Retningslinjer for plassering av container på offentlig vei og grunn
1. Formål:
Disse retningslinjer har som formål å:



Hindre unødvendig bruk av offentlig vei og grunn
Ivareta trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikanter

2. Virkeområde:
Retningslinjene gjelder for all bruk av offentlig vei og grunn i Rælingen kommune til utplassering av container.
Som offentlig vei og grunn regnes all grunn hjemmelsført til Rælingen kommune og veiareal som er åpen for
alminnelig ferdsel.

3. Hjemmel:
LOV-1963-06-21-23 Veglova, Forskrift om politivedtekt i Rælingen kommune og eiendoms- og disposisjonsrett
til grunn.

4. Tillatelse og søknad:
Bruk av offentlig vei eller grunn til utplassering av container må kun skje etter tillatelse fra Rælingen kommune.
Søknad skal legges inn på nettsiden gravemelding.no Søknaden skal inneholde sted og tid for plassering av
container. Stedet hvor container ønskes plassert skal merkes i kart.

5. Hensyn:
Ved bruk av offentlig vei eller grunn til plassering av container må det ikke oppstå fare eller unødig ulempe for
ferdsel av gående eller kjørende. Av-/pålessing av container skal skje uten fare og minst mulig ulempe for
ferdsel. Bruker av container plikter også å holde stedet ryddig og rent. Fulle containere skal tømmes og fjernes
snarest mulig og senest ved arbeidsdagens slutt. Container skal ikke plasseres slik at de blokkerer eller hindrer
adkomst for større kjøretøy, minimum fri bredde skal være 3 meter. Container må ikke plasseres over kumlokk
med brannventil for uttak av slokkevann (Se etter rød merking på vegg/stolpe med avstand markert til nærmeste
kum).

6. Sikring og merking:
Container skal sikres slik at synshemmede og andre ikke skades, og sikre fremkommeligheten for
forflytningshemmede og andre. Containeren skal merkes tydelig med navn, adresse og telefonnummer.
Containeren skal være i stål eller annet ikke brennbart materiale.
Containeren skal merkes med refleksmarkering langs alle hjørner. Refleksmarkeringen skal være 50 cm høy og
10 cm bred. Skråstilte striper skal peke i retning ned mot den siden trafikken skal passere. Refleks skal være av
samme kvalitet som benyttes på trafikkskilt med rød og gul farge og ellers i henhold til Statens vegvesens
håndbok N301 arbeid på og ved veg. Dersom container skal settes på fortau, gang- og sykkelveg, andre
gangarealer eller plasseres på vei med høy gangtrafikk skal containeren sikres og varsles i henhold til vanlig
arbeidsvarsling, se Statens vegvesens håndbok N301. Det samme gjelder hvis container plasseres på vei eller
andre steder med parkeringsregulering.
Der hvor det er nødvendig med offentlig skilting, skal det utarbeides arbeidsvarslingsplan med skiltplan, som
skal godkjennes av skiltmyndighet. For kommunale veier er dette kommunen, riks- og fylkesveier Statens
vegvesen.

7. Skilting og regulering:
Dersom skilting og/eller omregulering skjer på sted hvor container er plassert, skal bruker av container rette seg
etter ny skilting/regulering senest etter 24 timer, og om nødvendig fjerne containeren. Container kan ikke
plasseres på steder skiltet/regulert med stans forbudt. Container kan plasseres på steder skiltet/regulert med
parkering forbudt hvis hensynet til trafikksikkerhet og fremkommelighet opprettholdes.

8. Fjerning:
Rælingen kommune kan fjerne container som er plassert i strid med tillatelse som er gitt, eller i strid med disse
bestemmelsene, eller i strid med skilting/regulering. Fjerningen skjer uten varsel og for eiers regning og risiko.
Tillatelse kan også tilbakekalles og container fjernes hvis det oppstår fare eller ulempe for alminnelig ferdsel.

