Offentlig veg
Veglovadefinerer begrepet«offentlig veg»i § 1. Bestemmelsenhar to kriterier som kreves
oppfylt for at vegenskalansesoffentlig; veien må væreåpenfor alminneligferdsel,og den
må vedlikeholdesav kommunen.
Det er viktig å væreklar over at begrepet«veg»dekkermer enn selvevegenskjørebane;
med til uttrykket «vei» hører foruten kjørebanen,ogsåvegskulder,bankett, grøft, skjæring,
skråning,fylling, drenasjesystemerog ikke minst de rettslige begrensningeri råderetten over
veggrunnog vegbruk.
Dersomden private vel-veien - som det forutsetteser åpenfor alminneligferdsel- overtas
for kommunaldrift/vedlikehold, er den iht veglova§ 1 en offentlig veg, med de
konsekvenserdet får: Det er da den offentlige veimyndighetensom disponererover veien.
Allmennhetenhar rett til (fortsatt) atkomst til og bruk. Automatiskog samtidigmed at en
vegblir offentlig, oppstårbyggegrenserog byggegrensebestemmelser
som innsnevrer
naboensråderett over egen grunn. Dissebestemmelsenegir vedkommendevegmyndighet
adgangtil å treffe forskjelligevedtak som får virkningoverfor naboeneog naboenesgrunn,
jfr. veglovenskap. V om byggverkmm., avkjørsel,gjerdeog grind. Den offentlige vegens
eiendomsområdeblir i utgangspunktetvegmyndighetensstedligevirkeområde. I praksis
innebærerdette en rådighetsbegrensning
som utelukker utøvelseav privat eiermyndighet
på vegarealet.
Eksempelviskan nevnesveglova§ 32, en bestemmelsesom leggeren offentligrettslig
rådighetsbegrensing
ikke bare over veigrunnen,men ogsåover et omkringliggendeområde.
Det området rådighetsbegrensningen
gjelderfor er ikke nødvendigviseid av veimyndigheten
(eller det offentlige for øvrig).Dermedgjelder rådighetsbegrensningen
ogsåi forhold til
f.eks.en privat grunneiersrett til å leggeledningermv. på sin egeneiendom,og den gjelder i
forhold til f.eks.en tredjepersonsom etter avtale,ekspropriasjon eller annet rettsgrunnlag
overfor grunneierenhar en særrett til å leggeledningermv. på eiendommen.At § 32 er en
bestemmelsesom må forståssom en rådighetsbegrensning
med slike virkninger,fremgår av
så vel lovensordning,som av veglovensforarbeider.
Endel av kommunensoppgavesom veieier er å ivareta trafikk og utøvelseav ferdsel.Dvs.
trafikantenesbehov for fri sikt setter krav om rett til fjerning av skadeligvegetasjon,samt
krav om at enhveraktivitet i, eller bruk av vegenssidefelt som er uforenlig med
ferdselsretten,skalopphøre.Vår erfaring er at eiere av eiendommermed grensemot
(offentlig/kommunal)vei faktisk oppfatter at (eller opptrer som om) de eier arealethelt
inntil selvekjørebanen.Ensværtstor andel av dissegrunneiernehar privatisert dette arealet
med ulike tiltak som f.eks.små/størrebyggverk,hageareal,plantet hekk/busker/trær,
gjerder,etablert (støtte)murer,parkeringsplass,
mv. Dersom det ikke er mulig å få til en
frivillig løsningmed den private part om å fjerne, finnes det ulike fremgangsmåter/regelverk
som kan benyttesavhengigav om det er tiltak innenfor den offentlige vei (vedlikeholdesav
kommunen);det kan værenaboloveneller veglova,plan- og bygningsloven.Oppfølgingav
slikesakerer vanligvissvært ressurskrevende,
da fremgangsmåten innebærer
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saksbehandling,
f.eks.varsling,vedtak/pålegg,evt. klagebehandlingog evt. videre oppfølging
for å få gjennomført.
Det ansesimidlertid viktig både for kommunen, allmennhetenog de involverteprivate
parter at kommunalovertagelseav veianlegg(her: vel-veier) skjer i formelle og ordnede
forhold, slik at kommunenblir formell eier av både veganlegg
- og areal. Det henvisestil at
det ligger i plan- og bygningslovenssystem(§ 18-1) at offentlig regulerte veianleggsom er
opparbeidetskaltilfalle kommunenuten vederlag, og holdesvedlikeav kommunen.
Tilsvarendeprinsipperom formell eiendomsoverdragelse
av vegarealuten vederlagbør
gjelde for uregulerte vel-veier som kommunenovertar drift s- og vedlikeholdsansvaret
for.
Man kan ikke kommei en situasjonhvor det offentlige bærer alle utgifter og har ansvaretfor
at veien er forsvarligå ferdespå, uten at det offentlige har noen myndighettil å treffe
beslutningerom veiholdet.Normalt vil det ogsåværeen fordel for de tilstøtende
eiendommerat kommunenhar vedlikeholdet.Arealregulert til vei har forøvrig ingen verdi
for de private, da det ikke lovlig kan utføres tiltak på arealet og arealet skaltrekkesfra ved
beregningav eiendommensutnyttelse.
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