Øksnes kommune

Storgata 27
8430 Myre
Tlf. 76 18 50 00

Teknisk enhet

postmottak@oksnes.kommune.no

MELDING OM GRAVING

ARBEIDENE GJELDER
Tiltak:

Gnr.:

Tiltakshaver og fakturamottaker:

Postadresse:

Telefon:

Ansvarlig utførende:

Adresse:

Telefon:

Er anlegget søknadspliktig etter plan- og bygningsloven
Er det innhentet godkjenning fra byggemyndighetene
Berører arbeidene Kommunal veg og/eller eiendom
Berører arbeidene vernede områder
Berører arbeidene Fylkesveg/Statens Vegvesen
Er det utarbeidet varslingsplan for arbeidene

Bnr.:

Gateadresse:

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Berører arbeidene Kattneset /
Holmen
Ja
Nei
Foreligger det skriftlig tillatelse fra
grunneier
Ja
Nei

MELDINGEN ER FOREVIST TIL

ØKSNES KOMMUNE, DRIFTSAVD.

Rør/ledninger i graveområdet, påvises
Kart følger vedlagt:
Dato
Underskrift

TILBAKEMELDING

Ja
Ja

Nei
Nei

ØKSNES KOMMUNE, KART OG OPPMÅLING

Grensemerker/polygonpunkt
Kart følger vedlagt:
Dato
Underskrift

PRIVATE VANNVERK/AVLØP

Vesterålskraft
Sortland Elektro (Kabel-TV)

Mottatt
Mottatt

Geomatikk (Telenor) MÅ INNHENTES SÆRSKILT på tlf. 09146

Ja
Ja

Nei
Nei

VESTERÅLEN OLJE AS / MINOL

Rør/ledninger i graveområdet, påvises
Kart følger vedlagt:
Dato
Underskrift

Ja
Ja

Nei
Nei

www.gravemelding.no - gravemelding.trondheim@geomatikk.no
Det gjøres oppmerksom på at en godkjent gravemelding kun er en påvisning av kommunalt ledningsnett, og ikke en gravetillatelse ovenfor privat/offentlig
grunneier. Vær oppmerksom på at påvisning av kommunale ledninger ikke er nøyaktig, avvik kan forekomme. Det må utvises stor varsomhet ved graving nær
påviste kabler eller rør for å unngå skade.
Godkjent gravemelding gjelder ikke som grunnrettighet for graving ut over offentlige veger, ledningstraseer eller meldepliktige tiltak etter Plan- og
bygningsloven.
For tomteuttak, eller vann/avløp i forbindelse med tomteuttak, gjelder gravetillatelsen ikke før byggetillatelse er gitt og ved nye tilkoblinger for vann/avløp, skal
kvittering for betalt tilkoplingsavgift forevises før det gis gravetillatelse.
Ved arbeid på offentlig veg gjelder bestemmelsene i Veglovens §§ 32 og 57, samt forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg.
Skader som ansvarlig utførende har påført veg, kummer, ledninger, rør eller andre innretninger som følge av gjennomføring av tiltak, er denne ansvarlig for.
Dette kan derfor uten nærmere varsel utbedres av Øksnes kommune for undertegnedes regning i en tidsperiode på 3 år etter utførte tiltak.
Ved feil i områdeavgrensing, eller motstrid mellom kart og tilbakemelding, så skal mottaker ta kontakt med Øksnes kommune for retting. Melding om eventuell
skade(r) på kabler eller rør skal skje til nett- eller rør eier så snart som mulig. Dersom kunden mener at skaden skyldes feil ved kart, skal skaden meldes
Øksnes kommune umiddelbart.

Oversikt over private ledninger, stikkledninger og lignende omfattes ikke av gravetillatelsen og må anvises av eier.
Undertegnede har lest, forstått og forplikter seg til å utføre arbeidene i henhold til de normer, krav og planer som forelå ved denne søknaden, og i samsvar
med de merknader som fremkommer på denne. Anvisninger som blir gitt av involverte etater vil bli fulgt.

PLANER FOR ARBEIDET VIL IKKE BLI FRAVEKET UTEN SKRIFTLIG SAMTYKKE FRA ØKSNES KOMMUNE, TEKNISK ENHET.
Sted og dato

Underskrift

Merknader

Gravetillatelse er gitt, og er gyldig i 1 måneder fra underskriftsdato.

