
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8010 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@sd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.sd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 904 

Avdeling 
Kyst- og 
miljøavdelingen 

Saksbehandler 
Erland Røsten 
22 24 64 80 

Forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av 
geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, 
sjø og vassdrag - uttalelse 
 
Det vises til høringsbrev 27. sept. 2019 med forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon 
og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og 
vassdrag. 
 
Høringsbrevet er sendt våre underliggende etater. Vi ber om at eventuelle merknader derfra 
tas inn. Dersom ikke, ber vi om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar kontakt 
med Samferdelsdepartementet. 
 
For øvrig vil vi bemerke: 
 
Det sies på side 20 i høringsnotatet at "Departementet foreslår et utvidet saklig virkeområde 
for ledninger i offentlig veg- og jernbanegrunn". Med bakgrunn i at offentlig veggrunn i 
praksis er det viktigste arealet for fremføring av ledninger i tettbygde strøk sies videre at alle 
typer ledninger, rør og andre tilsvarende overføringer, også slike som er knyttet til vegens 
belysning, drift eller konstruksjon, derfor bør være omfattet fordi de kan ha betydning ved 
etablering eller vedlikehold av ledningsnett. Departementet foreslår dessuten at også deler 
av private ledningsnett som ligger i eller langs offentlig veg, skal være omfattet. Videre 
foreslås at ansvaret for dokumentasjon, arkivering og utlevering av data om slik privat 
ledningsnett, legges på vedkommende vegmyndighet. Det gis i høringsnotatet nærmere 
begrunnelse for valget av en slik løsning for private anlegg. Samferdselsdepartementet har 
forståelse for at løsningen er praktisk, men synes det er vanskelig å se den praktiske 
rekkevidden av en slik forpliktelse for vegmyndigheten.  
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Side 2 
 

Det sies videre at "Vegmyndigheten kan kreve å få dekket kostnadene til registrering av 
private ledningsnett fra eieren med gebyr fastsatt med hjemmel § 18 i ledningsforskriften 
etter veglova § 32". Det bemerkes at kostnadsdekning etter ledningsforskriften § 18 er 
begrenset til kostnadene til saksbehandling av søknaden om tillatelse til legging av ledning 
og utført kontroll i anleggsperioden. Kostnadsdekning for andre oppgaver som utføres av 
vegmyndigheten for ledningseier etter § 18 i denne forskriften må eventuelt avtales særskilt. 
 
Samferdselsdepartementet har for øvrig ingen merknader. 
 
Med hilsen 
 
 
Per-Andre Torper (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Erland Røsten 
seniorrådgiver 
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