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Høringsinnspill vedrørende nedklassifisering av veier 

Som nåværende grunneier og fremtidige innbyggere på Vegårshei, har vi fulgt denne 

diskusjonen med stor interesse. Det har kommet mange gode innspill som vi kan slutte oss til, 

uten at det har noen hensikt å gjenta alle argumentene her. 

 

Vi leser at mer sentralt beliggende veier i kommunale boligfelt mv. ikke er foreslått 

privatisert, fordi kommunen er avhengig av fremkomst bl.a. for vedlikehold av vann- og 

avløpsnettet, samt en del steder veilys – altså den type goder man gjerne har når man er bosatt 

mer sentralt. Mindre sentralt beliggende veier som ikke er gjennomgangsveier er foreslått 

privatisert, da kommunen ikke anser samme behov for atkomst på disse veiene. Mye kan sies 

om den ovennevnte vurderingen, men at nedklassifiseringen i praksis hovedsakelig er tenkt å 

ramme dem som har færrest «kommunale goder» i utgangspunktet, mener vi faller på sin egen 

urimelighet. På f.eks. Lauve har vi verken kommunalt vann, kloakk eller gatelys, men skal 

virkelig det være et argument for at vi skal miste den kommunale veien? Dette er vel ikke 

riktig vei å gå for en kommune hvor et av satsningsområdene frem til 2031 skal være 

«Attraktivt kommunesenter og livskraftige kretser»? Hvis en slik målsetning skal ha noe for 

seg, må det kunne forventes at politikerne kontinuerlig tenker på bygda som helhet, og ikke 

favoriserer sentrum. 

 

Vi vil legge til at vi har stor forståelse for at kommunen må spare penger, og det er naturlig at 

hver stein skal snus. Når det gjelder denne veisaken, synes imidlertid besparelsen i kroner og 

øre å bli temmelig liten, i det store bildet. Vi skal heller ikke nødvendigvis så langt fram i tid 

før det som ser ut som et regnestykke som går i pluss, i realiteten kan gå i minus. 

 

Når alt kommer til alt, har vi ikke annet valg enn å sette vår lit til at politikerne gjør en klok 

vurdering av saken, tenker litt lenger enn bare kortsiktige besparelser, og lar alle de 

nåværende kommunale veiene forbli kommunale også i fremtiden. 

 

Avslutningsvis vil vi bemerke at dersom bygdas politikere ønsker flere innbyggere/ 

skattebetalere, kan det være en god idé å rette fokus mot hva som skal til for å oppnå nettopp 

dette, fremfor å være opptatt med tiltak som kan ha motsatt effekt. 

 

 

Inger Gåskjenn og Warren Robb 

Oslo/ Lauve 


	Oslo, 27.04.20
	Høringsinnspill vedrørende nedklassifisering av veier

