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Notat  

Til: 4 Postmottak Region midt 

5 Postmottak Region nord 

2 Postmottak Region sør 

1 Postmottak Region øst 

Fra: Trafikksikkerhet 

Kopi: 67402 Veg HMS og kvalitetsstab 

67400 Vegavdelingen 

  

  

    

Plukking av søppel langs veg 

 

SVV mottar årlig forespørsler fra frivillige organisasjoner om å plukke søppel langs veg. 

Bakgrunnen for forespørslene er normalt inntekt til organisasjonen. 

 

Statens vegvesen stiller krav til vedlikehold i sine kontrakter. I følge R610 pkt. 8.4, inngår 

rydding av vegens sideareal i entreprenørens driftskontrakt. Statens vegvesen som 

byggherre og våre entreprenører skal følge lov, forskrift og andre retningslinjer knyttet til 

slikt arbeid. Det krever blant annet at personell som benyttes har nødvendig opplæring og 

følger retningslinjer mv. 

 

Det er flere lover med tilhørende forskrifter som regulerer denne type aktivitet – deriblant 

arbeidsmiljøloven. Det stilles blant annet krav til nødvendig opplæring for å ivareta 

sikkerheten. Hensikten med opplæring er at det arbeidet/operasjonen som utføres skal være 

så trygg som mulig både for de som utfører arbeidet og de andre trafikantene. Krav til 

kompetanse skiller ikke på om arbeidet er lønnet eller ikke. 

 

Statens vegvesen følger opp arbeidsoppgaver som skal utføres gjennom våre avtaler med 

entreprenører. Frivillig dugnadsarbeid med å plukke søppel er ikke en del av avtalen Statens 

vegvesen har med entreprenørene.  

 

Samferdselsdepartementet har slått fast at det er anledning for privatpersoner å plukke 

søppel på veger der det er lov å ferdes til fots. Departementet har også slått fast at frivillig 

innsats i form av dugnad på veger hvor det er lov å ferdes til fots er lov.  
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Dersom noen ønsker å plukke søppel gratis på dugnad kan de gjøre det, men er da selv 

ansvarlig for egen og andre trafikanters sikkerhet. Personer som på eget initiativ plukker 

søppel på vegens sideareal er underlagt bestemmelsene i Vegtrafikkloven, Trafikkreglene 

mv. blant annet om å opptre hensynsfullt og være aktpågivende og varsom i trafikken. Disse 

bestemmelsene håndheves av politiet. SVV ansatte som i sitt arbeid ser uheldig oppførsel i 

trafikken kan selvfølgelig påpeke dette, men har ikke myndighet til å bortvise. 

 

Statens vegvesen har lagt ansvaret for å rydde søppel til en entreprenør og har dermed ikke 

en rolle i en eventuell dugnadsinnsats. Søppelplukking er som en rekke andre oppgaver 

regulert i kontraktene mellom Statens vegvesen og entreprenørene. 

 

    

 


