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Lagring av rundballer, landbruksutstyr mm. langs offentlig veg 

Statens vegvesen arbeider etter en visjon om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i 

trafikken. Et viktig bidrag for trafikksikkerheten er gode forhold langs vegene. Statens 

vegvesen registrerer at det lagres/hensettes diverse tett opp til offentlig veg flere steder i 

fylket. Dette kan være seg rundballer, tilhengere, containere og så videre. Dette 

representerer en betydelig trafikkfare ved utforkjøring, samt at rundballer tiltrekker seg vilt, 

som f. eks elg, som beiter på rundballene.  Dette øker risikoen for viltpåkjørsler.  

 

 
Figur 1 Eksempel på trafikkfarlig lagring langs en fylkesveg 

 

 

Regelverk 

Bygging og lagring av diverse utstyr langs veg reguleres etter veglovens bestemmelser. 

 

Veglovens § 30: «Byggverk, her òg laus kiosk, opplag eller anna større innretning må 
ikkje utan særskilt løyve plasserast innafor byggegrenser som er fastsette i eller med 
heimel i § 29.» 
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Eksempler på «opplag» er båtopplag, fast parkering, hesjer, halmballer, anen lagring. 

 

Byggegrensen er 50 m for riks- og fylkesveg.  Troms fylkeskommune har imidlertid vedtatt 

at de veger som var fylkesveger før forvaltningsreformen trådde i kraft i 2010, beholder 

tidligere byggegrense på 15 m. 

 

I tillegg til veglovens bestemmelser om byggegrenser, opererer vi med vegens 

sikkerhetssone. Denne beregnes ut fra trafikkmengde (ÅDT) og fartsgrense og måles fra 

vegkanten.   

 

Tabellen under viser vegens sikkerhetssone. 

 

ÅDT Fartsgrense 

<=50 km/t 

Fartsgrense 

 60 km/t 

Fartsgrense 

70-80 km/t 

Fartsgrense  

=>90 

0-1500 2,5 m 3 m  5 m 6 m 

1500-4000 3 m 4 m 6 m 7 m 

4000-12000 4 m 5 m 7 m 8 m 

>12000 5 m 6 m 8 m 10 m 

Tabell 1 Vegens sikkerhetssone (jamfør Statens vegvesens håndbok N101) 

 

 

Innenfor sikkerhetssonen må det under ingen omstendigheter lagres utstyr som kan være 

trafikkfarlig.  Innenfor vegens byggegrense må det ikke lagres utstyr uten at Statens 

vegvesen på forhånd har gitt tillatelse til dette. 

 

Pålegg om fjerning 

Dersom Statens vegvesen vurderer lagring av for eksempel rundballer langs riks- eller 

fylkesveg som trafikkfarlig, kan vi pålegge eier å fjerne disse. Dersom dette ikke 

etterkommes, kan Statens vegvesen for eiers regning fjerne disse med hjemmel i vegloven. 

 

Informasjon 

Statens vegvesen ønsker ikke å måtte komme i situasjoner der vi må pålegge fjerning. Vi 

ønsker derfor å informere om lovverket og vår holdning i slike spørsmål. Vi ber kommunene 

ved landbrukssjef eller tilsvarende, fylkesmannens landbruksavdeling og 

landbruksorganisasjonene om å informere landbruksnæringen gjennom de fora og 

kommunikasjonskanaler som dere har. Vi ber dere hjelpe oss med å spre informasjonen slik 

at vi unngår trafikkfarlige situasjoner på grunn av ulovlig lagring langs offentlig veg. 

 

 

Avdeling Troms/ plan og forvaltning 

Med hilsen 

   

Geir Magne Lorentsen 

senioringeniør 
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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 bondelag 

Troms bonde-og småbrukarlag, Tangen - Straumfjord vest 877, 9151 STORSLETT 

Tromsø kommune , Rådhuset, 9299 TROMSØ 
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