
 
Sirdal Kommune 

Enhet for teknisk drift 
 

REGLEMENT FOR KOMMUNAL BRØYTING AV PRIVATE VEGER. 
Vedtatt av sektorutvalg teknikk, landbruk og miljø sak 18/76 den 04.09.2018. 

 
 
1. Innbyggerne i Sirdal kommune kan etter søknad innvilges kommunal brøyting av private 
veger. Bruk/husstander det søkes om brøyting til, må ha fast bosetting. Brøytingen utføres av 
det personell som ellers brøyter kommunale veger i området. 
 
2. Vegens tekniske standard skal godkjennes av teknisk drift før brøyting innvilges. Vegen må 
kunne ryddes med disponibelt utstyr og må kunne ryddes på tidspunkt som passer inn når 
resten av kommunal rode ryddes. Eventuelle setningsskader som følge av at vegen ikke tåler 
vekt av tilgjengelig brøyteutstyr er vegeiers ansvar. 
 
3. Rydding av tun inngår ikke i den kommunale brøytingen, det ryddes kun snuplass på lengre 
vegstrekninger og der dette er mulig med disponibelt utstyr. For korte vegstrekninger brøytes 
to traktorbredder mot garasje eller inngangsparti. 
 
4. Søkeren må selv sette opp brøytestikker. Søkeren er ansvarlig for alle ulemper som måtte 
følge av brøytingen. Her nevnes eksempelvis merker i asfalt etter skjær, veg-grus som følger 
med skjær eller fres og som havner ut på sidearealer og også ulemper med snølagring på 
sidearealer, samt ulemper knyttet til støy. 
 
5. Søkeren må betale gjeldende brøyteavgift. Dersom flere bruk/husstander benytter en vei 
som brøytes av kommunen, innkreves brøyteavgift for alle. Unntak fra dette kan gjøres av 
sektorutvalg for TLM. 
 
6. Ved spesielle behov kan enkelte vegstrekninger bli prioritert og ved store snøfall må 
kommunale veger prioriteres først. 
 
7. Strøing inngår ikke i ordningen, men kan bestilles separat fra teknisk drift etter behov. 
 
8. Det betales høy eller lav sats, alt etter om vegens lengde er over eller under 100 meter. 
Veglengde måles slik at det er total lengde fra kommunal veg til garasje/inngang til aktuell 
bolig som gjelder. Dvs. at dersom det er flere husstander på en privat veg så måles hver 
husstand fra tilknytning til kommunal veg og frem til garasje/inngang. 
 
9. Eventuelle krav om erstatninger for skader eller krav om refusjon for mangelfull utført 
tjeneste fremmes skriftlig og behandles av TLM. 
 
10. Dette reglement forvaltes av sektorutvalg for TLM, eller den de bemyndiger.


