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KOMMUNAL OVERTAKING
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HARAM KOMMUNE

Vedtatt av kommunestyret 30.09.2003, sak 57/03

REGLAR FOR KOMMUNAL OVERTAKING AV PRIVAT VEG
1. Kommunestyret eller den det gjev mynde, kan etter søknad i kvart einskilde høve, og etter
avtale med eigarane og brukarane av privat veg, gjere vedtak om kommunal overtaking av
privat veg når ein eller fleire av desse føresetnadane er til stades:





Vegen tenar som tilkomst til bustadsamling med minst 4 våningshus/
bustadhus med fast busetnad.
Vegen tenar som sambindingsveg for allmenn ferdsel.
Vegen tenar som tilkomst til friluftsområde.
Vegen tenar som tilkomst til offentleg anlegg og bygningar,
eller andre områder av allmenn interesse.

Andre vegar vert ikkje overtatt av kommunen utan at særskilte grunnar tilseier det.
Sjølv om ein eller fleire av ovanståande føresetnadar er til stades, kan ikkje eigarane/
brukarane krevje at kommunen tek over vegen/ vedlikehaldet.
Elles må vegen ha tilknyting til anna offentleg veg, og tilfredstille krav til vegstandard
fastsett i vedlegg..
2. Eigedomsrett eller bruksrett til veggrunn med naudsynt plass for snøopplagring, grøfter og
innretningar som ein anser naudsynt for å sikre trafikkavviklinga og vegvedlikehaldet, skal
overdragast vederlagsfritt til kommunen og skal vere fri for hefte. Oppmåling og tinglysing
vert betalt av grunneigar (-ar), og kommunen sine rettar skal sikrast ved tinglyst fråsegn/
skøyte.
3. Private avkøyrsler må tilfresstille gjeldande krav til avkøyrsleløyve i Haram kommune.
4. Gjerder/murar o.l. som står innanfor erversarealet (jfr.pkt.2), må fjernast før overtaking finn
stad. Dersom kommunen finn at det bør vere gjerde mot vegen av omsyn til den almenne
ferdsel, kan kommunen forlange at gjerde vert oppsett av eigarane av tilstøytande grunn.
Slikt gjerde skal plasserast utanfor erversarealet, dersom kommunen ikkje godkjenner anna
plassering.
5. Der beplanting og liknande hindrar tilstrekkjeleg fri sikt, kan kommunen krevje desse fjerna
utan vederlag jfr. Veglova §31, samt fig.: 900.1
6. Overvatn frå vegbana og stikkrenner må til kvar tid få fri avrenning frå vegområdet.
7. Når vegen er overteken av kommunen skal den opnast for offentleg ferdsel utan hindring frå
tidlegare grunneigarar eller naboar. Kommunen vert ikkje ansvarleg for skade på eigedom,
gjerde eller andre innretningar som følgje av vanleg vedlikehald, snøbrøyting eller bortleiing
av overvatn frå veggrunn, eller ulemper som følgje av auka trafikk.
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8. Kommunestyret, eller den det gjev mynde, kan gjere unntak frå desse reglane når tilhøva
tilseier dette.
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KRAV TIL VEGSTANDARD VED KOMMUNAL OVERTAKING AV PRIVAT
VEG
1. Vegbreidd utan grøfter må minimum vere 4m inkludert skuldrer på begge sider av vegbana
(ett-felts veg) og minimum 6m inkludert skuldrer på to-felts veg, og ha den utviding i kurver
som trengs.
2. Vegen må vere forsynt med tilstrekkeleg dimensjonerte sidegrøfter (min. 2m på kvar side)
jfr.fig.907 og stikkrenner (min. 200mm) jfr fig: 909 (nedst). Alle rør skal leggast etter til
einkvar tid gjeldande krav/ retningslinjer for slik type rør.
3. Det skal på ett-felts veg vere ein-/tosidig tverrfall 3% og på to-felts veg vere tosidig tverrfall
3% jfr fig: 907.
4. Linjeføringa må vere slik at det er tilstrekkeleg fri sikt, samt oppfylle krav i forhold til
vegnormalen 017 del C.
5. Største stigning på vegen skal ikkje overstige 1:8.
6. Vegen må ha ei fri høgde på minst 5,0 m over køyrebana jfr. Vegnormal 017 del D.
7. Veg med ett-felt skal for kvar 200m vere forsynt med møteplass tilstrekkeleg stor til den
trafikk vegen er dimensjonert for. Jfr fig. 900.2 (nedst).
8. Der kommunen finn det naudsynt, skal det vere autovern eller tilsvarande jfr fig: 906 og
vegnormal 017 del C.
9. Kumlokk og slukrister skal vere av køyresterk type godkjent for 40 t punktbelastning.
10. Blindvegar skal ha ein tilstrekkeleg dimensjonert snuplass i enden jfr fig: 900.2.
11. Vegfundament og vegdekke må tilfredstille krava til aktuell type veg ihht til vegnormal 018
kap. 5. Dimensjonerande aksellast vert satt til 10 tonn.
Utgangspunktet skal vere asfaltdekke i det området som skal vere køyrebane jfr fig 907. For
vegar som på grunn av sin bruk mv. er ynskjeleg å oppretthalde som grusveg, skal det ikkje
vere krav til fast asfaltdekke.
12. Gatelys langs vegen skal vere ferdig utbygt i samsvar med kommunen sine retningslinjer, jfr
vedlegg 911. Kravet gjeld ikkje i område der gatelys er uaktuelt.
13. Kommunestyret eller den det gir fullmakt, kan gjere unntak frå desse reglane når forholda
tilseier dette.
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