Prisregulativ for arbeids- og gravetillatelse i veier, parker og friområder.
Vedtatt av Drammen bystyre 17.06.14.
Hjemmel:
Graveinstruks for Drammen (Retningslinjer for bruk av veigrunn, parker og friområder som framføringsvei for kabel
og ledningsanlegg), punkt 1.3 Gebyr. Refusjon for kommunens merkostnader, vedtatt av Drammen bystyre
23.04.2013.

Kap. I
1.

Alminnelige bestemmelser

Betalingsplikt og mva

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal refundere kostnadene etter de satser som framgår av regulativet.
Kravet/faktura rettes til søkende entreprenør, ved ulovlig tiltak se pkt 6.
Gebyret/refusjonsbeløpet blir ikke tillagt merverdiavgift.

2.

Tidspunkt for beregning av gebyr/refusjonen

Refusjon beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt tiltaket ferdigstilles og ferdigmelding foreligger.

3.

Betalingstidspunkt

Forfallsdato er 30 dager etter fakturadato. Ved manglende betaling påløper purregebyr og renter, og saken sendes til
innfordring. Klage på refusjonen utsetter ikke betalingsfristen, så fremt saken ikke anses å komme inn under pkt
4.1. Urimelig gebyr/refusjon.
Kommunen har anledning til å stoppe arbeider dersom det ikke er betalt i rett tid. Så lenge det ikke betales, kan
kommunen nekte å fatte/gi nye vedtak/tillatelse i samme sak eller for samme firma.

4.

Nedsettelse og frafallelse av gebyr/refusjon (urimelig refusjon).

4.1.
Urimelig gebyr/refusjon
Hvis samlet refusjon for et tiltak anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnadene kommunen har
hatt med saken, eller ansees åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen selv eller etter henvendelse fra søker
fastsette refusjonen til annen sats enn den som er fastsatt i regulativet.
Feilaktig utregnet refusjon skal korrigeres av kommunen selv.
Tilbaketrekking eller avslag
4.2.
Blir en søknad trukket, eller avslått før kommunen har lagt ned nevneverdig arbeid med saken, kreves ikke betaling.

5.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid varierer med anleggstype og anleggets omfang, og framgår av Graveinstruks for Drammen, kapitel
2.4. Det kan avtales særskilt at refusjon for administrasjon og kontroll blir redusert eller frafalt hvis kommunen ikke
overholder saksbehandlingstiden. Vilkår for dette er at overskridelse av saksbehandlingstiden skyldes forhold som
kommunen er ansvarlig for.

6.

Sanksjoner ved igangsetting uten tillatelse eller feil utførelse

Dersom et arbeid settes i gang uten at tillatelse er gitt, kreves et beløp tilsvarende 2 ganger gebyr/
refusjonssats for administrasjon og kontroll. Den som utfører arbeid som avviker fra vilkårene for
tillatelsen kan også nektes arbeids/gravetillatelse for kortere eller lengre tid. Det vises til Graveinstruks
for Drammen kapitel 4.
Dersom det er igangsatt ulovlig tiltak etter dette punktet svarer utførende entreprenør for gebyr/refusjonssats for
ulovlig graving når denne, ved søknad, gis gravetillatelse. Dersom entreprenør ikke tilfredsstiller
graveinstruksens krav til godkjenning av entreprenør vil refusjonssats for ulovlig graving bli fakturert
entreprenøren som har utført tiltaket.
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Dersom entreprenør ikke er kjent eller tiltaket er utført av byggherren selv svarer byggherren for gebyret/refusjon
for ulovlig tiltak etter dette punkt.

7.

Klageadgang

Det er ikke anledning til å klage på bystyrets vedtak om prisregulativet.
Kommunens avgjørelse om gebyret/refusjonen anses rimelig, jfr 4.1. kan påklages etter reglene i Forvaltningsloven
§28. Klage utsetter ikke behandlingsfristen.

Kap II
8.

