
From:                                 "Innhentingstjenesten (Geomatikk)" <innhentingstjenesten@geomatikk.no>
Sent:                                  Wed, 10 Aug 2022 08:10:58 +0200
To:                                      "Postmottak Orkland" <postmottak@orkland.kommune.no>
Subject:                             -6167885 Meldal Helsetun - BT2 - 1/1

Hei. 
 
Geomatikk bistår LW ENTREPRENØR AS med å innhente ledningsdata i forbindelse med kart for 
planlegging og prosjektering (ikke en del av den ordinære gravemelding-/kabelpåvisningstjenesten) i 
Orkland Kommune. 
 
Prosjekteringsområdet berører flere adresser, men én av adressene dere kan benytte for å søke opp 
området er: Solhagen, 7336 MELDAL. Se vedlegg for hele prosjekteringsområdet (markert med rosa i 
vedlegget). 
 
Ettersom dere som netteier VA har kabler/rør/ledninger i det forespurte området (se vedlegg), lurer vi 
på om vi kan ta ut en PDF-fil med ledningsdata tilhørende deres nett i det aktuelle området, slik at vi kan 
oversende dette til kunden?
 
Vi har dessverre ikke anledning til å hente ut informasjon fra Altinn, og ber derfor om at eventuelle 
data sendes til innhentingstjenesten@geomatikk.no  
  

ADVARSEL: Denne e-posten kom fra utenfor organisasjonen. Ikke klikk på lenker eller 
åpne vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt. 
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På forhånd mange takk. 
 
 
Med vennlig hilsen  
Hilde Sjursen
GIS-konsulent | GIS-tjenester
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På forhånd mange takk.

Med vennlig hilsen
Hilde Sjursen
GIS-konsulent I GIS-tjenester


