Harstad kommune
Drift- og utbyggingstjenesten

SØKNAD OM KOMMUNAL
BRØYTING AV PRIVAT VEG

Vegens beliggenhet angitt med adresse og/eller gnr/bnr (kart/skisse skal vedlegges):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Vegens eier(e) : ________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Antall oppsittere langs vegen : ___________________________________________
Har oppsitterne brøyteutstyr til disposisjon : _______________________________
Kontaktperson (navn og tlf dagtid): _______________________________________
Teknisk beskrivelse av privat veg (jfr vedlagte måleregler) :
Veg med rund snuplass:
Lengde A ______m Lengde B ______m Lengde C ______m
Veg med T-formet snuplass:
Lengde A ______m Lengde B ______m Lengde C ______m
Lengde D ______m Lengde E ______m
Beskrivelse av vegens stigningsforhold: _________________________
Kvalitet på dekke veg/snuplass (grus/asfalt): _____________________

Dato___/___20___

________________________
sign.

KOMMUNENS BEHANDLING
Foreliggende søknad om kommunal brøyting av privat veg er behandlet ihht
kommunestyrets vedtak i sak 118/2004 den 26.08.04, og ihht gjeldende
retningslinjer for kommunal brøyting av privat veg.
Søknaden innvilges, og brøyting iverksettes fra ____/____ 20___
Søknaden avslås på følgende bakgrunn :

Svein-Arne Johansen
Enhetsleder
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SØKNAD OM KOMMUNAL
BRØYTING AV PRIVAT VEG

MÅLEREGLER : Pilene viser hvordan målingene skal gjøres
Privat veg med rund snuplass

A
C
B

PIL A=

PIL B=
PIL C=

vegens lengde målt fra nærmeste vegkant tilhørende
kryssende offentlig/privat veg til ende snuplass –
måles midt i vegen
snuplassens diameter
vegbredde måles fra vegkant til vegkant

Privat veg med T-snuplass

A
D

C

B

E
PIL A=
PIL B=
PIL C=
PIL D=
PIL E=

vegens lengde målt fra nærmeste vegkant tilhørende kryssende
offentlig/privat veg til den privat vegens ende – måles midt i vegen
vendehammerens lengde
lengde endestykke måles fra vegende til senter av vendehammer
vegens bredde måles fra vegkant til vegkant
vendehammerens bredde måles fra vegkant til vegkant
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RETNINGSLINJER:

1. Vegen må være minst 60 meter lang og ha tilfredsstillende
snumulighet. For private veger med lengde 30-60 meter kan
brøytetjenesten kjøpes hos kommunen til de til enhver tid
gjeldende vilkår.
2. Vegen må betjene minimum 1 oppsitter
3. Vegen må ha en tilfredsstillende teknisk standard, herunder også
med hensyn til stigningsforhold og sikring. Vegen skal befares,
og eventuelle merknader må etterkommes, før søknad innvilges.
4. Brøytingen må kunne tilpasses øvrig brøyting – for eksempel må
vegen kunne brøytes med det utstyret som er tilgjengelig på den
angjeldende brøyterode
5. Vegen skal være merket tilfredsstillende

Tilleggsopplysninger.
Brøytestikk bør være oppsatt 1. oktober, og senest når brøytesesongen starter.
Disse skal ha refleks i topp, og bør ha en synlig farge. Stikkene settes på begge
sider i vegkant, ikke i grøft. Stikkene skal også benyttes for å markere
hagegjerder, murer og liknende for å unngå at kontraktøren påfører disse eller
sitt eget brøyteutstyr skader.
Busker og grener som står i vegkant / henger inn over vegen, skal fjernes.
Det skal ikke parkeres biler langs vegen eller på snuplass slik at brøyting av
vegen ikke kan foretas. Dersom kontraktøren gjentatte ganger ikke kan foreta
brøyting av veg på grunn av dette, vil det bli vurdert å fjerne vegen fra
brøyteroden.
Oppsitter plikter å melde fra om endringer i forhold til innsendte søknad.
Eksempel på endring: omlegging av veg, ny kontaktperson, nye telefonnummer,
fraflytting osv.
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