Gravetillatelse og kostnadsrefusjon

Gravetillatelse og gebyr/refusjon (administrasjon og kontroll)

For å grave i kommunale veier eller park/friområder kreves særskilt tillatelse ihht til vilkår fastsatt i Graveinstruks for
Drammen kommune.
Gravetillatelsen gis pr gate/strekning. Dersom det skal graves i veiareal, kreves også arbeidstillatelse (se kapitel III).
For utstedelse av gravetillatelse skal kommunens kostnader til plansamordning, oppfølging og kontroll refunderes i
henhold til gjeldende satser, både for graving i veiarealer og i park- og friområder (administrasjons- og kontrollgebyr).
Dersom ferdigmelding og skjema for egenkontroll og annen påkrevet dokumentasjon ikke er kommunen i hende innen
3 uker etter ferdigstillelse, vil kommunen kreve nytt administrasjons- og kontrollgebyr for den aktuelle tillatelse der
fristen oversittes.

9.

Refusjon for veiholders merkostnader til vedlikehold (kvalitetsforringelse)
For graving iDette
veiareal
kreves refusjon
fornye
øktesaker
kostnader
vedlikehold, betegnet som kvalitetsforringelse av veien.
opphører
for alle
fra til
2018
Refusjon for kvalitetsforringelse refunderes etter gravingens størrelse målt som arealet innenfor skjærekant mot
gammel asfalt.
For graveareal mindre enn 10 m2 kreves refusjon for 10 m2. Maks forringelsesareal det kreves refusjon for er 75 m2.
I de tilfeller der gravearbeidene fører til at veikonstruksjonens kvalitet opprettholdes eller forbedres, kan veiholder
frafalle krav om refusjon for kvalitetsforringelse. Se Graveinstruksens bestemmelser om oppgradering til høyere
standard (Graveinstruksens kapitel 2.3.5).
Ved graving i nyasfalterte veier (se Graveinstruks kapitel 2.3.2) der istandsettingskravene blir fulgt vil det ikke bli
krevet refusjon for kvalitetsforringelse.
Kommunen kan frafalle krav om refusjon for kvalitetsforringelse etter særskilt vurdering.

10.

Gebyr/refusjon for økt vedlikehold eller begrensninger i eiendomsbruk

I parker og friområder kreves normalt ikke gebyr/refusjon for kvalitetsforringelse ut over
garantibestemmelsene i Graveinstruksen, men kommunen kan, ved utstedelse av gravetillatelse, opprette
særskilt avtale om gebyr/refusjon for begrensninger i arealbruk.

11.

gebyr/rRefusjon for leie av kommunal grunn

For tiltak som reguleres av Graveinstruks og som krever bruk av arealer ut over selve anlegget, for eksempel rigg- og
deponiområder, kan kommune kreve grunnleie i henhold til satser fastsatt i gebyrregulativet som gjelder utleie av
gategrunn i Drammen kommune.
For disponering av slike grunnarealer på torg og i gågater skal det opprettes særskilt avtale.
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Kap III
12.

Arbeidstillatelse

Arbeidstillatelse og arbeidsvarslingsplan

Det kreves særskilt arbeidstillatelse for å gjennomføre arbeid på kommunens vei- og trafikkarealer. Arbeidstillatelse
inneholder blant annet arbeidsvarslingsplan i form av skilt og nødvendige skiltvedtak. Arbeidstillatelse kreves selv om
tiltaket ikke omfatter graving.
Det blir ikke krevd gebyr for å utstede/vedta arbeidstillatelsen.
Dersom kommunen utarbeider arbeidsvarslingsplan kreves dette arbeidet refundert etter gjeldende satser.
Dersom tiltaket krever bruk av kommunal grunn, vil kommunen kreve leie av grunn etter satser som fastsettes av
Bystyret, se pkt 11.

Kap IV Satser
13.

Satser (2019)

Referanse,
punkt
6
8
9
12

Ulovlig tiltak
Administrasjons- og kontrollgebyr
Forringelse - bortfaller fra 2018
Utarbeide arbeidsvarslingsplan

Mengde

Pris

Stk, per vei
Stk. per tillatelse
Per kvm, per tillatelse,
Per time, per plan

10 000,5 000,Bortfaller for alle nye saker fra 2018
1 000,-, minimum 2 000,-

Utleie av gategrunn eller annen grunn etter pkt 11 er etter prisregulativ for utleie av gategrunn, se kommunens
nettsider. www.drammen.kommune.no/gravemelding

14.

Regulering av satsene

Refusjonssatsene (gebyrene) fastsettes ved Bystyrets årlige behandling av økonomiplan/budsjett.
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