Snjómokstur í dreifbýli Borgarbyggðar
-ViðmiðunarreglurVegagerðin sér alfarið um snjómokstur á
eftirfarandi leiðum:
Mokað alla daga:
-Hringvegur (1)
-Bifrastarvegur (5240)
-Borgarfjarðarbraut (50), Seleyri að Hvanneyri
-Hvanneyrarvegur (511)
-Brattabrekka (60)
-Snæfellsnesvegur (54), Borgarnes að Haffjarðará

Mokað sunnudaga, mánudaga, miðvikudaga,
fimmtudaga og föstudaga:
-Borgarfjarðarbraut (50): HvanneyrarvegurHálsasveitarvegur – Baulan
-Hálsasveitarvegur (518): Kleppjárnsreykir- Reykholt
-Hvítárvallavegur (510) og Grímarsstaðavegur (5317):
Hringvegur- Hvanneyri

Mokað sunnudaga og föstudaga:
-Hálsasveitarvegur (518): Reykholt – Húsafell

Mokað mánudaga og föstudaga:
-Heydalsvegur (55): Heydalur

Helmingamokstur
Vegagerðin hefur skilgreint þá vegi þar sem heimilt er að
beita helmingamokstursreglu. Þá skiptist kostnaður við
snjómokstur til helminga á Vegagerð og sveitarfélagið.
Þessa vegi er heimilt að moka að hámarki þrisvar í viku
meðan fært þykir vegna veðráttu og snjóþyngsla.
Vegagerð aðhefst ekki í snjómokstri á þessum vegum
fyrr en ósk eða samþykki þar um liggur fyrir frá
snjómokstursfulltrúa.

Héraðsvegir/ heimreiðar
Sveitarfélagið annast mokstur að býlum þar sem er föst
búseta allt árið. Reynt er að tryggja aðgengi þjónustuaðila
s.s. skólabíla, mjólkurbíla, landpósts og sorpbíla ásamt
félagsþjónustu eins og kostur er.
Sveitarfélagið tryggir ekki snjómokstur eða hálkuvarnir
inn í sumarhúsasvæði. Almennt tryggir sveitarfélagið ekki
hálkuvarnir á tengivegum eða héraðsvegum.
Upplýsingar og kort af vetrarþjónustu er á heimasíðu
Vegagerðarinnar: vegagerdin.is
Borgarnes -Norðurárdalur
Borgarnes -Vegamót
Uppsveitir Borgarfjarðar

Snjómokstursfulltrúar Borgarbyggðar

Snjómokstursfulltrúar veturinn 2016-2017:

Íbúar eru beðnir að hafa samband við
snjómokstursfulltrúa á sínu svæði þegar þörf er á
snjómokstri. Æskilegt er að hafa samband daginn áður.
Snjómokstursfulltrúar eru tengiliðir við íbúa, Vegagerðina
og snjómokstursverktaka á hverju svæði.

Hraunhreppur, Álftaneshreppur:

Skólabílstjórar hafa heimild til að hafa beint samband við
vaktmenn hjá Vegagerðinni til að biðja um mokstur.

Jósef Rafnsson, Svarfhóli s. 893-4019

Eftirtaldir aðilar hafa heimild til að kalla út tæki til
snjómoksturs án samþykkis snjómokstursfulltrúa:
lögregla, slökkvilið og læknir eða sjúkraflutningamenn
vegna neyðarflutninga.

www.borgarbyggd.is

Finnbogi Leifsson, Hítardal, s. 437-1715/862-1715

Kolbeinsstaðahreppur:
Ólafur Sigvaldason, Ásbrún, s. 661-9860

Borgarhreppur, Stafholtstungur, Norðurárdalur og
Þverárhlíð:
Hálsasveit, Reykholtsdalur, Flókadalur,
Lundarreykjadalur, Bæjarsveit og Andakíll:
Embla Guðmundsdóttir Kleppjárnsreykjum, s. 691-1182
Sviðsstjóri Umhverfis-og skipulagssviðs Borgarbyggðar:
Guðrún S. Hilmisdóttir, s. 696-3384

