Sauda kommune

VARSEL OM GRAVING

Undertegnede skal grave i eigedom/veg: ……………………………………………..……………..…...
Tilhørende: ……………………………...……………………….. Gnr.: ………. Bnr.: ……….……..
Adresse: ………………………………………………………………………………………………….
Gravingen gjelder: …………………………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………………………................
Omfang av gravingen (grøft /hull): bredde (m): ….....…., lengde (m): ….........., dybde (m) : …….……
Gravearbeidene er planlagt å tilta (dato): …….…….., og være ferdig utført innen (dato): ……..……..
Arbeidet skal utføres i samsvar med nedenforstående bestemmelser og de pålegg som de enkelte
etater måtte kreve. Det skal legges ved kart med inntegnet graveområde. Kart fås på Kundetorget
Sauda Kommune og skal ha med tomtegrenser og vann/avløps-ledninger.
For søknadspliktige tiltak skal ansvarlig søker være godkjent i hht forskrift om godkjenning av
foretak for ansvarsrett. Tilltaksklasse: …………………….

Dato: …………………..

………………………………………………………...
Underskrift, ansvarsh. v/graving
Navn:………………………………………………….
e-postadr: …………………………………………...
telefonnr:…………………………..…………………

Forevist, den …………..

………………………………………………………...
Sauda Kommune

Eventuelle kommentarer fra Sauda Kommune: ……………………………………………….................
…………………………………………………………………………………………………................
Ved arbeider som krever påvisning av vann/avløpsledninger er søker pliktig, i god tid å avtale dette
med teknisk avdeling og eventuelle andre grunneiere eller boligeiere.
Tlf. 52 78 62 00 (sentralb. SK) / 911 76 792 (vakttlf. Vannv.)
Bestemmelser om graving:
1.

Enhver graving må varsles på forhånd slik dette skjema og vedlagt situasjonskart viser.
Skjemaet fylles ut og leveres Kundetorget eller sendes pr. e-post til post@sauda.kommune.no

2.

Søker plikter å foreta nødvendig varsling/sperring på arbeidsstedet. For øvrig plikter søker å utføre alle pålegg som
off. etater finner det nødvendig å pålegge entreprenør. Søker dekker alle utgifter med istandsetting av eventuelle
skader på vegdekke, kantstein, gjerde og lignende. Så lenge arbeidene ikke er ferdigstilte er det søker som er
ansvarlig for eventuelt vedlikehold av det berørte området.

3.

Private avkjørsler til kommunale veier skal godkjennes av Teknisk enhet før arbeidet blir igangsatt, og etter at
arbeidet er utført.

4.

Dersom vann-/avløp- eller overvannsledninger kommer i konflikt med gravearbeidet,
plikter byggherre å påta seg alle utgifter i forbindelse med skade eller eventuell omlegging av eksisterende
ledninger.