Sted og dato

Underskrift
Versjon 2.1 – 24.10.14

GRAVEMELDING,

D E L 2

Reglement for graving på/i kommunale eiendommer og veger

Øksnes kommune registrerer ulik praksis hos de enkelte entreprenører angående tilkopling til kommunalt VA-nett. For å få en uniform
gjennomføring av tilkoplinger er det innført VA-norm for Øksnes kommune, denne er basert på VA/Miljø-blader, NS, tekniske- og administrative
bestemmelser på kommunalt VA-nett.
Øksnes kommune er veg holder og myndighet for offentlig kommunale eiendommer, veg- og parkarealer i Øksnes kommune. Graving i offentlig veg
kan bidra til forringelse og det er derfor satt krav til utførelsen. Iht. § 57 i Vegloven kan ingen utføre graving i offentlig veg uten tillatelse fra
vegmyndigheten. Skjema for søknad om graving/gravemelding finnes på kommunens nettside. Graving i offentlig veg kan bare utføres av firma som
er forhåndsgodkjent av veg holder iht. Vegloven.
Tilkopling til kommunale ledninger skal i utgangspunktet utføres av Øksnes kommunes eget personell, men kan etter nærmere avtale utføres
direkte av entreprenør. Dersom tilkopling utføres av godkjent entreprenør, skal tilkopling besiktiges av kommunalt personell før på graving kan
utføres.
Tilkopling skal varsles minimum 14 dager før utførelse, grunnet leveringstid på materiell og personell resurser.
Dersom overnevnte ikke overholdes, vil Øksnes kommune pålegge utførende at tilkoblingspunkt graves opp for besiktigelse, kostnader for dette må
dekkes av utførende entreprenør. Dersom ikke pålegg etterfølges vil Øksnes kommune selv foreta oppgraving, kostnader med oppgraving og evt.
nødvendig utbedring vil da bli fakturert ansvarlig utførende entreprenør.
Ansvarlig utførende entreprenør (heretter kalt Entreprenøren) skal som oppstarts krav dokumentere relevant erfaring fra de siste 3 år og inneha
sentral godkjenning gitt for følgende fagområde(r):
c.2 Grunnarbeid og landskapsutforming, tiltaksklasse 2, herunder:
•
utførelse av fundament (forsterknings- og bærelag) for veger med forutsatt ÅDT høyst 5000, planeringsarbeider, utførelse av
forstøtningskonstruksjoner og skråningsbeskyttelse tilsvarende «vanskelige forhold» i følge Statens vegvesens håndbok N200.
c.3 Grunnarbeid og landskapsutforming, tiltaksklasse 3, herunder:
•
grunn- og terrengarbeider som omfatter planeringsarbeider, utførelse av forstøtninger og skråningsbeskyttelse tilsvarende
«ekstreme forhold» i følge Statens vegvesens håndbok N200, skråninger mot vann eller utførelse av erosjonsbeskyttelse.
•
utførelse av fundament (forsterknings- og bærelag) for veger med stor belastning over 5000 ÅDT. Ved tvil om stor belastning
eller ÅDT, avgjør kommunen basert på kompleksitet, erfaring og referanser.
Vilkår:
1.

Entreprenøren må bringe offentlig eiendom, herunder veg
med tilhørende anlegg, tilbake i opprinnelig stand.

2.

Lagring av masser i offentlig vegareal er ikke tillatt. Bruk av
maskin med stålbelter er ikke tillatt på offentlig asfaltert veg.

3.

Trase skal i prinsippet gås opp i forkant av gravearbeidet, ved
befaring der tiltakshaver, utførende og oppsyn er til stede.
Øksnes kommune sine anvisninger skal følges, både med
hensyn til grøftens plassering i gateprofilet og utførelse for
øvrig.

4.

Ved graving i eller kryssing av offentlig veg skal det utføres
utkiling og masseutskifting i rørets lengderetning, dette gjelder
overgang mellom gammel og ny fylling. Bredden på utkilingen
er 5 x dybden på grøften, hver vei.

5.

Lednings-/kabelgrøften skal utføres iht. VA/Miljø-blad nr. 5 og
6. Grøften skal gjenfylles omhyggelig slik at setninger forhindres, det vil si lagvis gjenfylling der hvert 30 centimeters lag komprimeres.
Overdekning i veg/fortau skal være min. 60 cm. Overdekning i veggrøft skal være min. 80 cm.

6.

Ledningsgrøfter for vann- og avløpsrør skal ligge frostfritt, vis dette ikke er mulig. Så skal det gjøres tiltak i form av isolering eller
varmekabler for å sikre at rørene ikke fryser.

7.

Ved graving som medfører endring av overdekkingen på vann- og avløpsrør er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra Øksnes kommune.
Dette er for å sikre at vann- og avløpsrør ikke skal fryse.

8.

Langsgående graving i skulder og skråning er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra Øksnes kommune.

9.

Kabel som skal krysse offentlig gate/veg eller føres gjennom vegkryss, skal legges i trekke rør uten kostnader for veg holder.

Fig. Prinsippskisse / soneinndeling av grøftetverrsnittet.

