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Høring – Veileder for graving i kommunale veger med hjemmel i Forskrift om
saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og
langs offentlig veg (FOR-2013-10-08-1212)
På vegne av Samferdselsdepartementet sender Vegdirektoratet med dette på høring veileder
for graving i kommunale veger. Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe under ledelse
av Vegforum for byer og tettsteder (VBT), og arbeidsgruppen har bestått av representanter
fra:
Vegforum for byer og tettsteder, Telenor Norge AS, Norsk vann, Maskinentreprenørenes
forbund (MEF), Ålesund kommune, KS Bedrift, Bærum kommune, Drammen kommune, IKT
Norge, Trondheim kommune, Lyse Elnett, Tønsberg kommune og Vegdirektoratet.
Utkast til veilederen har tidligere vært på høring blant enkelte departement, alle landets
kommuner og fylkeskommuner. I tillegg ble høringen sendt til medlemmer av
Samarbeidsforum for ledninger i grunnen (SLG). Dokumentet sendes nå på høring slik det
ble mottatt av Samferdselsdepartementet den 16. november 2015. Veilederen vil gjelde
kommunale veger, på linje med den veilederen man allerede har for riksveger.
Veilederen skal hjemles i Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av
ledninger over, under og langs offentlig veg (FOR-2013-10-08-1212) § 22, på linje med
den veilederen som allerede finnes for riksveger. For å tydeliggjøre forankringen vil det
innledningsvis i veilederen bli presisert at den er gitt med hjemmel i FOR-2013-10-08-1212
§ 22. For å sikre at formuleringene er tilsvarende i både veilederen for riksveger og
kommunale veger, vil samtidig ordlyden som angir forankringen for riksvegveilederen bli
oppdatert, slik at disse er formulert likt. Dette vil bli gjort ved bearbeidelse av
høringsuttalelsene.
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Vegdirektoratet ber på vegne av Samferdselsdepartementet om høringsinstansenes
tilbakemelding på innholdet i veilederen innen 31. august 2016. Det presiseres at det øvrige
regelverket rundt vegloven § 32, herunder ledningsforskriften (FOR-2013-10-08-1212),
ikke er tema for høringen.
I forbindelse med VBT sitt arbeid med veilederen har det vært et tema om det er behov for å
forskriftsfeste i ledningsforskriften (FOR-2013-10-08-1212) en hjemmel for å kreve
dekning av vegeiers kostnader ved legging av ledninger i veggrunnen. Da ledningsforskriften
ble sendt på høring i 2007 foreslo Vegdirektoratet en slik hjemmel i forskriften, men denne
ble ikke foreslått videre da ledningsforskriften ble sendt over til Samferdselsdepartementet i
september 2010. Ledningsforskriften har ikke i dag en slik hjemmel.
Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet er imidlertid kjent med at flere vegeiere
praktiserer ulike regimer med kostnadsdekning med hjemmel i annet regelverk.
Vegdirektoratet ber om høringsinstansenes synspunkter på behovet for å forskriftsfeste og
klargjøre en slik hjemmel i ledningsforskriften, herunder et forslaget til hvordan dette
eventuelt skal reguleres. Den nærmere utformingen av en eventuell ordlydsendring i
ledningsforskriften på dette punktet, vil måtte bli gjenstand for en egen høring på et senere
tidspunkt.
Høringsfristen er onsdag 31. august 2016.
Høringsbrevet med vedlegg vil bli gjort tilgjengelig på www.vegvesen.no
Høringsinnspill kan sendes elektronisk enten til firmapost@vegvesen.no og merkes: Høring –

Veileder for graving i kommunale veger sak: 16/78285 eller via høringsportalen på
www.vegvesen.no
Høringsinstansene bør vurdere om saken skal legges frem for underliggende organer mv.
Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Etter høringsfristens utløp vil Vegdirektoratet
oversende høringsuttalelsene til Samferdselsdepartementet.
Vegforvaltning og utvikling
Med hilsen

Randi Harnes
Avdelingsdirektør

Kurt Haarberg
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Liste over høringsinstanser:
Departementene
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Kartverket
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Mattilsynet
Landets fylkeskommuner
Landets kommuner
BA-nettverket
Energi Norge
Finans Norge
Forsvarsbygg
Geomatikkbedriftenes landsforening
IKT-Norge
Kabel Norge
Kommunenes sentralforbund (KS)
Kommunenes sentralforbund Bedrift (KS-Bedrift)
Maskinentreprenørenes forening (MEF)
Norsk Fjernvarme
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk Vann BA
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
Telenor ASA
Vegforum for byer og tettsteder (VBT)

Vedlegg: 1

Kopi
Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep, 0030 OSLO

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

