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00

GRAVEMELDING

Internkontroll
Formål: Gravemelding for alt gravearbeid i eller i nærheten av kommunale veier eller plasser, kommunale
VA-anlegg eller ved kommunale bygninger.
Utføres av: Side 1 (pkt 02 og 03) fylles ut av ansvarlig utførende. Side 2 (pkt 04 og 05) fylles ut av
Teknisk drift.

01

Prosedyre
Før gravearbeidet kan igangsettes må tillatelse innhentes
• fra grunneier
• fra eier av berørte installasjoner (kabler av alle slag, VA-ledninger, veianlegg, etc)
• i medhold av Plan- og bygningsloven (der det er nødvendig)
Gravemeldingen må leveres Rennebu kommune senest 7 dager før graving starter.

02

Beskrivelse av arbeidet
Sted (adresse/gnr/bnr):_________________________________________________________
Arbeidets art:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Antatt oppstart/varighet:________________________________________________________

03

Erklæring ansvarlig utførende
Ansvarlig utførende
• erklærer at tillatelser nevnt ovenfor (pkt 01) foreligger
• erklærer at forordninger gitt av grunneier eller eier av berørte installasjoner vil bli fulgt
• erklærer at forordninger gitt i medhold av Plan- og bygningsloven vil bli fulgt
• erkjenner erstatningsansvar for skade, herunder også følgeskader, av enhver art som
forårsakes av gravearbeidet

Byggherres navn og adresse:___________________________________________________
Ansvarlig utførendes navn og adresse:____________________________________________

Sted/dato:___________________ Ansvarlig utførende:________________________________
SJÅ SIDE 2

Utarbeidet av
Revidert av
Godkjent av
Distribuert av

Geir M. Fjellstad
Geir M. Fjellstad
Arne Meland

Sign:
Sign:
Sign:
Sign:

Lagret:
R:\01-Enheter\Teknisk drift\DOKUMENT\IK-SYSTEM
TEKNISK\...
Side 1 av 2
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04

GRAVEMELDING

Krav til utførelse – kommunale installasjoner
Rennebu kommune stiller følgende generelle krav til utførelse av gravearbeider ved
kommunale installasjoner:
•
•
•
•
•
•
•

Ved inngang i eksisterende kum (tilkobling) skal det benyttes kjerneboring.
Tilbakefylling skal minst ha samme kvalitet som før graving mht massekvalitet og
komprimering.
Terreng skal tilbakeføres til opprinnelig standard.
Ved brudd av eksisterende asfaltdekke skal kanter skjæres for god tilpasning til
nyasfaltering.
Arbeidet skal utføres uten unødig opphold.
Arbeidet skal befares etter ett år for registrering av eventuelle setninger.
Andre krav_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

05

Kommunal godkjenning (ikke i medhold av Plan- og bygningsloven)
Gravearbeidet kan igangsettes, kommunale installasjoner blir ikke berørt
Gravearbeidet kan igangsettes så snart prosedyre og plan for arbeidsvarsling og
skilting (eget skjema) er framlagt
Gravearbeidet kan igangsettes så snart kommunale installasjoner er påvist og klargjort
av Teknisk drift
Gravearbeidet kan igangsettes

Sted/dato:___________________ Teknisk drift:__________________________________

Utarbeidet av
Revidert av
Godkjent av
Distribuert av

Geir M. Fjellstad
Geir M. Fjellstad
Arne Meland

Sign:
Sign:
Sign:
Sign:

Lagret:
R:\01-Enheter\Teknisk drift\DOKUMENT\IK-SYSTEM
TEKNISK\...
Side 2 av 2