10. Der grøften krysser offentlig asfaltert veg, skal de øverste 5 cm midlertidig lappes med kaldasfalt. Utføres umiddelbart og holdes ved like
fram til asfaltering.
11. Entreprenøren plikter å holde gravestedet i forsvarlig stand helt til endelig asfaltering blir gjennomført. Herunder etterfylling og renhold.
12. Endelig asfaltering blir gjennomført av Øksnes kommune for Entreprenørens kostnad. Gravemeldingen er en bestilling av dette arbeidet.
13. Ved klargjøring blir asfalten saget i en bredde på minimum 150 cm fra overgang mellom gammel og ny fylling, dette for å oppnå
tilstrekkelig komprimering og kvalitet. Sagebredden vil variere med ev. skader, manglende renhold og lignende, men vil i grove trekk
kunne avtales iht. pkt. 3.
14. Etter langsgående graving i fortau skal endelig asfaltering utføres heldekkende i gravestrekningens fulle lengde og brede.
15. Kostnadene for utbedring av skader som følge av setninger e.l. vil bli belastet Entreprenøren inntil 36 måneder etter gravingen, regnet fra
sluttdato i påtegnet gravesøknad.
16. Arbeidsvarsling skal utføres av Entreprenøren i henhold til Statens vegvesens håndbok N301. Plan for arbeidsvarsling skal vedlegges
søknad om graving i kommunal veg.
17. Avvik fra dette reglement, gjeldende forskrifter eller gitte pålegg behandles iht. gjeldende lovverk. bl.a. kan Øksnes kommune trekke
tilbake tillatelsen til å grave i offentlig kommunalt eiendommer og vegareal i jf. § 57 i Vegloven.
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Formål
Prosedyren beskriver prosess, rettigheter og plikter ved arbeid på / ved høyspent og
lavspent anlegg hos Vesterålskraft Nett.
Omfang
Prosedyren omfatter internt personell hos Vesterålskraft Nett, som
behandler/besvarer denne typen henvendelser, og eksterne entreprenører og
andre som utfører arbeid i forsyningsområdet til Vesterålskraft Nett AS (Sortland,
Øksnes, Bø og Kvæfjord kommune). Prosedyren er underordnet de til enhver tid
gjeldende forskrifter og regelverk.
Ansvar
ANSVARLIG - FOR UTFØRELSE AV ARBEIDET - FORPLIKTER SEG TIL Å
OVERHOLDE PROSEDYRENS BESTEMMELSER.
Aktivitet/beskrivelse
Ved arbeid nær spenningsførende deler skal:



Nær ved-avtale signeres av utførende entreprenør.
Vesterålskraft Nett kontaktes ved arbeidsdagens start og ved arbeidsdagens slutt,
med mindre annet er avtalt i Nær ved-avtale.

Kabelanlegg









Graving, boring, nedsetting av stolper og lignende må ikke startes før
gravemeldingstjenesten ved Vesterålskraft Nett er kontaktet og evt. kabeltraseer er
påvist i området. Kabelens dybde og kart kan normalt ikke oppgis.
Kabelpåvisning er gratis for utbygger i normal arbeidstid, og utføres primært på
mandag og torsdag.
Uforsvarlig behandling av strømkabler kan medføre livsfare. Ved avdekning, kryssing,
flytting, samt oppheng/sikring av høyspentkabler skal Vesterålskraft Nett kontaktes
for å foreta en risikovurdering og eventuelt beslutte om kabelen kan frakobles.
Etter avdekning og evt. flytting, skal kabelen overdekkes uten unødig opphold.
Arbeidsstedet skal ikke forlates før avdekte kabler er tilfredsstillende beskyttet.
Dersom kabelunderlaget fjernes, skal det etableres forsvarlig understøttelse/oppheng
iht. gjeldende regelverk – kontakt Vesterålskraft Nett.
Igjenfylling etter graving hvor kabler er avdekt, skal følge gjeldende regelverk –
kontakt Vesterålskraft Nett.
Dersom påvisning eller kart ikke stemmer, må Vesterålskraft Nett kontaktes før
grøften fylles igjen.
Gravemelding skal foreligge hos utfører og skal fremvises på forespørsel fra
Vesterålskraft Nett.

Høyspenningsluftlinjer
Ved arbeid, graving, sprenging, kranarbeid og lignende nærmere enn 30 meter fra
høyspennings luftlinjer, skal Vesterålskraft Nett kontaktes på forhånd for å anvise
nødvendige sikringstiltak.
Skadevolders erstatningsplikt
Dersom anleggsarbeidet forårsaker skade på 3. parts eiendom, Vesterålskraft Nett
sine anlegg eller avbrudd i strømforsyningen, vil skadevolder bli stilt økonomisk
ansvarlig for alle kostnader.

Prosedyre for entreprenører og andre ved arbeid nær
spenningsførende anlegg tilhørende Vesterålskraft Nett

Kontaktinformasjon
Vesterålskraft Nett – Gravemelding og påvisning, Nær
ved-avtale

Vesterålskraft Nett - Vaktberedskap

Kryssreferanser
2.1.1.24
Nær ved-avtale
Eksterne referanser

Vesterålskraft AS

Telefon
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Åpningstid

76 11 25 01

07.30 – 15.00

76 11 25 10

00.00 – 24.00

