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Utfordringer - ledningseier

● Regelverk som fordeler kostnadene mellom ledningseier og 
vegeier oppfattes ubalanserte på enkelte områder til fordel 
for vegeier

– Vurderes som uklart på noen områder

• Praksis etter veglovens § 32, og ledningsforskriften

• Praktisering av flytteplikten

• Lokale gebyrer

• Leiekostnader for bruk av veggrunnen

– Mange tekniske krav vurderes som for kostbare og rigide

– manglende rettigheter til å benytte veggrunn, tunneler og 
broer, selv om alternative føringsveger er svært kostbare

– Føler at de ikke oppnår noe ved å klage

– Kan også være uenighet mellom ulike ledningseiere

• Kostnader, avstander og tekniske løsninger
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Utfordringer - vegeier

● Vegeierne er i hovedsak tilfreds med regelverket, men har 
utfordringer med:

– Skader ved gravearbeider

• Særlig ved kryssinger og mindre oppgravinger

– Tilstrekkelig dekning av kostnader som ledninger i 
grunnen påfører dem ved:

• søknadsbehandling, kontroll av ledningsarbeid og 
kostnader ved redusert vegkvalitet som følge av 
ledningsanlegg

– Mener ledningseier og entreprenører har for stor fokus 
på billige løsninger og mangler forståelse for vegeiers 
behov for riktig plassering av anlegg og god kvalitet på 
istandsetting

– Ønsker presisering av regler om kostnadsdekning
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Arbeidet

● Hjemmelsgrunnlag: Forskrift om saksbehandling og ansvar 
ved legging og flytting av ledninger over, under og langs 
offentlig veg.

● Veileder er utarbeidet av en arbeidsgruppe under ledelse av 
Vegforum for byer og tettsteder (VBT), og bestått av:

– VBT, 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.

● Utkastet har vært på høring i noen departementer, alle 
landets kommuner og fylkeskommuner og til medlemmer i 
Samarbeidsforum for ledninger i grunnen (SLG)
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Hva har skjedd

● SVV fikk i oppdrag å sende utkastet til høring på vegne av 
SD den 23. mai.

● Sendt på høring 26. mai 2016 til ca. 500 høringsinstanser

– Frist 31. august 2016

● Mottok 49 svar innen fristen
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● 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)

Høringsinstansene

● 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
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Høringsuttalelser - hovedinntrykk

● Svært positive til at veilederen skal forankres i 
ledningsforskriften

● Høringsinstansene er svært tydelige på at de ønsker en 
opprydding i praktiseringen og hjemmelsgrunnlaget

● Enighet om at vegeier må få dekket sine kostnader, men 
praktiseringen må være ensartet, forutsigbar og hjemlet i 
forskriften.

● Det etterlyses en ensartet praktisering av 
sanksjonsmuligheter mot utførende

– Dårlig arbeid

– Manglende kompetanse
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Utfordringer - vegeier
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Høringsuttalelser - hovedinntrykk

● Store kommuner ønsker ikke å benytte veilederen

– Mener å ha egne og mer detaljerte veiledere som ivaretar 
kommunene bedre

● Mindre kommuner støtter veilederen i sin helhet

● Det reises spørsmål om behov for et eget klageorgan ved 
uenighet mellom vegeier og ledningseier

– Tilsvarende modell foreslått i bredbåndsutbyggingsloven

● Flere av høringsinstansene har forslag både om lempeligere 
og strengere krav i de tekniske bestemmelsene

– Forsøker å ta hensyn til begge parter bygget på faglige 
forsvarlige vurderinger
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Anbefalinger fra vegdirektoratet til SD

● Veilederen hjemles i ledningsforskriften på linje med 
veilederen for riksveger som allerede finnes

● Det anbefales å klargjøre og forskriftsfeste en hjemmel for å 
kreve dekning av vegeiers kostnader ved legging av 
ledninger i veggrunnen i ledningsforskriften 

● Begrepsbruken må tydeliggjøres for å unngå misforståelser

● Basert på innspill fra høringsinstansene bør man se på 
behovet for mulig forenkling, justering og tilpassing av 
ordlyden.

● Vegloven, forskrift om saksbehandling og ansvar ved 
legging og flytting av ledninger over, under og langs 
offentlig veg (ledningsforskriften) og forvaltningsloven 
ivaretar klagemuligheter og behandling på en 
tilfredsstillende måte. Det er ikke behov for å endre dagens 
regelverk.
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Annet arbeid

● Det er nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe som skal:

– utrede hvordan det er mulig å forbedre samordningen og 
koordineringen mellom myndigheter, netteiere og andre aktører 
ved legging av ledninger og andre anlegg i grunnen.

• Effektivisere planlegging og utførelse

• Gjøre det enklere og mer attraktivt å benytte felles 
fremføringsveger

• Redusere kostnader og konflikter 

– Utarbeide et høringsutkast som foreslår nye punkter og 
presiseringer i ledningsforskriften og eventuelt i annet 
regelverk.

– Mål om å kunne sende høringsnotatet ut i første kvartal 2017.
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Arbeid med veilederen framover

● Avventer tilbakemelding fra SD

– rapporten fra interdepartemental arbeidsgruppe

● Ønsker:

– en enhetlig løsning

– lik behandling for alle kommuner….

● Håp om at veilederen er klar før ferien……..
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Sentrale myndigheter

● Ønsker flere fremføringsveger for bredbånd

– Redusere anleggskostnader

● Trekkerør for fremtidig infrastruktur (bredbånd)

– Krav til vegeier?

● Avklaring om kostnadsdekning for eier av trekkerør

– Leie

– Kjøp av bruksrettighet

● Samfunnsøkonomisk, lik og enhetlig behandling

Det er et sterkt behov for øke samspillet mellom myndigheter, 
bransjene og aktørene for å utnytte de knappe arealer i 
veggrunnen best mulig og samtidig ivareta trygg og god 
fremkommelighet.
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Takk for oppmerksomheten
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