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Bakgrunnen for de nye reglene

• Ledningseieres manglende kartlegging av egne ledninger og omfanget av
graveskader

• Entreprenørene etterlyser bedre og mer nøyaktig kart fra ledningseiere

• Bred enighet blant ledningsaktørene om behovet for bedre regler for 
dokumentasjon av ledninger og annen innfrastruktur i grunnen

• Spørsmålet om i hvilken grad ledningseier skal ha adgang til å kreve vederlag
for utlevering av kart og påvisning



Forskrift om innmåling, dokumentasjon 
og utlevering av geografisk informasjon
om ledninger i grunnen, sjø og vassdrag
(ledningsregistreringsforskriften)

• Hjemmlet i pbl. § 2 – 3 (Opplysninger om 
infrastruktur i grunnen mv)

• I kraft 1. juli 2021

• § 6 (tilbakerapportering) og § 7 tredje og 
fjerde ledd (betaling – utlevering av
kart/påvisning) trer i kraft 1. juli 2022



Veiledning
Statens Kartverk

Standard 



§ 1 Formål 

Forskriften skal sikre en nøyaktig og pålitelig 
innmåling av ledninger og annen infrastruktur i 
grunnen, sjø og vassdrag, og gjøre det enkelt å få 
tilgang til denne informasjonen.

• For å unngå graveskader har entreprenøren behov 
for korrekt informasjon om hvor ledningene befinner 
seg

• Eieren av infrastruktur skal dokumentere 
opplysninger om plassering og egenskaper ved 
infrastrukturen, slik at den kan lokaliseres på en 
effektiv og sikker måte (pbl. § 2-3).



Definisjoner (§ 2):

• Ledning

• Ledningsnett

• Allmennyttig ledningsnett

• Lokalt ledningsnett

• Stikkledning

• Ledningseieren

• Utbyggeren

Se veilederen



§ 3. Virkeområde
Forskriften gjelder 

• ledninger i grunnen, sjø og vassdrag, 
herunder stikkledninger og trekkerør, ut 
til en nautisk mil utenfor grunnlinjene 

• ledninger på eller over grunnen, når 
ledningen har overdekning (dvs. er 
skjult)

• ledninger under bygninger og 
konstruksjoner

• ledninger langs vei- og jernbanebruer 
(min. 3 meter ut fra vegkant)

• lokalt ledningsnett som ligger i veigrunn 
(ut til 3 meter fra veikant) 

• koblingselementer, stigehus mv. på 
grunnen som har forbindelse til det som 
ligger i grunnen 



§ 3. Virkeområde

Merk at forskriften gjelder

• ledninger som er i bruk

• som planlegges tatt i bruk

• som er tatt ut av bruk



§ 3. Forskriften gjelder 
ikke:

• ledninger i luft og master

• åpne kanaler eller magasiner

• lokalt ledningsnett (nett med 
færre enn 20 sluttbrukere)

• drensledning i landbruket 
som er koblet til allmennyttig 
ledningsnett

• ledning i bygning eller 
konstruksjon, herunder i vei-
og jernbanetunnel 

• rørledninger i sjø for transport 
av petroleum



Ledningseiers plikter til å dokumentere egne 
ledningsanlegg (§ 4)

Ledningseieren skal stedfeste og dokumentere egne ledningsanlegg i henhold til standard 
utgitt av Statens kartverk. 

Kravet gjelder når ledningseier:

• egne nye ledningsanlegg
• endringer på eget ledningsanlegg
• egne ledningsanlegg som blir avdekket (blottlagt) hvis de ikke er stedfestet og dokumentert 

iht. standarden
• Plikten gjelder også for stikkledninger
• Eier av allmennyttig ledningsnett kan kreve utlevert dokumentasjon fra eier av stikkledning 

som skal kobles på ledningsnettet 
• De nærmere kravene til stedfesting og dokumentasjon fremgår av standard utgitt av 

Statens kartverk. – bl.a. nøyaktighetskrav



Utlevering av opplysninger (§ 5)

• Ledningseieren skal på forespørsel utlevere opplysninger om plassering av 
ledningsanlegget, og om påliteligheten av opplysningene, til utbyggeren eller 
andre som har et saklig behov for opplysningene.



