
Retningslinjer for utplassering av container på offentlig veg og gategrunn i Trondheim 

kommune. 

VIRKEOMRÅDE: 

Reglene gjelder for all offentlig veg- og gategrunn som driftes og/eller vedlikeholdes av 

kommunen, i samsvar med vegloven § 1. 

Som offentlig veg- og gategrunn forstås det areal som er regulert til offentlig trafikkformål 

etter plan og bygningsloven. 

GRUNNLAG : 

Retningslinjene er utarbeidet med grunnlag i veglovens § 57,2.ledd av kommunen som 

vegholder. 

KRAV: 

Alt arbeid på eller ved offentlig veg er underlagt Håndbok 051 Arbeidsvarsling, fastsatt av 

Vegdirektoratet med hjemmel i skiltforskriftens § 35 og fastsetter tekniske bestemmelser og 

retningslinjer for arbeidsvarsling på offentlig veg. 

GODKJENNINGSINSTANS: 

Trondheim Bydrift behandler og godkjenner varslingsplaner i henhold til skiltforskriftens § 32 

og § 33. 

ANSVAR: 

Eier av utstyr og utfører av utplasseringen av container er ansvarlig for at disse reglene blir 

fulgt. 

Eier av utstyr og utfører er ansvarlig for eventuell skade/forsøpling som oppstår som følge av 

utplassering som omfattes av retningslinjene. 

Hvis utplassering medfører at kommunens rutiner for vedlikehold ikke kan følges, er eier av 

utstyr ansvarlig for å få utført renhold, snørydding og strøing av kjørebane og fortau. 

Hvor utplassering kan med føre skade på trær skal Trondheim Bydrift kontaktes for å avklare 

særskilte sikringstiltak. 

Eier er erstatningspliktig for skader som oppstår som følge av aktiviteten og kommunen kan 

ved mangelfull oppfølging av vilkårene få dette utført for eiers regning. 

Ved utplassering av container skal brannvesenets ”Veiledning for utplassering av containere i 

Trondheim” følges. 

Container skal være hindermarkert. 



Container skal være synlig merket med eiers navn og telefonnummer. 

Det er ikke tillatt med reklame på container. 

Container skal ikke plasseres slik at oversikten for trafikken hindres eller forstyrrer sikker 

trafikkavvikling. 

Av hensyn til blinde og andre myke trafikkanter skal containere normalt ikke settes på 

fortau, i gågater eller på gang- og sykkelveger. Dersom forholdene på stedet gjør at 

container må plasseres på slike steder skal det være gang- eller sykkelpassasje på minimum 

2  m bredde forbi container. I noen tilfeller må container gjerdes inne for å sikre området. 

Container skal i disse tilfellene varsles og sikres i henhold til regelverket. 

Container skal aldri plasseres slik at det kan oppstå fare. 

Hvis container må plasseres slik at det blir nødvendig med skilting, stenging av 

veg/begrenset fremkommelighet eller at fortau må stenges, skal det leveres en egen 

arbeidsvarslingsplan som viser varsling og sikring av denne. 

LEIE : 

Ved bruk av offentlig veg- og gategrunn til utplassering av container som omfattes av disse 

retningslinjene, vil det avkreves gategrunnsleie i henhold til vedtatte regler og satser for 

gategrunnsleie i Trondheim Kommune. 

Det kreves gategrunnsleie beregnet som dagsatser pr m2 for utleid areal for hhv ”indre” og 

”ytre” sone.  

Areal for container beregnes til 15 m2. 

Krav om leie rettes til det foretaket som står som ansvarlig for arbeidsvarslingsplanen og har 

fått denne godkjent. 

SANKSJONER : 

Godkjenningsinnstans har myndighet til å utøve sanksjoner og stille krav ved brudd på 

regelverket, med hjemmel i de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. 

Godkjenningsinnstans har myndighet til å tilbakekalle godkjente varslingsplaner og stille krav 

om fjerning, flytting eller utbedring, dersom det viser seg å oppstå fare eller ulempe for 

annen ferdsel. 

Forsøpling og/eller tilgrisning som følge av aktivitetene er uten unntak entreprenørens 

ansvar. 

 



KONTROLL : 

Kontroll med at tillatelse er gitt og at varslingsplan overholdes utføres av Trondheim Bydrift, 

i henhold til Håndbok N 301 Arbeidsvarsling.( Tidligere Håndbok 051) 

 

 

 


