
       
 

Søk om gravemelding og arbeidsvarsling 

 

Lier VVA KF skifter saksbehandlingssystem for gravesøknader fra Geomatikk til RosyWeb. 

For graving i og ved kommunal veg skal det søkes om gravetillatelse (rosyweb.no). Du sender 

også inn arbeidsvarlingsplan via rosyweb.no 

Så lenge arbeidet foregår på din egen tomt – må det ikke søkes om gravetillatelse og sendes inn 

gravesøknad til kommunen. Dersom tiltaket medfører gravearbeid i eller nær kommunal grunn 

eller vei, må det sendes inn gravesøknad med skiltplan. Før gravearbeidet starter er det viktig å 

få oversikt over hva som ligger gjemt under bakken. 

Det viktig at du sjekker om det finnes en kommunal reguleringsplan for området, før du graver. 

Du må også hente inn de nødvendige tillatelser hvis du skal sette opp en bygning som krever 

byggetillatelse etter plan- og bygningsloven. Før du starter gravearbeidet er det viktig å få 

oversikt over hva som ligger gjemt under bakken. 

Søknadsplikten for tiltak som omfattes av plan- og bygningslovgivningen følger i 

utgangspunktet direkte av lovens kapittel 20. 

Før du begynner å bygge/søke, må du finne ut om det finnes reguleringsplanen for din eiendom 

og sjekke om planen påvirker byggetiltaket ditt. 

Husk at du har ansvaret for at tiltaket ikke kommer i konflikt med arealplaner over området, 

plan- og bygningsloven, vegloven eller annet regelverk.  

Søker er pliktet til å sette seg inn i retningslinjer for graving i og ved kommunal veg i Lier 

kommune. 

Behandlingstid av søknad: ca. 3 uker. 

Spørsmål om gravemelding kan sendes på e-post til postmottak@lier.kommune.no eller du kan 

ringe oss på telefon 32 22 55 50. 

Lier VVA KF tar den i bruk fra 1. januar 2022.  

Du kan gjerne sende oss henvendelser angående bruk av RosyWeb til 

ukkvva@lier.kommune.no , som vil hjelpe oss med forbedringen av løsningen. 

Du kan gjerne avtale tid med oss – så vi prøver å sende søknaden sammen, noe som hjelper oss 

og deg som entreprenør å bli kjent med prosessen og forenkle samarbeidet ytterligere! 

 

Vi ser frem til et godt samarbeid med deg! 
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