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Svar ang. rydding langs veien ved Bjørknes
Det vises til ditt brev datert 24.10.2014 vedrørende rydding langs veien ved Bjørknes.
Meråker kommune har som veimyndighet ansvaret for kommunal vei. Dette gjelder
trafikksikkerhet og det løpende vedlikeholdet. Det at vi trenger å rydde langs veien er viktig både
når det gjelder sikt og faren for viltpåkjørsler.
I dette tilfelle som du her peker på er det riktig at vi gjorde en avtale at det som var brukbart til
ved skulle kvistes opp og legges på veikanten. Du påpekte at du ikke var fornøyd med dette, og
at det lå igjen mer som kunne brukes til ved. Det jeg svarte da, var at jeg skulle stoppe der når jeg
kom forbi. Hvis jeg var enig med deg, skulle jeg sørge for at resten ble kvistet opp til ved slik
avtalen var. Hvis du har ventet at vi skulle hatt en egen befaring for dette, er det en misforståelse.
Jeg hadde ikke tenkt at vi hadde behov for noen egen befaring på en forholdsvis grei sak.
Har sett på det som ligger igjen, og ser at det er noe mer som kunne vært kvistet. Venter nå på at
vi skal få ledig mannskap til å ta dette, slik programmet vårt ser ut kan dette bli i slutten av uke
44.
Når det gjelder ditt krav om erstatning, har jeg tatt en runde og sett på grensemerker i det berørte
området. Etter min mening er det lite som er tatt utenfor Meråker kommune sitt område der
veigrunnen er oppmålt. Det som er ryddet på kommunens areal har du jo også fått til ved. Den
ryddinga som er gjort, har vært nødvendig spesielt på grunn av risikoen for viltpåkjørsler.
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Meråker kommune vil imøtekomme ditt krav om å kviste opp det som er brukbart som ved, men
vi kan ikke imøtekomme ditt krav om erstatning for ødelagte trær.

Med hilsen
Oddbjørn Kaasa
avd.ing.
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen underskrift.
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