REGLER FOR GRAVING
1. HVA ER GRAVEMELDING
En gravemelding har til hensikt å sikre eksisterende anlegg og gi oversikt over hvilke
utfordringer som kan befinne seg på det aktuelle stedet. En gravetillatelse må ikke
forveksles med byggetillatelse eller lignende. Dersom tiltaket krever annen
godkjenning fra kommunen eller andre instanser må dette skaffes før igangsettelse.
Det skal vedlegges kart som utvetydig viser hvilket område gravingen berører, med en
angitt målestokk som er tilpasset tiltaket.
2. ANSVARLIG UTFØRENDE
Ethvert gravearbeid skal foreståes av en ansvarshavende som er ansvarlig for arbeidets
fagmessige utførelse og at det treffes nødvendige sikringstiltak.
3. OPPDRAGSGIVER/ FAKTURAMOTTAKER
Etter kommunestyrets vedtak om gebyr for behandling av gravemeldinger er det
nødvendig med fakturamottaker og bekreftelse fra denne før en gravemelding kan
behandles.
Søknad uten bekreftelse fra fakturamottaker og utførende vil ikke bli behandlet.
4. SØKNAD OM GRAVING
Enhver som søker tillatelse til graving må søke på fastsatt skjema.
Ved graving i vei må varslingsplan utarbeides og godkjennes før igangsettelse.
Ved legging av nye stikkledninger for vann og avløp skal kommunen varsles senest
dagen i forveien, slik at kommunen kan måle inn ledningstrase ved behov.
Når det legges infrastruktur i kommunal grunn SKAL det måles inn og sendes
uoppfordret til Sørfold Kommune umiddelbart etter avsluttet arbeid i Sosi format. Epost: post@sorfold.kommune.no
Før tilkopling til kommunalt anlegg skal egen søknad være godkjent av kommunen.
Ferdig utfylt gravemelding skal forevises:
Geomatikk AS, Ise AS, Sørfold Kommune, Siso Energi AS og Elkem Salten.
5. PLIKTER OG ANSVAR FOR DEN SOM GRAVER
Ved graving forplikter den som er ansvarlig å skaffe seg nødvendige opplysninger om
kabler, vann eller avløpsledninger eller andre innretninger (kabler, signalkabler,
styringskabler, polygonpunkter, skilt ol.)

De anvisninger som er gitt for å unngå skader må følges nøyaktig. Tilhørende
regelverk for fagfelt må følges.
Viser til Kommunalteknisk Norm, Forskrift om elektriske forsyningsanlegg, Forskrift
om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og
langs offentlig vei mv. Hvis skader oppstår fordi gravingen ikke er varslet, eller fordi
gravingen er utført i strid med de anvisninger som er gitt, er ansvarlig utførende pliktig
til å dekke alle kostnadene som følge av skaden. I visse tilfeller kan skadeverket
medføre tiltale og straff. Se straffeloven § 391.
6. GRAVING I ELLER VED VEIAREAL
Sørfold Kommune fører tilsyn med at gravingen og dets anvisning følges, både med
hensyn til grøftens plassering i veiprofilet og arbeidets utførelse for øvrig.
Oppstår det setninger etter første istandsetting pga. dårlig komprimering eller feil bruk
av masser, må utbedring utføres av ansvarlig entreprenør med tidsfrist, ellers vil
arbeidet utføres av Sørfold Kommune på ansvarlig entreprenørs regning.
Hvis gravearbeidet og igjenfylling av grøften ikke blir utført så raskt eller på den
måten det forlanges, kan kommunen utføre arbeidet for den ansvarlige utførende
regning. Graving i offentlig vei som er reparert og asfaltert blir i alminnelighet tillatt
før etter 3 år. Enhver graving på offentlig sted skal være forskriftmessig skiltet og
varslet som beskrevet i Retningslinjer for varsling av utarbeidet av Statens Vegvesen.
Varslingsplan skal godkjennes av Sørfold Kommune.
Det bør også sikres fremkomst til berørte eiendommer samt parkeringstiltak for disse.

KULTURMINNER
Ved graving i eller i nærheten av registrerte forminneområder i Sørfold, må
arbeidene meldes inn til Nordland Fylkeskommune, Kulturavdelingen, tlf. 75 53 12
23 (Lov av 9. juni 1978. Nr. 50 om kulturminner).

FORSØPPLING-ULOVELIG LAGRING
Ved arbeid på eller ved off. vei er det strenge krav til løpende renhold og
opprydding. Det vises i denne forbindelse til Veiloven § 36,37 og 38.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom nevnte bestemmelser ikke blir fulgt,
vil opprydding og renhold kunne skje for den ansvarlige utførende kostnad.
MERKNAD
Ved graving utenfor offentlig veigrunn må ANSVARLIG UTFØRENDE FOR
GRAVINGEN kontakte andre interessenter som:
➢ Geomatikk AS
➢ Kulturavdelingen hos Fylkesmannen
➢ Siso Energi AS
➢ Elkem Salten verk AS
➢ Andre grunneiere

