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Til kommunene

FASTSETTELSEAV FASTE PRISER FOR UTLIKNINGAV REFUSJON FOR VEG,
VANN OG KLOAKK - BYGNINGSLOVENS§ 49 NR. 2

En viser til tidligererundskrivav 1. april 1974 (H-19/74jnr.804/74D)
til kommuneneom departementetsfastsettelseav faste priser for ut-
likningav refusjon for utgifter til tiltak etter bygningslovens§ 46
nr. 1, som legges til grunn i de kommuner som har vedtekt etter lovens
§ 49 nr. 2.

De nevnte paragrafergjaldt dengangutgifter til veg og kloakk. Ved
senere lovendringav 31. mai 1974 nr. 17 er bestemmelseneutvidet til
også å gjelde vannledninger- med virkning fra 1. januar 1975. Etter
dette er det nå fastsattnye faste priser som også omfattervann-
ledninger.

Samtidig er satsene justertslik at de svarer bedre til dagens prisnivå.

De nye faste priser er fastsattav Kommunal-og arbeidsdepartementet
ved forskriftav 1. november 1976. Et avtrykk av forskriftenligger
ved. Porskriftenvil også bli kunngjorti Norsk Lovtidend. Den trer
i kraft fra 1. januar 1977 og gjelder for tiltak som blir påbegynt
etter denne dato.

• Departementethar samtidigutarbeidetny normalvedtekttil bygnings-
lovens § 49 nr. 2 og merknadertil normalvedtekten. Avtrykk av den

./. nye normalvedtektmed merknaderfølger vedlagt.

Dersom kommuner som i dag har vedtekt til bygningslovens§ 49 nr. 2
om faste priser for veg og kloakk, ønsker å nytte de nye satsene -
hvor vann også er inkludert- antar en at vedtektenbør endres i sam-
svar med innholdeti den nye normalvedtekten.

En legger ved en del eksemplarerav dette rUndskrivmed vedlegg og
ber om at det blir gjOrt kjent for bygningsmyndighetenei kommunen.

./ .

Etter fullmakt
,



FORSKRIFTOM FASTE PRISER VED UTLIKNINGAV REFUSJON
FOR KOMMUNENESUTGIFTER TIL VEG, VANN OG KLOAKK

(Fastsattav Kommunal-og arbeidsdepartementet1. november
1976 i medhold av § 49 nr. 2 i bygningslovenav
18. juni 1965.)

Kommuner som ved vedtekt til § 49 nr. 2 i bygnings-

loven av 18. juni 1965 har bestemt eller bestemmerat det

ved utlikningav refusjon for kommunensutgifter til veg,

vann og kloakk skal nyttes utgiftsoverslagetter faste priser,

skal for tiltak som er påbegynt etter I. januar 1977,legge
til grunn følgende priser:

Tabell 1. Pris i kr. pr. løpende meter for opparbeidingav
6 m bred boligvegmed vann og kloakk

	

B. Jord og fjell C. Fjell m inntil 1 mA. Jord i blandin sk*parinsd bde

Grus Asfalt Grus Asfalt Grus Asfalt

FIS F SF SFSFSFS

I 850 950 98011080 1160 1240 1290 1380 1550 1630 1690 1770

II 1070 1200 1230 1360 1410 1520 1570 16801830 1910 1990 2080

111 13401510 1550172017201850 193020602160 2260 2350 2450

Tabell 2. Pris i kr. pr. løpende meter for opparbeidingav 20 m
bred veg med vann og kloakk for boligstrøkmed blokk-
bebyggelse,forretnings-og industristrøk

B. Jord og fjellA. Jordi blandin C. Fjell m inntil 1 m
sk'ærin sd bde •

Grus Asfalt Grus Asfalt Grus Asfalt

F S . F S F S FSFSFS

I 2120 2330 2650 2840 2950 3110 3450 3620 3940 4080 444o,4590

11 259028503230347036003800 4210 44104810 4970 5420 5590

111 33603710 4200 451045304810 5310 45705860 6060 6610 6820

Merknader til tabellene:

