
Arbeidet begynner: Arbeidet ventes ferdig:

Ja Nei
Skal det graves i/ved kommunal veg,gate,fortau? Varslingsplan skal være godkjent før graving
Blir området sperret? Varslingsplan skal være godkjent før graving
Skal det graves i annen kommunal grunn? Kontakt Melhus kommune v/Bygg og eiendom

Opplysninger er innhentet fra: Merknader:

Geomatikk AS

Opplysninger er innhentet fra: Merknader:

Trønderenergi AS

Opplysninger er innhentet fra: Merknader:

Melhus kommune v/drift VA

For Melhus kommune:

Søknaden er 

Signatur Melhus kommune:

Tiltakshaver/fakturamottaker

Sted (gatenavn, husnr eller gnr/bnr) Graveområdet skal merkes tydelig på vedlagt kart 

Gravingen gjelder

godkjent avslått, årsak:

Når på døgnet vil arbeidet pågå?

Ansvarlig utførende med kontaktperson

Fakturaadresse Gravemeldingen returneres til denne e-postadressen

Postnr og sted Telefonnr utførendePostnr og sted Telefonnr tiltakshaver

Dato og underskrift

Eksisterende type dekke:

Søknad sendes til: postmottak@melhus.kommune.no eller 

Melhus kommune, v/ Teknisk drift, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus

GRAVEMELDING

TILLATELSEN GJELDER 3 MND FRA UTSTEDELSE

Melhus 
kommune
Teknisk drift

Anvisninger som blir gitt av berørte etater vil bli nøyaktig fulgt.

Trasèvalg skal varsles og godkjennes av grunneier før igangsetting

Eventuelle skader på kabler og ledninger inklusive følgeskader vil bli erstattet av ansvarlig utførende.

Dato og signatur, tiltakshaver/fakturamottaker Dato og signatur, ansvarlig utførende

Dato og underskrift

Dato og underskrift



1.

2.

3.  Loggbok for arbeidsvarsling leveres Melhus kommune når arbeidet er ferdig utført.

4.

5.  Grøfter graves med en helning 1:2.

6.

7.

8.

9. Søker må selv sørge for godkjenninger for kryssinger av privat og offentlig grunn.

10. Det må sørges for påvisning av kabler på stedet.

11.

12.

13.  Ansvarlig utførende plikter å følge Veglovas §§ 32 og 57.

14.

15.

16. Alle kabler og tekniske installasjoner skal måles inn og data overleveres Melhus 

kommune (sosi-fil) 

Generelle regler for gravearbeider i og ved kommunale veger.

 Søker er selv ansvarlig for å avklare om det er vann- eller avløpsledninger i området 

og sørge for nødvendig graveavstand fra disse. For å avklare dette ta kontakt med 

Teknisk Drift v/vann og avløp.

Ved kryssing av veg skal det alltid legges ved to ekstra trekkrør 110 mm PVC. 

Trekkrørsendene kordinatfestes og data overleveres Melhus kommune i SOSI-format. 

Trekkerørene overtas vederlagsfritt av Melhus kommune når anlegget er ferdigstilt.

Melhus kommune har med gjeldende fra 01.11.2014 innført gebyr for leie av 

offentlig gategrunn – for tiden kr 3,- pr. m2 pr. døgn – som tilfaller ansvarlig søker. 

Det stilles også krav til riggplan for området.

Det stilles som krav at arbeidet er ferdigstilt innen en viss tid. Etter denne datoen kan 

Melhus kommune Teknisk drift ferdigstille arbeidet for søkers regning.

Melhus kommune har reklamasjonsrett ovenfor søkeren i tre år etter ferdigstillelse av 

graving i/ved veg. Utgifter til utbedringer av setninger eller andre mangler som 

skyldes dårlig arbeidsutførelse, blir i dette tidsrom å belaste søkeren.

 Vegen skal være sikret for gående, syklende og kjøretøy mens arbeidet pågår.

Tiltaket krever arbeidsvarsling ihht. Statens vegvesens Håndbok N301. Området 

sikres og merkes så det er godt synlig hele døgnet.

Krav og retningslinjer som er nedfelt i Veg-normen skal følges (se 

www.melhus.kommune.no ). 

 Tilbakefylling av stedlige masser. Hvis problemer med å få asfaltert nå, står søker 

ansvarlig for å vedlikeholde oppgravd område til asfaltering kan utføres.

 Hvis grunneier/vegeier eller andre etater skal utføre arbeid i området, plikter søker å 

samarbeide om graving med disse.  


