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Vedlegg 5 – Retningslinje for regulering av veger og grønne områder i nye 

boligområder 

  

I reguleringsplaner skal det fastlegges om veger og grønnstruktur er offentlig eller privat. 

Reguleringsstatusen på slike formål har følger for hvem som faktisk har plikter og rettigheter. 

Hovedregelen er at veger og grønnstruktur som skal være tilgjengelige for allmennheten – dvs. der 

hvor bare offentlig myndighet kan begrense bruken – skal være regulert til offentlig formålsområde. 

(Det vil likevel kunne være unntak fra dette. Annen lovgivning enn plan- og bygningsloven vil kunne gi 

allmenne rettigheter uten at det er regulert for det. For eksempel vil neppe et flertall av eierne av en 

felles atkomstveg kunne stenge vegen for besøkende til én av eierne.) 

I fordeling av private og offentlige formålsområder bør det unngås at det blir åpenbar 

forskjellsbehandling av innbyggere både internt i planområdet og i forhold til noenlunde tilsvarende 

områder andre steder i kommunen. 

OFFENTLIG: Følgende formålsområder bør være regulert som offentlige, og normalt eies/ være 

overtatt av kommunen: 

• Veger som har samlevegkarakter, eller er en stor atkomstveg. (Etter gjeldende retningslinjer 

for veg: Samleveg 1, Adkomstveg 2, kanskje også adkomstveg 1). I nye planer bør kommunen 

påse at slike veger er tilrettelagt for enkelt vintervedlikehold, ved at vegen danner sløyfer 

eller på annen måte i minst mulig grad er avhengig av snuplasser/ vendehammere.  

• Gang- og sykkelveger som inngår i et sammenhengende g/s-vegnett 

• Turveger og turvegdrag som er deler av større drag (f.eks. vist i k-plan), eller i seg selv sikrer 

viktige drag gjennom områdene for områdets egne innbyggere. Tilrettelegging og drift skal 

normalt ha et lavt ambisjonsnivå. Mer krevende tilrettelegging og drift/ skjøtsel kan 

kommunen tillate og evt. medvirke til på oppfordring fra brukerne eller representanter for 

brukergrupper, slik som velforeninger, idrettslag o.l. 

• Grønnstruktur som er deler av større drag, eller som sikrer viktige drag i området, skal 

vurderes for offentlig overtakelse. Grønnstruktur skal fortrinnsvis være allment tilgjengelig. 

Som for turveger og -drag skal tilrettelegging og skjøtsel i utgangspunktet kun holde et 

minimumsnivå. 

PRIVAT: Følgende formålsområder bør være regulert som private, og normalt eies og vedlikeholdes 

av beboerne eller annen privat part på vegne av beboerne: 

• Boligfelt/ “stortomter”. Dette gjelder alle arealer i slike områder, også de som ved utbygging 

inndeles i interne veger, gangveger, lekeområder osv.  

• “Stikkveger”, dvs. små, (felles) adkomstveger som ikke inngår i felt, men er vist som veg på 

plankartet.  Disse får normalt heller ikke offentlig vegbelysning. 

• Lengre blindveger/ gardsveger.  På slike veger kan likevel vegbelysning  inngå som offentlig 

anlegg etter vurdering.  

  


