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Svar - -Melding om brøytekanter til besvær - Hans Haslums vei
Hei og takk for din henvendelse.
Arbeidene med brøyting er krevende og det er viktig at arbeidet utføres effektivt slik at vi kan
sikre trafikksikkerhet og fremkommelighet på det offentlige veinettet. Kommunen detaljstyrer
derfor ikke våre entreprenører med instrukser om hvordan brøytingen skal utføres. Vi har
forståelse for at du mener det hadde vært bedre å legge snøen på motsatt side, men det betyr
ikke at vi pålegger entreprenøren å gjøre det på den måten. Vi har som nevnt i tidligere
henvendelse videreformidlet din sak til entreprenør, men det er ikke dermed sagt at du ikke vil
oppleve å få brøytekanter nå eller på fremtidige brøyterunder.
Det er et større areal som er asfaltert foran din eiendom enn ved andre eiendommer i samme
vei. Dette arealet anses som «veigrøft» selv om dette er en del av din tilkomst til eiendommen.
Vedlagt ligger nytt bilde av den naturlige veibredden som skal ryddes for snø av kommunen.
Entreprenøren vår er informert, men uavhengig av din alder og tilstand er det dessverre slik at
brøytekanter må påregnes og ikke anses som urimelig ved å ha offentlig vei som nærmeste
nabo.
Vi har har forståelse for din frustrasjon, men kommunen har verken plikt eller kapasitet til å
kunne vise hensyn til hver enkelt innbygger sine behov og ønsker.
Vi ber om forståelse for det vi har redegjort for og håper du blir fornøyd med vinterdriften av
Hans Haslums vei i tiden fremover.
Med hilsen

Karl Oskar Brøckermann
spesialkonsulent
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