Instruks for utplassering av container på offentlig gategrunn
Veg avdelingen kan etter søknad godkjenne utplassering av container på offentlig grunn og privat
område som er åpent for alminnelig ferdsel.
Søknad om utplassering sendes www.gravemelding.no
Saksbehandlingstid på søknader vil normalt være inntil 5 virkedager.
1. Utplassering av container skal ikke gjøres på annen gateadresse eller område enn den som er
oppgitt i søknaden.
2. Container skal være i stål eller annet ubrennbart materiale

3. Utplassert container skal være tydelig merket med selskapets navn, adresse og telefonnummer.
4. Container som plasseres på eller ved vei skal merkes med refleksmarkering på alle hjørner.
Refleksen skal minimum være 50 cm. høy og 10 cm. bred. Skråstilte striper skal peke i retning
ned mot den siden trafikken skal passere.
5. Containere skal ikke plasseres til hinder eller forstyrrelse for sikker trafikkavvikling. Av
hensyn til blinde og andre myke trafikanter, skal container normalt ikke settes på fortau, i
gågater eller på gang-sykkelveier. Dersom forholdene på stedet gjør at container må plasseres
på steder som nevnt, skal det være en sikret gang- eller sykkelpassasje på minimum 1.7 m
bredde forbi containeren. Gang eller sykkelpassasje skal sikres og sperres i henhold til krav i
håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

6. Container skal aldri plasseres slik at fare kan oppstå. Veg avdelingen og politiet avgjør i hvert
enkelt tilfelle om containeren kan utgjøre slik fare ved sin plassering.
7. På steder regulert med skilt 372 parkering forbudt, skal hensynet til trafikksikkerhet og
trafikkavvikling samt varelevering, være avgjørende for om containeren tillates utplassert.

8. Melding om fjerning av container vil bli sendt i de tilfeller politiet eller brann og
redningsetaten forlanger dette. Eksempel på slike tilfeller kan være arrangementer, hinder for
fremkommelighet og brannfare.

Regler for plassering av container på offentlig veg og gategrunn,
relatert til brann og spredning.
Mange påsatte branner starter i containere. Containere som er uhensiktsmessig plassert eller
dårlig sikret utgjør stor fare for brannspredning.
Dette gjelder i særlig grad containere som er plassert mot fasader med vinduer og lignende av
brennbart materiale. For å minimere risiko for brann og brannspredning skal containere
plasseres som beskrevet nedenfor.










Åpne containere (uten lokk) beregnet for bruk til brennbart innhold, skal plasseres
minst 5 meter fra bygnings fasade med brennbar kledning, lysåpninger (vinduer),
takskjegg eller lignende.
Fulle containere skal tømmes snarest mulig og senest ved arbeidsdagens slutt.
Undere rehabilitering, ombyggingsarbeider og lignende kan åpen container (uten
lokk) plasseres nærmere enn 5 meter. Dette forutsetter at det føres tilsyn med
containeren. Container som er plassert nærmere enn 5 meter skal ikke forlates før den
er tømt/fjernet, dvs. at container skal være tømt/fjernet før arbeidet avsluttes.
Container med brennbart materiale skal være fjernet eller lukket og låst så lenge
fyrverkeri er tillatt solgt.
Containere må ikke plasseres slik at de blokkerer eller hindrer adkomst for
brannvesenets store kjøretøy. Minimum fri bredde skal være 3 meter.
Containere må ikke plasseres slik at de stenger eller hindrer passasje i rømningsveier.
Container kan plasseres nærmere enn 5 meter uten tilsyn. Dette forutsetter at
containeren har låsbart lokk i ubrennbart materiale som er forsvarlig lukket og låst.
Container må ikke plasseres over kumlokk med brannventil for uttak av slokke vann.
(se etter rød merking på vegg eller stolpe med avstand til nærmeste kum).

9. Dersom skilting/omregulering skjer på det aktuelle stedet/strekning etter at container er
utplassert, er selskapet forpliktet til å rette seg etter dette, og om nødvendig fjerne containeren
uten forutgående varsel fra Trafikkseksjonen.
10. Rana kommune v/trafikkseksjonen kan om nødvendig fjerne containere for eiers regning og
risiko, ved brudd på denne instruksen, eller etter ordre fra Politiet , Brann og rednings etaten
eller Statens vegvesen.
Utgifter i forbindelse med fjerning og forvaring av containere samt andre økonomiske tap
grunnet fjerning, blir belastet selskapet.
I forhold til brannrelaterte hensyn gjelder instruksen fullt ut også for plassering på gategrunn
leid av kommunen eller stat, samt på privat grunn langs vei.
11. Container plassert på P-plass, skilt 552 med tekst: Mot avgift, betaler avgift for plassen til
kommunen etter gjeldende takster. For annen plassering gjelder takster vedtatt av

kommunestyret (Gebyrregulativ lokale retningslinjer for graving- Rana kommune).