• For nye ledninger skal dokumentasjonen følge de nye kravene som forskriften stiller

• For ledningsanlegg som er påbegynt etter 1. juli 2021 skal det utleveres informasjon for 
disse i tråd med standarden 

• For eldre anlegg skal ledningseier gi opplysninger om anlegget "så langt dette er kjent"

• Den som flytter eller endrer andres ledningsnett som får betydning for stedfestingen, 
skal stadfeste den nye beliggenheten og rapportere dokumentasjonen tilbake til 
ledningseieren

• Alle som får tilgang til opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt, har 
taushetsplikt om innholdet

Utlevering av opplysninger og påvisning av 
ledningsanlegget  (§ 5)



• Dersom ledningseieren mener at 
dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig 
nøyaktig eller pålitelig til at 
vedkommende arbeid kan utføres 
uten fare for skade, skal 
ledningseieren påvise hvor 
ledningsanlegget er plassert. 

• Plikten til påvisning gjelder ikke for 
stikkledning som ledningseieren ikke 
har ansvar for at fungerer og er i drift.

Plikten til påvisning av ledningsanlegget  (§ 5)



Tilbakerapportering (§ 6) – trer i kraft 1. juli 2022

Utbygger skal rapportere resultatet av arbeidet tilbake til eventuelle 
ledningseiere som har ledningsanlegg utbyggeren kommer i kontakt med. 

Tilbakapportering gjelder:

• Arbeider som medfører at et ledningsanlegg blir avdekket (blottlagt), flyttet 
eller endret

• Opplysninger om stedfesting og dokumentasjon skal tilfredsstille kravene i 
standarden

• Plikten til tilbakerapportering gjelder ikke ledninger som har ukjent eier



Hvem er utbygger?

§ 6 første ledd første pkt.: 

«Dersom utbyggeren utfører arbeider som avdekker et ledningsanlegg, skal utbyggeren
rapportere resultatet av arbeidet tilbake til ledningseieren i henhold til standard utgitt av
Statens kartverk eller likeverdig internasjonalt akseptert standard.»

Fra veilederen (KMD):

• «Det vanlige utgangspunktet innen entrepriseretten er at det er utførende  
entreprenør på vegne av byggherre som utfører gravearbeider og innmåling av  
ledningsdata»

• «Begrepet har ingen mening når ledningseieren selv er byggherre. I slike  
situasjoner vil «utbyggeren» i forskriften forstås som byggherre som dermed har   
ansvaret for stedfesting av ledningene og tilbakerapportere ledningsdata iht. 
forskriften. Disse oppgaven kan tenkes løst ved at de overlates til en entreprenør eller 
landmåler gjennom kontrakt»



Utlevering og tilbakerapportering av data 

• For nye og endrede ledninger som er omfattet av dokumentasjonskravene i § 4 
(dokumentere egne ledningsanlegg) eller § 6 (tilbakerapportering), skal 
dokumentasjonen omfatte:

• kart som viser ledningsanleggets beliggenhet i grunnriss og høyde med koordinater i nasjonalt 
geodetisk grunnlag, og om påliteligheten av opplysningene og andre opplysninger som gjør det 
mulig å finne ledningsanlegget uten å skade disse, f.eks. fotografi eller videoopptak, 
typebetegnelser, beskrivelser av utseende, ytre materialer og dimensjoner

• Utlevering skal skje i henhold til Statens kartverks standard

• For eldre ledningsanlegg fra før forskriften trådte i kraft og som ikke er dokumentert 
etter disse kravene, skal opplysningene utleveres på best mulige måte. 

• Opplysninger som ledningseieren vet er misvisende eller direkte gale, må ikke 
utleveres uten at opplysningene er påført nødvendige advarsler



Frister og betaling (§ 7) – i kraft fra 1. juli 2022

• Fristen for å utlevere ledningsinformasjon er 5 virkedager.

• Fristen for å påvise ledningsanlegg er 7 virkedager. 

