Berlevåg kommune

Gravemelding/-tillatelse
Generelt
Før graving skal gravetillatelse innhentes. Gravemelding sikrer at strømkabler, telekabler,
vann- og avløpsledninger etc. blir anvist slik at graving kan skje på en tryggest mulig måte.
Graving uten gravemelding/tillatelse kan medføre stor fare, og kan føre til erstatningsansvar
for den som graver.
Kommunen kontrollerer ikke om gravingen berører kulturminner. Ansvarlig
leder/forvaltningsorgan har meldeplikt jf. Lov om kulturminner § 8.
Beskrivelse
Søker må innhente gravetillatelse både fra kommunen og fra gravemeldingstjenesten
Geomatikk AS. Geomatikk AS påviser blant annet kabler på vegne av Telenor AS. For graving i
fylkesvei og riksvei/europavei må det i tillegg innhentes tillatelse fra Statens Vegvesen.
Graving på annen manns grunn krever tillatelse fra grunneier(e).
Kommunen vil på vegne av søkeren innhente tillatelse fra Varanger Kraft.
Behandlingstid
Det anbefales at gravetillatelse innhentes 1-2 uker før graving skal skje da saken skal
behandles av flere instanser, og på grunn av mulig ventetid for påvisning av kabler.
Veiledning
Før det søkes om tillatelse fra kommunen skal det innhentes tillatelse fra Geomatikk og evt.
Statens Vegvesen og grunneier(e) dersom det er behov. Disse tillatelsene skal vedlegges
søknadsskjemaet som sendes til kommunen.
Geomatikk finner du på www.gravemelding.no Her må du legge inn en henvendelse ved å
fylle ut et skjema. Dette gjøres på følgende måte:
- Opprett bruker under «Bli ny bruker». Du vil da få tilsendt et passord på e-post som
du kan logge deg inn med.
- Logg inn via knapp øverst i høyre hjørne «Logg inn».
- Velg «Ny» og «Gravemelding/Kabelpåvisning» og følg anvisningene.
- Ved ønske om kun kart lar du feltet «ønsket dato for påvisning» stå tomt.
Ved behov for hjelp til utfylling kan Geomatikk kontaktes på telefon 91509146.
Søknadsskjema til kommunen for nedlastning og elektronisk utfylling finnes på
www.berlevag.kommune.no eller fås ved henvendelse til Servicekontoret, som også kan
veilede i utfylling av skjemaet.
Utfylt skjema med vedlegg sendes elektronisk via hjemmesiden til kommunen eller til

Berlevåg kommune

Berlevåg kommune
Torget 4
9980 Berlevåg
postmottak@berlevag.kommune.no

Vedlegg
Følgende skal vedlegges skjemaet:
- Kart med markert graveområde
- Tilbakemelding fra Geomatikk
- Tillatelse fra Statens Vegvesen dersom det er graving i fylkesvei
- Tillatelse fra grunneier(e) dersom det er graving på annen manns grunn

