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kommunale veier

Hvert år blir vegetasjon langs kommunale veier klippet for å 
skape bedre siktforhold og gjøre veivedlikeholdet enklere. 
Dette for å skape bedre sikkerhet og framkommelighet.

I utgangspunktet vil kun vegetasjon mellom veien og gjerde-
linjen/reguleringslinjen bli kuttet. Det vil si at det kun blir 
fjernet vegetasjon på veigrunn.

For at denne klippingen skal gjøres mest mulig rasjonelt 
benytter Bærum kommune maskinelt utstyr til dette arbeidet. 
For å sikre en best mulig estetisk beplantning langs eiendom-
men kan det således være fornuftig å selv klippe hekk / 
beplantning langs veien.

Ca 2 uker etter at brosjyren er mottatt vil det bli gjennomført 
klipping langs deres eiendom.
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Planting mot kommunal vei

All beplantning som vokser langs regulerings-
linje, grenselinje eller gjerdelinje skal vokse 
innenfor egen eiendom.
For eiendommer hvor reguleringslinje, grense-
linje eller gjerdelinje ikke er fastsatt, skal 
beplantningen være minst 1,5 m fra asfaltkant.

Dersom du har trær som strekker seg utover 
grensen er krav til fri høyde følgende:
- Over fortau, gang- og sykkelvei  4,7 m
- Over kjørebane     4,7 m

Avkjørsel mot 
kommunal vei, 
frisiktsoner

Frisikt i avkjørsler
For alle avkjørsler stilles det 
krav til at eier skal sørge for 
frisikt mellom avkjørselen og 
kjøreveien. Disse kravene 
stilles for å bedre trafi kk-
sikkerheten. Frisiktkrav for 
avkjørsel til kommunal vei er 
følgende:

Dersom avkjørselen krysser 
et fortau eller gang-/sykkel-
vei stilles det også krav til 
frisikt 2 m x 20 m til denne.
I frisiktssonen skal normal 
beplantning ikke være 
høyere enn 0,5 m med 
unntak av enkeltstående 
trær/stolper.

Avkjørsler og frisikt for disse 
er imidlertid avkjørselseiers 
eget ansvar. 
Bærum kommune, Vei og 
Trafi kk, vil således ikke 
utføre arbeidet utover 
kommunal grunn.
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