
              
        Øvre Eiker Kommune    
         Seksjon for Teknisk infrastruktur           SØKNAD OM GRAVETILLATELSE  
                                                                      I OFFENTLIG VEI- OG GATEGRUNN/     
                                                                      VARSEL OM GRAVING.                                   
                                                                                                              J.nr…………… 

                                                                                     

Etter bestemmelsene i veiloven, §32 og 57, og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig vei søkes det om gravetillatelse for 
legging/utskifting/reparasjon (stryk ut) 
Kryss av:                                                                                                            Eksisterende dekke                                                                               

□   Vannledning                          □  Telekabel                                □    Asfalt      

□     Avløpsledning                       □  TV kabel                                 □    Brostein 

□    Rørl. Anmeldelse                  □   Fiber                                       □    Belegningsstein 

□   El-kabel                                   □  Annet                                     □     Annet             □  Privat grunn  
Kan ambulanse, brannbil, buss, vanlig trafikk og renovasjon passere gravestedet ?         □   ja             □ nei 
Arbeidssted: Gate-/veinavn og husnr: 

 
Lengde på grøft: Opplysninger om gravingen: 

 

Arbeidene ønskes oppstartet:  ………./…………20                                 Arbeidet forventes avsluttet: ………./……… 20 

Kryssing av fortau/vei/gs ?                □ ja              □ nei Berører arbeidet fortau/vei/gs ?     □ ja               □ nei 

Situasjonsplan M=1:1000 (el.1:500)      vedlagt    □  Arbeidsvarsling vedlagt                  □ ja              □ nei 

Det er satt kryss for de typer anleggs – interesser som fins på stedet: 

□  vannledning                    □ El-kabel                      □ Signalkabel                  □ Skilt 

□ Avløpsledning                  □ Telekabel                   □ Fiber                             □ Antakvarisk 

□ Rørl.anmeldelse                   □ TV-kabel                       □ Grøntanlegg                     □ Andre berørte 
Erklæring 

Nødvendige opplysninger og direktiv vedr. anleggene er innhentet, og varsel om graving er gitt    □  (kryss av) 

Arbeidet skal utføres etter regler for graving i offentlig vei- og gategrunn og etter anvisning fra berørte parter. 
Jeg godtar de forpliktelser som graving i offentlig vei medfører etter reglene. 
 

Entreprenør:…………………………… ………….. Adresse:………………………………… 
Dato: ………………………………………………. Underskrift:……………………………..                           
Kontaktperson entreprenør:………………………..          Telefon:…………………………… 
 
Som eier av og oppdragsgiver for anlegget påtar jeg meg det ansvar som reglene pålegger meg og garanterer for ferdigstillelse av 
anlegget uten utgift for Øvre Eiker Kommune. Jeg godtar også de til enhver tid gjeldene bestemmelser for å ha anlegg i offentlig vei. 
 

Eier/søker:……………………………………. ……. Adresse:…………………………… 
Dato:………………………………………………... Underskrift:…………………………… 
Kontaktperson eier/søker:…………………………..                 Telefon:…………….. 

Øvre Eiker Kommune, Seksjon for Teknisk infrastruktur avd. Veg og park 
 
Merknader kommunale VA ledninger: 
 
 
 
Dato/sign. 

 
Merknad vei: 

Gravetillatelse er gitt med forbehold om at det stilles garanti, etter reglene, pålydende kr…………………………. 

□ Gravetillatelse er gitt                                     □ Skiltplan er godkjent                         □ Gravetillatelse er avslått 

□ Graveinstruks for Øvre Eiker Kommune vedlegges                                    □ Info om arbeidsvarsling vedlegges 

Egenkontrollskjema leveres Teknisk infrastruktur avd. veg og park senest 14 dager etter ferdigstillelse. 

Seksjon for Teknisk infrastruktur, avd. Veg og park den…………../……20       ………………………………………….. 
                                                                                                                                       Stempel/underskrift 



 
 
 
 
 
 
1  
Øvre Eiker Kommune, har instruks for graving og annet arbeid i kommunal vei- og gategrunn som er 
satt under alminnelig trafikk. 
Reglene gjelder for graving og annet arbeid som berører kommunale veiområder med tilhørende side- 
og grøntarealer. 
Denne instruks skal gi opplysninger om de krav som settes til entreprenøren som skal gjennomføre 
gravearbeidet og ha ansvaret for at dette blir utført på en tilfredsstillende måte. 
Hensikten med reglene er å sikre at kommunale veier ikke blir påført unødige skader eller 
kvalitetsmessige forringelser ved arbeid i eller nær veien. Det er også lagt vekt på at arbeidene ikke 
skal medføre fare eller unødige ulemper for trafikanter på veiene. Jamfør forskrifter om varsling av 
arbeid på offentlig vei(Håndbok-051) og skiltforskriften 

Øvre Eiker kommune, Vei og park er i denne instruks kalt veiholder. 
 
