Søknad om gravetillatelse
Søgne kommune - Ingeniørvesenet
For entreprenør:
Graveadresse:

Gravesøknadnr:

Gnr.

Kontaktperson:

Bnr.

Utf. entreprenør:

Organisasjonsnr:

Underentreprenør:

Telefon:

Fakturaadresse:

E-post

Er asfaltering i kommunal vei påkrevd:
Er skiltplan/arbeidsvarsling påkrevd:

Vedlegg, informasjon:

Ja:

Årsak til graving:

Kartutsnitt:

Type kabel:

Skiltplan og arbeidsvarsling:

Start arbeider:

Sluttdato:

Nei:

Plan for trase/ graveområde:

Utførende firma er kjent med plikter, ansvar og vilkår for
graving.
Sted:
den:
Sign:

Grøfteprofil

For kabelselskap:
Selskap som påviser:

Kabelselskap:

Geomatikk, gravemelding
Frolandsveien 6, 4847 ARENDAL
Tlf.: 09146, e-post:
gravemelding.tonsberg@geomatikk.no
Behandlet av:
Dato:
TDC AS
E-post: MBGravemelding.KrSand@tdc.no
Behandlet av:
Dato:

Telenor Networks

Altfiber AS
E-post: gravemelding@altifiber.no
Behandlet av:
Dato:

Altfiber AS
Verksvegen 9 B, 4735 Evje
Tel.: 88 00 44 70

CND AS
E-post: post@cnd.no
Behandlet av:
Dato:

CND AS
Holte, 4639 Kr. sand
Tel.: 38 70 71 30/950 66 834

Søgne kommune, vann og avløp
E-post: postmottak@sogne.kommune.no

Søgne kommune
Ingeniørvesenet

Behandlet av:

Har
kabel:
Ja/Nei

Trenger
påvisn.
Ja / Nei

Merknader:

Agder Energi Nett
Los Bynett
TDC AS
Østre Strandgate 80, 4608
KRISTIANSAND
Tel.: 38 90 31 40

Kartgrunnlag og dybde
på VA ledninger må
sjekkes med
ingeniørvesenet.

Dato:
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Postadresse

Besøksadresse

E-postadresse

Søgne kommune

Rådhusveien 1, 4640 Søgne

postmottak@sogne.kommune.no

INGENIØRVESENET
PB 1051
4682 Søgne

Vår saksbehandler
Ole Gunnar Gauslå
Telefon/Telefaks

Webadresse
http://www.sogne.kommune.no/
Foretaksregisteret

38 05 55 55/38 05 55 16

NO964967091

Søknad om gravetillatelse
Søgne kommune - Ingeniørvesenet
Generelt og vilkår:
Etter avgitt påtegning returneres gravemelding til ingeniørvesenet: postmottak@sogne.kommune.no
Tillatelsen til graving i kommunal vei og grunn er gitt under henvisning til ovenstående bemerkninger, og
gjeldende regler for graving i Søgnes gater og veier.
Entreprenør godtar de forpliktelser som graving i offentlig vei medfører. Søker skal vurdere behov for skilt- og
varslingsplan i forkant av gravearbeider. Godkjent skilt- og varslingsplan skal sendes sammen med gravesøknad.
Egenkontrollskjema sendes etter utførte arbeider. Alle skjema samt regler for graving finnes på vår nettside.
Kartutsnitt med angitt graveområde skal følge alle gravemeldinger. Utførende tiltakshaver/foretak er ansvarlig for at
gravemeldingen er avklart og at nødvendige tillatelser er innhentet hos hjemmelshaver til grunn. Der dette er
påkrevd, plikter tiltakshaver også å påse at det foreligger tillatelse etter plan- og bygningsloven. Hvor det skal
graves i riks- eller fylkesvei må det innhentes tillatelse fra Vest Agder vegkontor. Der graving i kommunal veg
krever reasfaltering, er det utførende tiltakshaver/foretak som skal sørge for asfaltering straks etter at asfalt er
skjært. Dekke skal legges av asfaltentreprenør eller andre med erfaring på området. Nytt dekke skal ha samme
tykkelse som gammelt dekke, max 10 cm og min 4 cm. Ved større asfalttykkelse enn 5 cm, legges dekke i to
omganger med komprimering. Etter en tid vil det som regel oppstå setninger i oppgravd vegareal. For utbedring av
dette skal det innbetales vedtatte gebyrer etter regning fra kommunen. Asfaltflak må ikke legges i fylling men
deponeres på godkjent sted. Dersom ikke varmasfalt er tilgjengelig skal det brukes kaldasfalt inntil asfalt er
tilgjengelig. Ved arbeid på private stikkledninger og ved tilkopling til kommunale ledninger må melding/søknad om
sanitærabonnement være innsendt og godkjent før grøfte- og leggearbeidet påbegynnes.
Denne tillatelsen er gitt på de vilkår bestemt i Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og
flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg. Fastsatt av Samferdselsdepartementet 8.10.13 med
hjemmel i lov 21.6.63 nr. 23 Veglov §32 tredje ledd.

For Ingeniørvesenet:
Berører gravingen busstrase? Ja
Nei
(Fylles ut av saksbehandler)
Ved ja vil Ingeniørvesenet varsle Nettbuss sør, sor@nettbuss.no
Må veien stenges?

Ja

Nei

Kontaktperson hos Ingeniørvesenet er:
Søknad godkjent Ja
Ingeniørvesen den

Telefon:

Nei
signatur:

Kommentar:

Rev. 25..02.2014/-PMK. Eventuelle endringer av navn, adresse eller tlf./faks-nr. meldes til Ingeniørvesenet, 38 05 55 55, Søgne
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Postadresse

Besøksadresse

E-postadresse

Søgne kommune

Rådhusveien 1, 4640 Søgne

postmottak@sogne.kommune.no

INGENIØRVESENET
PB 1051
4682 Søgne

Vår saksbehandler
Ole Gunnar Gauslå
Telefon/Telefaks

Webadresse
http://www.sogne.kommune.no/
Foretaksregisteret

38 05 55 55/38 05 55 16

NO964967091

