Gebyrregulativ lokale retningslinjer for graving 2017
Retningslinjene er vedtatt av kommunestyret og gjelder for alle kommunale veianlegg og annen
kommunal grunn som omfattes av disse.
Ordningen med behandlingsgebyr og forringelsesgebyr ved graving i kommunal veg ble innført i 2015.
det anbefales at gebyrene økes årlig for å oppnå selvkostdekning.
Hjemmel:
Veglovens §32 og § 57 danner hjemmelsgrunnlag for å håndheve retningslinjene ved graving i
kommunal veg, Veglovens §32 med dens forarbeider hjemler også adgangen til å kreve gebyr, slik at
kommunen ikke påføres unødige kostnader som følge av at det blir etablert ledninger i veg, herunder
oppfølging og kontroll.
Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig
ved (fastsatt av Samferdselsdepartementet 8 oktober 2013) utdyper og presiserer Veglovens §32 og §
57.

§ 8. Gebyrsatser for gravemeldingstjenesten 2017
§8.1 Generelt
Ved et hvert gravearbeid på kommunale veier og plasser krever kommunen at det skal betales et
behandlings- og et forringelsesgebyr til kommunen. Gebyret skal dekke utgifter til saksbehandling,
administrasjon, forringelse av veier og kontroll av gravearbeidene. Gebyrenes størrelse vurderes og
reguleres
årlig.

§8.2. Behandlingsgebyr
Det skal betales et behandlingsgebyr for behandling av søknad om gravetillatelse.
8.2.1 Behandlingsgebyr enkle henvendelser til Geomatikk
260 kr
8.2.2 Behandlingsgebyr gravemelding og søknad om tillatelse til graving i kommunal grunn m/u
sanitærmelding
4650 kr
8.2.3 Dobbelt gebyr der graving iverksettes uten søknad

9300 kr

8.2.4 Gebyr ved ny behandling, avvik, endring eller utvidelse av gitt tillatelse
8.2.5 Godkjenning og oppfølging av arbeidsvarslingsplaner

2600 kr
1030 kr

§8.3 Forringelsesgebyr
Forringelsesgebyr blir krevd med bakgrunn i ferdigmeldingen. Er ikke ferdigmeldingen
mottatt innen 14 dager etter angitt sluttdato, vil entreprenøren bli belastet med et forhøyet
forringelsesgebyr ( x2).
Det vil ikke bli krevd forringelsesgebyr dersom entreprenør reasfalterer hele bredden av veien eller
gang- og sykkelveien i minimum 25 meters lengde.
8.3.1 Forringelsesgebyr for graving i offentlig gate eller plas med fast dekke: Pr.m2 (min 10m2)
8.3.2 Gebyr for leie av offentlig trafikkareal til riggplass for containere o.l: Pr m2 og virkedag

260 kr
6 kr

8.3.3 Gebyr for riggplass, containere på parkeringsplass Pr. plass og virkedag:

105 kr
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