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Svar - Høring om ledningsarbeider i veggrunn  
 

Viser til mottatte brev av 06.06.2017 om offentlig høring av tiltak for bedre koordinering ved planlegging 

og utførelse av ledningsarbeider i veggrunn, forslag til endringer i veglova og ledningsforskriften.  

Her kommer våre høringsinnspill: 
 

Som en overordnet tilbakemelding er fordelene for kabeleierne ved å legge kabler i veigrunn svært store 

fremfor å benytte sideområder hvor man må skaffe omfattende rettigheter og avtaler med private 

grunneiere. Fordelene ved å benytte veggrunn er store selv om vegeier stiller krav til hvordan arbeidene 
utføres, eller om vegeier krever dekket noen kostnader til flytting av kabler når vegen skal bygges om 

eller det skal utføres grøftearbeider. 

Kommunal vegøkonomi. Det er gjennomgående for de fleste kommuner at vegseksjonen ligger under 

Teknisk hvor de aller fleste finansieres av selvkost, mens veg er rammefinansiert og ofte nedprioritert. 
Det vil være svært krevende for kommunale vegeiere med endringer som påfører mer kostnader eller 

reduserte gebyrinntekter. 

 

Når det gjelder eventuelle endringer i veglova, er denne gammel og litt lite spesifikk på en del områder. 
Ved endring er det viktig at man ikke kun ser på loven, men at man innarbeider rettspraksis etter loven, 

og gjør loven tydeligere. For eksempel at fylket skal drifte og vedlikeholde alle vegelementer på 

fylkesvei, og at kabeleier må varsles av vegeier når vegeier skal gjøre arbeider som medfører flytting av 

kabler, og at kabeleier da må dekke kostnadene for flyttingen. For sistnevnte kan det gjerne legges inn en 
begrensning på hvor mange ganger kabeleier kan kreves å dekke disse kostnadene for samme kabeltrasse. 

1 gang pr 10-20 år vil normalt være tilstrekkelig for vegeier. 

 

For kabelarbeider må avstander i VA-normer, og dybder i vcgnormaler følges. 
 

Gebyrer og garantitid bør være det samme for kabelarbeider som for annen graving. Den kommunale 

saksbehandling, og kapitalverdifallet på veien koster kommunen like mye om det er kabeletaten eller 

andre som graver. 
 

Kabeletatene må foreta all planlegging, prosjektering og forarbeider, og legge frem planene for vegeier til 

godkjenning (normal saksbehandling).  

 
 

 

Med hilsen 

 
 

Trygve Rhodén 

seksjonsleder vei og parkering 
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