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Veileder for ledninger i kommunal og fylkeskommunal veg
Samferdselsdepartementet fastsatte forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og
flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg (ledningsforskriften) 08.10.2013.
Forskriften gjelder for alle offentlige veger. Samme dag godkjente departementet
Vegdircktoratets forslag til veileder for ledninger i riksveg, men med enkelte endringer når
det gjelder krav til gravedybde.
Samferdselsdepartementet og KS-Kommunesektorens organisasjon har merket seg at
ledningsbransjen helst hadde sett at det ble utarbeidet én veileder med felles vilkår for hele det
offentlige vegnettet.
Veilederen for riksvegnettet er imidlertid ikke ansett fullt ut egnet for det øvrige offentlige
vegnettet (utover riksveger). Likevel er deler av innholdet i veilederen overførbart til andre
vegtyper. Vi er klar over at det i byer og tettsteder for eksempel, er mangel på plass i gateløp
med bygninger på hver side, og at en må finne andre løsninger der.
Med utgangspunkt i behovet for forenkling, forutsigbarhet og likebehandling anbefaler SD og
KS at kommunale og fylkeskommunale vegmyndigheter legger tekniske krav i veilederen for
riksvegnettet til grunn for den enkelte tillatelse på sitt vegnett, men vurderer behovet for krav
til bl.a. overdekning i det enkelte tilfelle. Vi ser ikke bort fra at det kan være aktuelt med
lempeligere krav til overdekning på deler av det øvrige offentlige vegnettet. I vurderingen må
det også tas hensyn til kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for framføring av
samfunnskritisk infrastruktur og rolle som planmyndighet og lokal utviklingsaktør.

Postadresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon: 22 24 90 90
Org. nr.: 972 417 904

Det vil senere bli vurdertom det er behov for å få utarbeideten egen veileder for det
kommunaleog fylkeskommunale vegnettet.

Med hilsen

Ketil Solvik-Olsen
(samferdselsminister)

Kopi:
Vegdirektoratet
Norsk Fiberforening
Lyse Tele AS
Eidsiva BredbåndAS
Nord-TrøndelagEnergi
Viken Fiber
Telenor Norge AS
Get AS
BroadnetAS
Norsk Fjernvarme
Energi Norge
KS Bedrift
IKT Norge

Side 2

(unnMaritHelgesen

L71

((lecierav Hovedstyret i KS)'

