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Er gjerdet på riktig side av grensa?
Statens vegvesen opplever stadig oftere at gjerder settes opp for nært riks- og fylkesvegene,
uten at det er gitt tillatelse til dette. Derfor sender vi nå ut dette brevet, som en påminnelse
om regelverket som gjelder for gjerder satt opp langs offentlig veg.
Hvorfor er dette viktig?
Vi vedlikeholder ikke bare vegen, men også sidearealene. Dette innebærer blant annet
kantklipp, normalt to ganger i sesongen. Klippebredden varierer mellom tre og ti meter,
avhengig av hvor eiendomsgrensa går. Forfalte gjerder som ligger i grøftene fører i enkelte
tilfelle til at vi ikke får gjort nødvendig kantklipp. De kan også skade utstyr og maskiner.
I tillegg utfører vi en rekke andre oppgaver, som grøfting, rydding av skog og inspeksjon av
stikkrenner – arbeid som vanskeliggjøres av gjerder som står for nært vegen eller som har
forfalt og er ødelagt.
Gjerder som ikke er satt opp i henhold til regelverket kan dessuten være til fare for
trafikantene, spesielt gående og syklende.
Kantklipp skjer oftest to ganger i løpet av sesongen.
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Gjerde kan ikke settes opp nærmere vegen enn vegens eiendomsgrense, og aldri nærmere
vegen enn tre meter fra vegkanten (hvitstripa). Minsteavstanden gjelder også for gjerder som
er satt opp for å holde husdyr borte fra vegen. Statens vegvesen kan kreve ulovlig oppsatte
gjerder fjernet eller flyttet på eiers regning og risiko.
Dette er beskrevet i veglovens §§ 44, 45 og 47.
Minimum tre meter fra vegkanten
Forskrift om gjerde ved offentlig veg sier hvilke gjerdetyper som kan brukes og hvordan
disse skal vedlikeholdes. Når det gjelder flyttbare elektriske gjerder presiserer vi at også
disse omfattes av samme regelverk.
Minsteavstanden er satt av hensyn til de som går og sykler. Gjerder plassert i vegkanten kan
føre til trafikkfarlige situasjoner for myke trafikanter.
Eldre gjerder
Gjerder som er satt opp langs vegen skal holdes i forsvarlig stand. Gjerdestolpene skal stå
vertikalt og tråd og netting må være godt strammet. Skadede deler byttes ut, og nødvendige
reparasjoner må skje så fort det er nødvendig. Forfalte gjerder som ikke lenger er i bruk må
fjernes.
Piggtråd er ulovlig
Det er ikke tillatt å bruke piggtråd på gjerder ved offentlig veg. Vi ber alle som har
piggtrådgjerder langs vegen om å fjerne disse umiddelbart; de er til stor risiko og fare,
spesielt for myke trafikanter.
Gjerdet til venstre er plassert for nært vegbanen. Piggtrådgjerder er ikke tillatt oppsatt langs offentlig veg.
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Eksempler på gjerder som ikke lenger er i bruk.

Søknad om dispensasjon
Hvis det er et særskilt og begrunnet behov for å plassere et gjerde nærmere riks- eller
fylkesveg enn det som er tillatt, må det sendes søknad om dispensasjon til Statens vegvesen.
Søknadsskjema finnes på vegvesen.no/skjemaer.
Informasjon
Statens vegvesen ønsker ikke å måtte komme i situasjoner der vi må pålegge fjerning av
gjerder. Vi ønsker derfor å informere om lovverket og vår holdning. Vi ber kommunene ved
landbrukssjef eller tilsvarende, fylkesmannens landbruksavdeling og
landbruksorganisasjonene om å informere landbruksnæringen og private grunneiere
gjennom de fora og kommunikasjonskanaler som dere har. Vi ber dere hjelpe oss med å
spre informasjonen slik at vi unngår hindringer i forhold til vedlikehold av vegene og
trafikkfarlige situasjoner, særlig i forhold til gående og syklende.

Plan og forvaltning Troms
Med hilsen

Geir Magne Lorentsen
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Likelydende brev sendt til
Balsfjord kommune, Rådhuset, 9050 STORSTEINNES
Bardu kommune, Postboks 401, 9365 BARDU
Berg kommune, 9385 SKALAND
Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 BRØSTADBOTN
Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ
Karlsøy kommune, 9130 HANSNES
Kvænangen kommune, 9161 BURFJORD
Kåfjord kommune / Givuona suohkan, Øverveien 2, 9146 OLDERDALEN
Lenvik kommune, Rådhusveien 8, 9300 FINNSNES
Lyngen kommune, Kjosveien 12, 9060 LYNGSEIDET
Målselv kommune, 9321 MOEN
Nordreisa Kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT
Skjervøy kommune, Postboks 145, 9180 SKJERVØY
Storfjord kommune, Hatteng , 9046 OTEREN
Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 SØRREISA
Torsken kommune, Kommunehuset , 9380 GRYLLEFJORD
Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 VANGSVIK
Troms bonde- og småbrukarlag
Troms bondelag
Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Tromsø kommune, Rådhuset, 9299 TROMSØ

