VENNESLA
KOMMUNE

SØKNAD OM KOMMUNAL
BRØYTING AV PRIVAT VEG

Enhet for teknisk forvaltning
Postboks 25, 4701 VENNESLA
Telefon 38 13 72 00 - Faks 38 15 79 19
E-postadresse epost@vennesla.kommune.no

Det søkes med dette om kommunal brøyting av følgende privat veg:
Kartutsnitt/skisse som viser hvilke veger som omfatter søknaden må følge vedlagt
(Kart kan fåes ved henvendelse til kommunens servicetorg eller hentes på kommunens hjemmeside.)

Gatenavn/Stedsnavn/Gnr,bnr:

Lengde:

Min bredde:

Type vegdekke:

Kontaktperson for vegen (jmf §4.4):
Navn:
Adresse:
Postnr/-sted:
Mobil:
Epost:
Andre opplysninger/bakgrunn for søknad:

Alle boligeiere langs den omsøkte vegen må være med på søknaden. Søknaden må inneholde navn og
gnr./bnr.på disse (jmf pkt. 1a i reglene).
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

(Flere enn 10 boligeiere, vennligst fyll ut på eget ark)

Alle boligeiere langs den omsøkte vegen er gjort kjent med kommunes regler
for kommunal brøyting av privat veg, og plikter å følge disse

…………………………………………………………
Dato og underskrift av kontaktperson
Vurdering av vegen: (fylles ut av kommunen ved befaring)
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Enhet for teknisk forvaltning

REGLER FOR KOMMUNAL BRØYTING AV PRIVATE VEGER
Vedtatt 19.04.2007
Revisjon vedtatt av Kommunestyret 18.06.2015
§1.

Generelt

Private veger som tilfredsstiller dette regelverket kan søke om kommunal utførelse av brøyting.
Søknad om kommunal brøyting av privat veg må fylles ut på fastsatt skjema og sendes Enhet for
teknisk forvaltning. Søknaden må inneholde:
a) navn, adresse, gårds og bruksnummer til alle beboere langs vegen.
b) en kontaktperson for vegen som må underskrive søknaden. Kontaktperson skal være oppført
med epostadresse for elektronisk kommunikasjon.
c) kart/skisse av vegen.
Ved søknad om brøyting av veg som er tilknyttet et vegnett som har fått innvilget brøyting skal hele
vegnettet vurderes på nytt. Både gammel og ny søknad behandles da på nytt.
Søknader avgjøres av Enhetsleder for teknisk forvaltning på bakgrunn av nedenforstående kriterier.
Enhetsleder for teknisk forvaltning kan fastsette nærmere betingelse for å innvilge søknaden.

§2.

Virkeområde

Regelverket gjelder for private veger som benyttes som adkomst til fastboende bolig.

§3.

Kriterier

Følgende kriterier må være oppfylt
a) Veglengden må være minimum 100 meter fra avkjørsel og frem til snuplass. For et vegnett
for flere boliger regnes den kombinasjon av sammenhengende veger som gir lengst
totallengde, uten hensyn til sideveger. Sideveger kan også omsøkes dersom disse
tilfredsstiller kriteriene.
b) Vegbredden må være minimum 3,5 meter. Kjørebanen kan være minimum 3,0 meter, men fri
bredde må minimum være 1,75 meter fra senterlinje veg til begge sider, totalt 3,5 meter.
c) Snuplass må være minimum 10x10 meter eller utformet som snuhammer 10+10 meter og
radius 8,5. Snuplassen må være uten hindringer (for eksempel mur, trapp, hekk mm.)
d) Stigningsgrad skal normalt ikke være brattere enn 1:8. Veger med stigning som overstiger 1:8
vil vurderes i hvert enkelt tilfelle. Veger med stigning 1:5 eller brattere vil ikke bli vurdert.
e) Vegbanen må ha god standard og skal være jevn og fast og uten slaghull. Løs grus skal
maksimalt forekomme i svært liten grad på vegbanen og langs vegen.
f) Vegen skal ha gode grøfter og nødvendige stikkrenner slik at overvann ikke blir liggende i
vegbanen.
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§4.

