
 

 
Lebesby kommune / anleggsdrift 
Teknisk avdeling 
Tlf: 97990900                          
Dir:        97990925 
Epost: postmottak@lebesby.kommune.no 

 

 
Gravemelding 

Elektronisk skjema: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkrysning venstreklikk. 
Gjelder i områder i Lebesby Kommune hvor ledningsnett eller kabelnett i offentlig eller privat eie kan bli berørt, samt 
offentlige 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 Lebesby kommune. 

Dato: 
      

 
Skal det graves i/under/langs/til kommunale veier.                              ja        Nei 
Skal det graves i/under/langs/til Europa, riks og fylkesveier.               ja        Nei 
 
Det skal graves for: legging   utskiftning   reparasjon                Eksisterende dekke: 
 Vannledning               Telekabel    Asfalt   Parkanlegg  
 Avløpsledning                 TV – Kabel   Brostein   Plantearealer 
 El – kabel               Annet:                         Annet:         
Lengde på grøft:                                   
Gravedybde:                                                                    
Opplysninger om gravingen:        
 
Arbeidet ønskes på begynt______og forventet 
avsluttet______       
 
Berører arbeidet fortau/gs-veg?  ja       Nei        
Må gaten stenges helt   ja       Nei   

Kontaktperson:            
Telefon nr.:                  
Fra eiendom gnr.:         bnr.:           fnr.:                                    
Gate-/vegnavn og husnr.:          
 
 
Må sperringer stå ute lør/søndag? 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 2005-06-17 nr. 101: Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova)  
 
Entreprenør:                                                                        Rørlegger:         
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                          
Ferdig behandlet gravemelding ønskes   Tilsendt    Hentes    Faks / Epost til:       

 
Søknaden er forevist: (Søknaden skal forevises Nordkyn kraftlag og Geomatikk AS, Lebesby Kommune behandler ikke 

gravemelding før svar fra disse foreligger) 
Geomatikk AS (Signalkabler)                    Tlf: 09146 
Webside: https://gravemelding.no 
 
Påvises  ja       Nei  Dato:……………..    
 
…………………………………………………………. 

Underskrift 

Nordkyn kraftlag                        Tlf: 78499700 
Epost: firmapost@nordkyn-kraftlag.no 
 
Påvises  ja       Nei  Dato:……………… 
 
…………………………………………………………. 

Underskrift 
Politi / Statens vegvesen (stryk det som ikke passer) 
Påvises  ja       Nei  Dato:……………… 
 
…………………………………………………………. 

Underskrift 
Lebesby kommune Påvises  ja       Nei    
 
Kjøllefjord den……./……-………..   
Tillatelse er gitt og gjelder i 1 mnd fra utstedelse:     …………………………….. 
Private ledninger er ikke avmerket, men kan forekomme i feltet                                                Teknisk avdeling 

 
 



 

 
Lebesby kommune / anleggsdrift 
Teknisk avdeling 
Tlf: 97990900                          
Dir:        97990925 
Epost: postmottak@lebesby.kommune.no 

 

 
 
 
Rutiner for gravemelding: 
 

 Hvor det skal graves. 

 Hva det skal graves for. 

 Dybde for graving. 

 Hvem som skal grave og kontaktperson som er ansvarlig for graving. 

 Vedlagt situasjonsplan i målestokk  1:500 eller 1:1000 eller som nøyaktig skisse med nødvendige mål 

Gravemelding skal sendes minimum 5 virkedager før du skal begynne å grave. 

I Lebesby kommune skal gravemelding minimum sendes / leveres til: 

 Geomatikk: Fax: 800 80 146 Tlf: 09146  
Webside: https://gravemelding.no 
 

 Nordkyn kraftlag: Fax: 78499703 Tlf: 78499700 
Epost: firmapost@nordkyn-kraftlag.no 
 

 Lebesby kommune  Fax: 78499566 Tlf 97990925 
Epost: postmottak@lebesby.kommune.no 

Skal det graves over vei eller vei må stenges skal i tillegg Politi og Statens vegvesen kontaktes. 

 
PLIKTER OG ANSVAR FOR DEN SOM GRAVER 

Ved graving plikter den som er ansvarlig for arbeidet å skaffe seg nødvendige opplysninger om kabler, vann- og 
avløpsledninger eller andre innretninger som kan bli berørt av arbeidene. 
Dersom det oppstår skader fordi graving ikke er varslet, de nødvendige påtegninger ikke er hentet inn, eller fordi 
graving er utført i strid med de anvisninger som er gitt i henhold til standardskjemaet, er den som graver ansvarlig 
og plikter å betale reparasjon av skaden. Han/hun er også ansvarlig for all skade som ved gravearbeidet måtte 
påføres området eller tredjemann. 
Ved arbeid på eller nær offentlig veg er det strenge krav til løpende renhold og opprydding. Det vises i denne 
forbindelse til Veglovens §§ 57, 58 og forurensningslovens § 28, 37. 
Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom nevnte bestemmelser ikke blir fulgt, vil opprydding og renhold kunne 
skje på den ansvarlige eller eiers kostnad. 
 
Arbeidet skal utføres innenfor rammen angitt i denne orientering. Jeg/vi er klar over min/vår erstatningsplikt og 
erkjenner ubetinget erstatningsplikt for skade av enhver art som forårsaket av gravingen/sprengingen. Det er en 
forutsetning for tillatelsen at arbeidet som omfattes av plan- og bygningsloven er godkjent av 
bygningsmyndighetene. Gravemeldingen omfatter ikke private stikkledninger, kabler, ledninger o.l. Den som graver 
har selv ansvaret for å skaffe opplysninger om dette. 


