
 
 

GRAVE-/ BOREMELDING 

Meldingen må påføres nødvendige signaturer. Felt 2,3 og 4 skal fylles ut. 

1. Godkjenning, ansvar og plikter hos entreprenøren 
Ved graving/boring plikter ansvarlig entreprenør å skaffe seg nødvendige opplysninger om: 

• Elektriske kabler, fjernvarme-, vann-, og avløpsledninger i det berørte området 
• Andre innretninger som kan bli berørt av gravingen/boringen, herunder varmekabler, signalkabler, styringskabler, 

polygonpunkter, skilt og lignende.  

• Fredete kulturminner jfr. Svalbardmiljøloven §39 
 
Videre må ansvarlig entreprenør merke seg følgende: 

• Der grøfter krysser underlagte kabler må det stampes skikkelig slik at det unngås sig med derpå følgende skader. 
• Ved anviste kabler skal det graves for hånd når man kommer 50 cm fra kabelen. 
• Det stilles krav til ansvarlig entreprenør at veg og terreng settes i samme stand etter graving som før. 
• Entreprenør er selv ansvarlig for å varsle grunneier og eventuelt innhente nødvendig tillatelse. 

• Entreprenør er selv ansvarlig for å skaffe nødvendige tillatelse etter Svalbardmiljøloven og byggesaksforskrift for 
Longyearbyen. 

• Ved sperring av vei skal entreprenøren varsle ambulanse, brannvesen, politi, renovasjon og evt. buss. 
 
Merknader som gis under behandling av denne meldingen må tas hensyn til for å unngå skader. Hvis skader oppstår fordi 
gravingen/boringen ikke er varslet eller er utført i strid med gitte merknader, er utførende entreprenør pliktig til å betale 
reparasjon av skaden. Vedkommende kan også stilles ansvarlig for inntektstap eller erstatningskrav fra tredjemann som følge 
av forsyningsavbrudd i rør- og ledningsnett. 
 
Forsøpling og ulovlig lagring 
Det stilles strenge krav til orden og opprydding under og etter arbeidet. Det vises i denne forbindelse til «Forskrift om vern av 
naturmiljøet på Svalbard», som forbyr å sette fra seg avfall. Sysselmannen på Svalbard vil bli varslet om brudd på forskriftens 
bestemmelser, og det vil kunne foretas opprydding på ansvarlig entreprenørs regning. 
 

2. Ansvarlig entreprenørs egenerklæring 

Jeg/vi er kjent med mine/våre forpliktelser og ansvar i henhold til gitte 
krav i grave-/ boremeldingen, og erkjenner meg/oss ubetinget 
erstatningspliktig for skader av enhver art som påføres Longyearbyen 
lokalstyre eller annen parts eiendom som følge av graving/boring i 
uoverensstemmelse med denne melding.  

 
 
 
________________________________ 
Dato, signatur ansvarlig entreprenør 

3. Om gravingen/boringen 
NB! Kartskisse over gravingen/boringen må legges ved meldingen. Berørt område skraveres med tykk penn. 

Grave-/borested 
    Herved meldes det om graving i eller ved: 

Gnr.: Bnr.: Grunneier: 

Tidspunkt for graving/boring 

 

Arbeidet skal begynne (dato, uke, mnd): Arbeidet skal slutte (dato, uke, mnd): 

Type graving/boring 
    Sett kryss 

Vann og Avløp: 

 
Kabler: 

 

Vei: 

 

Tomtearbeid: 

 

Annet: 

 

Ved avkryssing for ”kabler” eller 
”annet”, spesifiser: 

 

Vil vei eller annet trafikkareal berøres? 

  Ja      Nei 

Vil det være nødvendig å sperre vei eller 
annet trafikkareal? 

  Ja      Nei 

Er området befart sammen med 
sakkyndig? 

  Ja      Nei 

Rom for ytterligere spesifikasjon.  

4. Før graving/boring starter trengs følgende underskrifter: 
Longyearbyen lokalstyre, Teknisk enhet 
Berøres VA/veg anlegg?   Ja      Nei      Påvises   Innmåles 

 
 
Dato, signatur 

Longyearbyen lokalstyre, Energiverket 
Berøres el/fjernvarmeanlegg?  ja   nei      Påvises 

 
 
Dato, signatur 

Telenor Svalbard AS 
Berøres teleanlegg?  ja   nei      Påvises 

 
 
Dato, signatur 

MTG Svalbard 
Berøres TV-anlegg?  ja   nei      Påvises 

 
 
Dato, signatur 

Sysselmann på Svalbard, Miljøvernavdelingen 
Berøres fredete kulturminner?  ja   nei      Påvises 

 
 
Dato, signatur 

 
 

 

 