Enhet for teknisk forvaltning

Krav til boligeiere

1. Følgende må utføres hvert år før brøytesesongen starter (innen oktober måned):
a) Kontrollere og om nødvendig utbedre vegdekke (innbefatter å fjerne stein som stikker opp i
vegbanen, oppgrusing etter behov og evnt. asfaltering/asfaltlapping.)
b) Kontrollere at grøftene er åpne og om nødvendig renske disse.
c) Sørge for at vegetasjon langs vegen beskjæres slik at den ikke er til skade/hinder for
brøyteredskapen/traktoren (normalt 1m inn og 4m opp).
d) Sette opp brøytestikker som markerer vegens begrensning og eventuelle hindringer som bør
markeres spesielt, slik som rekkverk og steiner o.l. langs veg.
2. Boligeiere må påse at brøytestikker settes opp igjen dersom disse fjernes og, evt erstattes med
nye dersom disse forsvinner eller knekker gjennom vinteren.
3. Boligeiere langs vegen må selv sørge for rydding/skuffing av snuplass slik at traktoren kan snu. I
tillegg plikter de også å være behjelpelig med opprydding av trange veger og kryss.
4. Boligeierne langs en privat veg skal utnevne en kontaktperson. Navn og kontaktinformasjon på
vedkommende skal fremgå av søknaden. Kontaktinformasjon skal inkludere mobiltelefon og
epostadresse slik at kommunikasjon fra kommunen kan gjøres elektronisk. Kontaktpersonen skal
være bindeleddet mellom kommunen og oppsitterne og sørge for at ovenstående punkter blir
utført samt bistå kommunen i andre spørsmål vedrørende brøytingen. Ved endring av
kontaktperson må det gis melding til kommunen.
Enhetsleder for teknisk forvaltning kan gi nærmere pålegg vedrørende standard og vedlikehold av
vegen. Dersom disse pålegg ikke blir fulgt kan brøyting opphøre frem til utbedring er utført og meldt
inn til kommunen.

§5.

Utførelse

Brøyting av private veger starter normalt når det er kommet ca. 10cm snø. Det private vegnettet
brøytes med plog/skjær og vanligvis samtidig med det kommunale vegnettet. Gang- og sykkelveger
samt busstraseer prioriteres først. Deretter brøytes kommunale og private veger normalt slik de
naturlig ligger til brøyteroden. Av hensyn til allmenn framkommelighet kan kommunale veger bli
prioritert foran private veger. Dersom forholdene tilsier behov for snøfres, kan det ta noe tid før
vegen blir frest opp.
Private murer/gjerder o.l. må være i slik forfatning at det tåler snøpress.
Biler o.l. må ikke parkere slik at de hindrer brøyting.
Kommunen har ikke ansvar for gjerder, mur, bygninger etc som kan bli skadet ved brøytingen, heller
ikke for biler, sparker, kjelker etc som står parkert i veg eller på snuplass.
Skade som skyldes direkte påkjørsel blir en forsikringssak mellom brøytekontraktør og den
skadelidende. Slike skader må meldes inn så raskt som mulig.
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§6.

Enhet for teknisk forvaltning

Oppsigelse

Begge parter kan si opp avtalen etter endt brøytesesong.

§7.

Dispensasjonsregler

Ved kortvarig sykdom, ca 2 måneder, som krever jevnlig transport til/fra lege/sykehus kan kriteriet
om 100 m veglengde fravikes.
I spesielle tilfeller kan det dispenseres fra reglene etter nærmere retningslinjer fastsatt av Bygg- og
miljøutvalget.

§8.

Klageadgang

Avgjørelsen er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven.