Graving eller annet arbeide i kommunale veier må ikke settes i gang før 
det er gitt grave-/ arbeidstillatelse.  
 
 

2  
Det skal alltid sendes søknad til veiholder om grave- /arbeidstillatelse. 
 
Søknaden skal inneholde:  
1. Kartgrunnlag, situasjonskart 1 :1000 (el. 1:500) hvor arbeidsområdet er inntegnet  
2. Arbeidsvarslingsplan med forslag til skilting. 
3. Gravemelding (kommunens standardskjema) 
 
Søknaden skrives på eget skjema og sendes / leveres til : 

 
Postadresse: Øvre Eiker Kommune 
 Vei og park 
                                      Skotselvveien 29  
 3300 Hokksund 
 
E-postadresse:        gravepost-veg@ovre-eiker.kommune.no  
 
Besøkadresse : Øvre Eiker Kommune 
 Teknisk sentral. 
                                      Skotselvveien 29. 3300 Hokksund 
                                      Åpningstider: 0700 – 1430 mandag – fredag 
                                      Tlf. 32 25 10 00  
                                       vakttelefon Vei 95 90 00 44 
                                       Vakttelefon vann og avløp 91 15 89 92  
 
                                      Eventuelt: 
                                      Servicesenteret Rådhuset 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vedlegg 1 
EGENKONTROLLSKJEMA GRAVING I OFFENTLIG VEI – ØVRE EIKER KOMMUNE 

Skjema må være utfylt og oss i hende senest 2 uker etter at jobben er istandsatt midlertidig eller permanent. 
Ved midlertidig istandsettelse sendes egenkontrollskjema inn på nytt med dato for permanent ferdigstillelse. Fra den dato løper 
garantitiden. 
 
Entreprenør: ..............................................................................................................................................................................................  
 
Adresse:  ...................................................................................................................................................................................................  
 
Gravetillatelse nr: ......................................................................................................................................................................................  
 
Gravested: ................................................................................................................................................................................................  
 
Angi strekning:  .........................................................................................................................................................................................  
 
Start dato:………………..  kl………………..                          Stopp dato: ………………   kl……………… 
 

Der er gravet for:  � El-kabler   � Vann-/ avløpsledning  �  Tele/kabler    �  Annet ...................................  

Opplysninger om utført arbeid (kryss av og angi dato) Ja Nei Dato/merknad 

Er asfaltdekke skåret mellom ny og gammel asfalt?    

Er asfaltdekke frest mellom ny og gammel asfalt?    

Er brosteinkantstein fjernet og satt etter bestemmelsene?    

Gravingens omfang er begrenset til det nødvendige?    

Direktiv fra andre anleggseiere er fulgt?.    

Grøftebunn er komprimert med egnet utstyr?    

Er stedlige masser fylt tilbake i grøfta?    

Er nye masser fylt tilbake i grøfta i henhold til instruks?    
 
Asfaltdekke er lagt med tilpasset tykkelse i henhold til kap.9.1.5     

Berørt utstyr på og langs veien (skilt m.m.) er i orden?.    

Berørte grøntanlegg er ordnet etter eierens krav?    

Anser at istandsetting etter gravearbeidet er midlertidig    

Anser at istandsettelse etter gravearbeidet er permanent    

Antall kryssinger/ gravesår i asfalt ………..stk.  

Mengde oppgravd/ skadet areal (pr.kryssing/gravesår) …………………………………m2                                                                  

Andre opplysninger:............................................................................................................................                              

………………………………………………………………………………......................................... 
 
 
Brukt maskiner utstyr: ........................... Type:   Vekt:  
 
Gravemaskin:............................................................................................... ................................................................  
Komprimeringsutstyr:................................................................................... ................................................................  
 
 
 
Dato: ......................    Entreprenør: ............................................................ ................................................................  
                                                                                          Underskrift 

 