• Ved påvisning i sjø og vassdrag er fristen 20 virkedager. 

• Kan avtale andre frister særskilt.

• Fristen for tilbakerapportering er 20 virkedager



• Ledningseieren kan kreve betaling for å utlevere dokumentasjon. 

• De samlede inntektene må ikke overstige de faktiske kostnadene ved reproduksjon 
og formidling av informasjonen, med tillegg av en rimelig avkastning av 
investeringene

• Nødvendig påvisning skal skje uten krav om ytterligere betaling, med mindre

• påvisning skal skje utenfor normal arbeidstid
• det gjelder gjentatt påvisning av samme ledningsanlegg innenfor fastsatt   
• gyldighetsperiode for påvisningen 
• avbestilling skjer for sent 
• gjennomføringen av påvisningen er blitt unødig tidkrevende eller forsinket 

på grunn av andre forhold som skyldes utbyggeren. 

Frister og betaling (§ 7) – i kraft fra 1. juli 2022



Stadfesting på åpen grøft 1
Hovedregelen er at all stadfesting skal foregå direkte på objektet

• En enkel metode kan være GNSS-måling i åpen grøft eller byggegrop

• For enkelte situasjoner og gravemetoder kan dette være utfordring fordi 
grøfta blir fylt igjen. Alternative metoder kan da være ulike indirekte 
metoder:

• Stedfesting ved hjelp av bilder
• Stedfesting ved hjelp av parallellmarkeringer som måles inn i etterkant
• Ledninger som er lagt i et frest spor i asfalt (microtrenching) kan 

stadfestes nøyaktig i grunnriss og høyde når z-koordinaten beregnes 
ved hjelp av dybden på fressporet



Stadfesting på åpen grøft 2

Hovedregelen er at all stadfesting skal foregå direkte på objektet:

• Dersom ledningen kan søkes opp (påvises ved hjelp av magnetisk felt), 
kan stadfestingen uansett skje på lukket grøft når

• ledningstraseens bredde og høyde er mindre enn 20 cm og ligger i 
landbruks- og naturområder utenfor offentlig vei (områdetype 2) minus 
buffer på 30 m fra veikant eller - stikkledning på egen tomt og er 
knyttet til et allmennyttig ledningsnett  



Stikkledning (§ 4 tredje ledd, jf. § 5 første ledd)

• Stikkledning: Ledning som forbinder sluttbrukeren med det allmennyttige 
ledningsnettet

• Den som har ansvaret for det allmennyttige ledningsnettet (ledningseieren), har 
ansvaret for å arkivere og utlevere data om stikkledninger uavhengig om 
ansvaret for stikkledningen ligger til sluttbrukeren (huseier) eller ledningseieren 

• Har huseieren ansvaret, kan ledningseieren kreve at huseieren sørger for 
stedfestingen. Huseieren er også ansvarlig for ev. påvisning

• Selv om ledningseieren har ansvaret, kan huseieren ha påtatt seg å grave ned 
stikkledningen (egeninnsats). Huseieren ev. ansvar for stedfesting og påvisning, må i 
så fall reguleres i avtale

• Kravet til stedfestingen er uansett det samme



Tilbakerapportering

• Forskriftenes krav om tilbakerapportering gjelder kun 
eksisterende anlegg som blottlegges (fysisk avdekkes)

- Ved flytting kreves stadfesting
- Ved uendret beliggenhet er det tilstrekkelig at utbygger bekrefter dette

• Krav om tilbakerapportering forutsetter at ledningseieren kan 
identifiseres





Kravet til nøyaktighet



Ikraftsetting (§ 9)

• Forskriften trer i kraft 1. juli 2021, MED UNNTAK AV: 

• Bestemmelsene i § 6 (tilbakerapportering) og § 7 tredje og fjerde ledd
(ledningseiers adgang til krav om betaling) gjelder fra 1. juli 2022. 

• Fram til 30. juni 2022 kan det tas betaling for utlevering av dokumentasjon
og påvisning, jf. § 5 uten de begrensinger som følger av pbl § 2-3 fjerde
ledd.




