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Svar - Snøfreser ødelegger hekk og beplantning - Ekeberglia

Hei og takk for din henvendelse.
Vi har forståelse for dette kan virke frustrerende og unødvendig.
Bærum kommune Park- og veidrift har ansvaret for trafikksikkerhet og fremkommelighet på
det kommunale veinettet. En del av dette arbeidet er å opprettholde veibredder om vinteren.
Dette har ikke vært praksis hvert år, men i perioder vil det være behov for fresing av snø både
for å øke bredden og rydde plass til kommende snøfall. Dersom vi ikke hadde frest vekk snøen,
hadde det ikke vært mulig å opprettholde full veibredde, og ved store snøfall ville brøyting
med brøyteskjær ført til stort press på nærliggende hekker og gjerder.
Ved å bo langs offentlig vei må det dessverre påregnes at snø freses inn i private hager.
Viktigheten av at det offentlige veinettet holdes åpnet og trafikksikkert gjør at fresing av snø
inn i private hager ikke anses som urimelig etter nabolovens paragraf 2, selv når dette kan føre
til knekte greiner på busker og hekker.
I tillegg kan vi se at deler av hekken og gjerde langs eiendommen til 33B ligger på offentlig
veigrunn. Se kartutsnitt med markering i blått. Ved plassering av hekk og gjerde på offentlig
veigrunn kan det ikke forventes erstatning. Vi skal likevel informere entreprenør om din
henvendelse.
Vi beklager ulempene dette medfører for dere, men håper at denne redegjørelsen gir noe mer
forståelse for praksisen.
Med hilsen

Karl Oskar Brøckermann
spesialkonsulent
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