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Høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven, og en mindre 
justering i matrikkellova 
 
Det vises til høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven samt en mindre justering i 
matrikkelova. 
 
FD er positive til krav om bedre dokumentasjon av ledninger og anlegg i grunnen, og deler 
også ønsket om å etablere et ledningseierregister (LER). Slik vi leser forslaget, skal 
tiltakshaver henvende seg til LER for å få oversikt over eventuelle ledningseiere. Tiltakshaver 
kan deretter om ønskelig eller nødvendig henvende seg til ledningseierne for å få mer 
detaljert om ledningene, ettersom det er ledningseier som har best kjennskap til ledningene 
og er den som skal melde inn informasjon til LER. At ledningseier er ansvarlig for å melde til 
LER og gi utfyllende informasjon til den som graver, er et prinsipp som støttes. Forslaget 
synes imidlertid å legge opp til at også andre enn ledningseier kan være pliktig eller ha 
anledning til å inngi opplysninger til LER om ledninger som blir kjent under arbeid med eller 
ved ledninger. FD mener imidlertid at det bør være arkivet til ledningseier som har den mest 
oppdaterte og presise informasjonen om ledningene, og det dermed bør være ledningseier 
alene som melder inn eventuell oppdatert informasjon. Den som graver bør utelukkende ha 
plikt til å varsle ledningseier om slik oppdatert informasjon.  
 
Utover dette har vi ingen merknader til forslaget.  
 
Med hilsen 
 
 
Severin Vikanes (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 

Mads Halle olsen 
seniorrådgiver  
 

 



Side 2 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
 
 
 
 