F = felles system for spillvannskloakkog overvannskloakk

S = separat system " t fl

spredt bebyggelse

sentrumsbebyggelsei mindre byer, tettbebyggelserog
forstadsområder

sentrumsbebyggelsei større byer

I =

II =

III =



Normalvedtekttil 4 nr. 2 i b nin sloven av 18.6.1 65

Ved utlikningav refusjon for komMunensutgifter

til Veg, vann og kloakk skal legges til grunn de faste

priser som følger av tabell klasse i Kommunal- og

arbeidsdepartementetsforskriftom faste priser.

Merknader:

Ved refusjoneretter.bygningslovenfor kommunens

utgifter til veg, vann og kloakk kan kommunen entennytte
et system med refusjon etter de faktisk medgåtteutgifter

(etterregnskap)eller et system basert på utgift8overslag

ettet faste priser. Kommunen må her treffe et valg, og det

systeM som velges, må da nyttes i alle saker.

Dersom kommunenønsker et refusjonssystembasert

på utgiftsoverslagettet faste priser, må kommunen bestemme

dette ved vedtekt til bygningslovens§ 49, nr. 2, jfr oven-

ståendenormalvedtekt. Ved forskriftav 1. november 1976

har Kommunal-og arbeidsdepartementetfaStsatt de priser

som da skal legges til grunn.

De faste priser er inndelt i tre klasser etter

bebyggelsensart, nemlig:

Klasse I: Spredt bebyggelse

Klasse II: Sentrumsbebyggelse'lmindre byer, tett-
bebyggelserog forstadsområder

Klasse III: Sentrumsbebyggelsei større byer.

Normalt vil en kommune kunne operere med tO klasser
faste priser, f.eks. 4n prisklassefor tettbebyggelsenog

6n prisklassefor de mer landlige strøk. I en større by vil

det kunne være 6n prisklassefor bykjernenogAn prisklasse

for forstadsområdene.

Videre er det fastatt forskjelligePriser avhengig
av om.grunnenbestår av

Jord

Jord og fjell i blanding

Fjell med inntil 1 m skjwringsdybde.



2

For boligvegeneer regnet med planeringi 10 m

bredde pluss nødvendig tillegg for fylling og skjæring,

men med opparbeidingav 6 m pluss 0,5 m bankett på hver

side, vannledningmed diameter 150 mm og 305mm felles-

kloakk, alternativt305 mm spillvanns-og 305 mm overvanns-

kloakk. For 20 m brede veger er regnet med planeringog
opparbeidingav hele bredden pluss nødvendig tillegg for

fylling og skjæring,150 mm vannledning,305 mm felleskloakk,

alternativt305 mm spillvanns-og 305 mm overvannskloakk.

Grøft for vannledningog felles- eller spillvanns-

kloakk er regnet å være 2,5 m dyp.

Dekket er beregnetalternativtutførtmed grus

eller asfalt. Kantsten er ikke tatt med for 6 m bred veg,

men for 20 m bred veg. Sluk og sandfang er tatt med for

begge vegtyper.

Prisene er satt opp pr. løpende meter veg med vann

og kloakk (kloakker). Sosiale utgifter er innkalkulerti

prisen.

Kommuner som ønsker faste priser, må selv vurdere

SpørSmåletom hvilken prisklassesom kan vær aktuell, og

tilfelle begrunne dette i søknaden til departementetom

stadfestelseav vedtekten til § 49 nr. 2.

Dersom det i praksisskulleforekommeandre alterna-

tiver enn dem som er tatt med i tabellene,f.eks. at utgiftene

som søkeS refundert,bare omfatter enkelte av de forutsatte111,

arbeider, må vedkommendekommune selv beregriehvor meget de

faste satsene forholdSmessigskal reguleres.


