
NR: Bardu kommune Tekniske avdelinger 

BYGGHERRE: 

       Epost:

TLF: 

Utførende Entreprenør:
Epost: 

TLF: 

ADRESSE GRAVING: GNR/BNR: 

ARBEIDET VIL PÅGÅ I TIDSROMMET Fra: Til: 
ARBEIDETS  ART: 

Eks. vann, avløp, kabel.. 

Vil arbeidet omfatte graving i off. trafikkarealer  (gate, fortau, park.plass) sett kryss: JA: NEI: 
Navn på off. veg(er) som 

berøres av arbeidet: 

Vil det bli nødvendig å sperre for trafikk - sett kryss JA: NEI: Hvis Ja, hvor lenge:

Vil arbeidet medføre sprengning - sett kryss JA: NEI: Største dybde (m): 
Graving/sprenging

Hvor skal gravingen utføres:

 Institusjon: Dato, underskrift og event. merknader 

F
e

ll
e

s
 

Brebåndsfylket Troms AS 

Broadnett AS 

Canal Digital 

TELENOR 

TROMS KRAFT NETT AS     

Felles gravemelding GEOMATIKK Tlf. 09146 

gravemelding.trondheim@geomatikk.no 

FORSVARETS LOGISTIKKORG./IKT 
Sundlia leir 
9325 BARDUFOSS   Tlf. 778 95820    Fax: 77 89 58 29 

cyfor.cto.gravemld.bardufoss@mil.no 

FORSVARSBYGG Midt Troms  SETERMOEN 
9360 BARDU    

gravemelding.setermoen@forsvarsbygg.no
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e
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Bardu kommune 
Postboks 401        Tlf. 77185200   
9365 Bardu.     
gravemelding@bardu.kommune.no 

Fastmerker  Grensemerker må ikke skades 

Vann / Avløp 

Elektro / kabler 

Vei 

 STATENS VEGVESEN (Riks/F.Vei) 
Finnsnes – trafikkstasjon   Tlf .77851704  

 firmapost@vegvesen.no 

POLITIET( kun off.trafikkarealer). 
9360 BARDU,  Tlf . 771 86720     

Statkraft AS 
Postboks 200 Lilleaker 
0216 OSLO   info@statkraft.no 

Statnett SF 
Nydalen alle' 33 
0484 OSLO firmapost@statnett.no 

ajourført 25. november  2015 

GRAVEMELDING

For aktivering av funksjon "Send inn skjema" må fil  lastes  ned og lagres.
Alt. sendes det inn til gravemelding@bardu.kommune.no

file://///bdusr1.nobdudr1.intern/felles/Avdeling%20KOMMUNALTEKNIKK/Gravemeldinger/gravemelding.trondheim@geomatikk.no
file://///bdusr1.nobdudr1.intern/felles/Avdeling%20KOMMUNALTEKNIKK/Gravemeldinger/cyfor.cto.gravemld.bardufoss@mil.no
mailto:Lasse.Foshaug@forsvarsbygg.no
mailto:Goran.Foshaug@forsvarsbygg.no
mailto:gravemelding@bardu.kommune.no
mailto:firmapost@vegvesen.no
file://///kart/kartdka/Gravemeldinger/info@statkraft.no
file://///kart/kartdka/Gravemeldinger/firmapost@statnett.no


Dato Kontaktperson 
Ansvarlig entreprenør 

Adresse  TLF./ E-POST:

PLIKTER OG ANSVAR FOR DEN SOM GRAVER: 

Ved graving plikter den som er ansvarlig for å skaffe seg nødvendige opplysninger om kabler, vann- og avløpsledninger eller 

andre innretninger som kan bli berørt av arbeidene. For graving i kommunal grunn gjelder "Retningslinjer for graving i 
Bardu kommune." Gravemeldingen skal i så måte være til hjelp for den som graver til å skaffe seg disse viktige

opplysningene. 

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 pliktig til 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 vei er det strenge krav til løpende renhold og opprydding. Det vises i denne forbindelse til 

Veglovens §§ 57,58, og forurensingslovens §§ 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. 

Situasjonskart hentes fra www.kommunekart.com. Trykk på link under og lim inn URL-adresse i feltet under.

1.

2. Tegn inn graveområde og trykk "Del kart" 3. kopier URL-adresse  og lim inn i feltet
under

4. Lim inn URL-adresse her:

https://kommunekart.com/

	NR: 
	TLF: 
	TLF_2: 
	ADRESSE: 
	GNRBNR: 
	Fra: 
	Til: 
	ARBEIDETS  ART Eks vann avløp kabel: 
	Navn på off veger som berøres av arbeidet: 
	Hvis Ja hvor lenge: 
	Største dybde m Gravingsprenging: 
	Hvor skal gravingen utføres: 
	Dato underskrift og event merknaderBrebåndsfylket Troms AS Broadnett AS Canal Digital TELENOR TROMS KRAFT NETT AS Felles gravemelding GEOMATIKK Tlf 09146 gravemeldingtrondheimgeomatikkno: 
	Dato underskrift og event merknaderFORSVARSBYGG Midt Troms SETERMOEN 9360 BARDU gravemeldingsetermoenforsvarsbyggno: 
	DatoRow1: 
	Ansvarlig entreprenør  underskrift Row1: 
	AdresseRow1: 
	TLFFAXEPOSTRow1: 
	TLFFAXEPOSTRow2: 
	Vann  Avløp: 
	Elektro  kabler: 
	Vei: 
	STATENS VEGVESEN RiksFVei Finnsnes  trafikkstasjon Tlf 77851704 firmapostvegvesenno: 
	POLITIET kun offtrafikkarealer 9360 BARDU Tlf  771 86720: 
	Statkraft AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO infostatkraftno: 
	Statnett SF Nydalen alle 33 0484 OSLO firmapoststatnettno: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Button1: 
	BYGGHERRE Epost: 
	Utførende Entreprenør Epost: 
	Text4: 
	Button5: 
	Button6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Send inn skjema: 


