Plan for håndtering av utfordringer med frisikt i etablerte
boligfelt.
God sikt er en forutsetning for at bilister skal få øye på gående og syklende. Dersom bilister ikke ser
hva som skjuler seg bak hekken i et veikryss, kan de kjøre på og skade, og i verste fall drepe myke
trafikanter. Dette gjelder ikke bare hekker, men også andre bygg som for eksempel gjerder, boder,
postkassestativ etc. som er oppført i frisiktsonen. Også store greiner som henger ut i veikryss kan gjør
det uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Problemer med hekker er en økende utfordring i
sommermånedene, og ikke minst i tiden rundt skolestart hvor mange uerfarne barn skal på skolevei
for første. I følge vegloven § 31 og § 43 har den som eier eller disponerer eiendom med avkjørsel til vei
eller gang- og sykkelvei, eller om eiendommen ligger inntil et veikryss ansvar for å sørge for fri sikt
ved egen avkjørsel og mot vegkryss.
Ivaretakelse av frisikt er viktig ift trafikksikkerhet og i en del av de etablerte boligfeltene i kommunen
er dette i dag en utfordring. Kommunen ønsker derfor å sette fokus på dette. Vi vil minne beboerne om
viktigheten av frisikt og hvilke krav det ift vegloven og i noen tilfeller også reguleringsplaner er ift.
frisikt. De eiendommer som ikke overholder kravene til frisikt, vil man kontakte grunneier og gi
beskjed om hva som må endres samt med frist for når dette arbeidet må være utført. Blir ikke fristen
overholdt, vil kommunen sørge for klipping av vegetasjon for grunneiers regning evt. må det vurderes
fjerning av gjerde, postkassestativ mm. Det er ønskelig fra kommunens side og ha en tett dialog med
velforeningene i dette arbeidet.
Det er ikke mulig å gjennomføre kontroll i alle boligfeltene samtidig. Det er derfor laget en plan hvor
det er satt opp en rekkefølge for befaring og kontroll av boligfeltene. Det har vært flere henvendelser
fra folk og velforening i Romsleiren, om utfordringer med høye hekker og gjerder i siktlinjer mot kryss
og avkjørsler. Vi starter derfor opp med dette boligfeltet nå i høst og vil i løpet av november 2018
sende ut SMS til alle beboerne i området hvor man minner om reglene ift. frisikt. Frist for å klippe hekk
og passe på at frisiktlinje er ivaretatt, er satt til 01.05.19. I god stund før fristen utløper dvs. mars/april
vil det bli sendt ut en påminnelse. Vår/sommer 2019 vil det bli foretatt en kontroll av kommunen. De
grunneiere som ikke da har overholdt kravene til frisikt, vil bli kontakte med beskjed om hva som må
endres samt en kort frist for når dette arbeidet må være utført. Blir ikke fristen overholdt, vil
kommunen sørge for klipping av vegetasjon for grunneiers regning.
En del av hekker, trær og busker må/bør beskjæres i høst/vinter perioden. Kommunen planlegger
derfor å sende ut en SMS nå om høsten og med påminnelse tidlig vår. Målet er at rundt skolestart er
frisikt godt ivaretatt i dette boligfeltet. Kommunen starter med Romsleiren nå i 2018/19 pga flere
henvendelser herfra. Samme prosedyre vil bli brukt i andre boligfelt.
Kommunen jobber utfra følgende plan/rekkefølge:
Boligfelt
Romsleiren
Romskogen
Oftebro

Tidspunkt
Høsten 2018/19
2020
2021

Besøksadresse:
Lyngdal Rådhus

Bankgiro: 3201 56 02421
Org. nr: 946 485 764

Postadresse:
Postboks 353
4577 Lyngdal

Tel: +47 38 33 40 00
Fax: +47 38 33 40 01
E-post:
post@lyngdal.kommune.no

Side 2

Hamran/Naveråsen
Skomrak
Svennevik
Hagekleiva

2022
2023
2024
2025

Befaringsutvalget/kontrollutvalg består av:
Representant(er): fra Tekniske Tjenester, plankontoret, Velforeningen, Nullvisjonen samt ordfører.

