
Per dags dato er prosessen for hvordan leie av gategrunn beregnes litt forskjellig for 
arbeidstillatelser og gravetillatelser. Vi jobber med å endre dette slik at begge sakstyper 
behandles likt og prosessen blir enklere, men enn så lenge er det retningslinjene nedenfor som er 
gjeldene. 
  
Når starter leie av gategrunn for et vedtak? 
  
Likt for både arbeidstillatelser og gravetillatelser er at leie av gategrunn automatisk starter når 
startdato inntreffer, med forbehold om at saken er innvilget.  
  
Leie av gategrunn starter selv om status ikke har blitt satt til «Pågående». Hvis man setter en sak 
til «Pågående» før startdato vil leie av gategrunn uansett ikke begynne før startdato inntreffer.  
  
Eksempel: Hvis et arbeid skal starte på en mandag og skiltene derfor settes ut fredagen før, kan 
status endres til «Pågående» på fredag, og gateleie beregnes fra og med mandag.    
  
Når avsluttes leie av gategrunn for et vedtak? 
  
Arbeidstillatelse: 
  
Leie av gategrunn avsluttes automatisk på vedtakets sluttdato, så lenge vedtaket ikke har blitt 
forlenget. 
  
NB! Hvis vedtaket avsluttes før tiden (før sluttdato som står i saken) må sluttdatoen endres i 
saken for at gateleie skal avsluttes den dagen. Det holder ikke å bare sette status til «Avsluttet». 
 
Gravetillatelse: 
  
Leie av gategrunn avsluttes når status på saken settes til «Midlertidig istandsatt», «Ferdigstilt» 
eller «Sluttkontroll», uavhengig av hva sluttdato er.  
  
NB! Det er viktig å bemerke seg at gateleien fortsetter å løpe frem til saken settes til en av 
statusene nevnt ovenfor, og vil ikke automatisk avsluttes på vedtakets sluttdato.   
 
Kort oppsummert: 
  
  
  

Leie av gategrunn – ISY Case 

• Leie av gategrunn starter på startdato for både AT og GT. 
 
• AT: leie av gategrunn avsluttes på sluttdato (sluttdato må endres hvis arbeidet er ferdig 

før tiden). 
 

• GT: leie av gategrunn avsluttes når status endres til «Midlertidig istandsatt», 
«Ferdigstilt» eller «Sluttkontroll», uavhengig av hva sluttdato er.  

Vi vil informere alle våre brukere ved eventuelle endringer i prosessene beskrevet ovenfor. 

 


