verdal):
E-post: odd.kjesbu@inntre.no
E-post: vktv@vktv.no
Telefon: 74 07 32 00
Telefon: 74 07 69 40 Telefaks: 74 07 69 35
Underskrevet gravemelding ønskes utlevert ved:
8.
UTLEVERING
FRA
KOMMUNEN

Ved telefaks:

Ved post / e-post:

Telefaks

Navn og adresse / e-postadresse

*Feltet skal alltid fylles ut.

Oppmøte

Telefaks

Post

E-post

Skjemaet på nett: www.levanger.kommune.no/Tjenester-a-a/Bolig-og-eiendom/Bygging/Gravemelding/ HAB 03.02.17

Gravemelding

Fellesskjema for
bruk i kommunene:
Levanger og Verdal

Veiledning til gravemeldingsskjemaet
Punkt i
skjema
Generelt
1.
Godkjenning

2.

Kommentar
Skjemaet er ment å være selvforklarende og fungere som en sjekkliste med kontaktinformasjon
for alle som skal grave. NB! Alle felt merket med * skal være utfylt.
Når ansvarlig utførende får behandlet gravemelding i kommunen er det forutsatt at vilkårene
under 1. i gravemeldingen gjelder. Det er å bemerke at kommunen ikke kontrollerer om
gravingen berører kulturminner. Dette må ansvarlig utførende ta ansvar for selv. Aktuelle steder
å henvende seg i den forbindelse utover grunneier er: Kommunens kulturkontor, Fylkesarkeolog
og Riksantikvaren.
Her skal ansvarlig utførende alltid underskrive på forhånd.

Ansvarlig
utførende
3.

Oppdragsgiver angis her.

Oppdragsgiv
er
4.
Gravested

Gjeldende kommune og eiendom angis her. Kart med som viser gravested skal dessuten alltid
ligge ved. Kart kan fås på kommunenes Servicekontor eller lastes ned her:
https://www.kommunekart.com/?funksjon=VisPunkt&x=7073600&y=620000&srid=32632&
zoom=13

5.

Start og sluttidspunkt angis. Er man usikker på tidspunktene kan uke eller måned benyttes.

Tidspunkt
for graving
6.
Type graving

7.
Forevisning
8.
Utlevering

Her angis type graving. Det er viktig å merke seg at følgende typer graving krever egne
godkjenninger/tillatelser:
a.

Vann og avløp med kommunal tilknytning: Sanitærsøknad må være godkjent på forhånd
ved arbeid på stikkledninger.

b.

Graving i kommunal veg: Varslingsplan veg må være godkjent eller det kan være
dokumentert på annen måte at gravingen er avklart med kommunal vegmyndighet.

c.

Graving i E6, riks- og fylkesveg: Særskilt tillatelse fra Statens vegvesen skal foreligge
(telefon 74 12 20 00).

d.

Graving som omfattes av Plan- og bygningslovens § 21: Tiltaket må være godkjent av
eller avklart med ”Plan- og bygningsmyndigheten” i gjeldende kommune før graving.
Godkjenningsdato for byggesaken angis i skjemaet.

Gravemeldingen må være forevist lednings- og kabeleierne som er oppført her. Dokumentasjon
fra de øvrige lednings- og kabeleierne skal ikke legges ved gravemeldingen som leveres til
kommunen, men det forutsettes at disse foreligger, jfr. pkt. f) under ”1. Godkjenning”.
Her kan man velge hvordan man ønsker å få utlevert ferdig behandlet gravemelding.

