
NEI til privatisering av kommunale veier i Vegårshei kommune 

Høringsinnspill fra en barnefamilie fra Stokksundveien 

Når vi leser gjennom de andre høringsinnspillene, så leser vi mange gode, kloke, og 
gjennomtenkte innspill som vi støtter. Vi mener også, at en nedklassifisering av de kommunale 
veiene vil gi mer tap på mange forskjellige måter enn gevinst.  

Helt personlig, så har forslagen om nedklassifisering av diverse kommunale veier mye å si for 
oss. Vi flyttet hit fra utlandet, og opplevde Vegårshei som den kommunen hvor vi kunne leve 
det gode livet på landet. Vi er en barnefamilie, og kommunen fremstår og markedsfører seg selv 
med et godt oppvekstmiljø for barn. En kommune, hvor det er mulig å leve på landet, samtidig 
som det er tilknytning til et fint kommunesentrum, og med gode pendlingsmuligheter. I 
kommuneplanen står at hovedmålet er å være en attraktiv bokommune, og at dere vil satse på 
befolkningsvekst og utvikling. Med både et attraktiv kommunesentrum og livskraftige kretser. 
Videre står der at det skal være enkelt og attraktivt å bo i kretser og grender i hele kommunen. 
Dette passer ikke helt sammen med en mulig privatisering av 35 km kommunal vei. 

Det har alltid vært vår drøm å bo på et småbruk. Derfor flyttet vi til Norge, og derfor kjøpte vi 
akkurat denne plassen. Den ligger idyllisk til midt i naturen, med bare noen få kilometer unna 
kommunesentrum, og med kommunal vei helt fram til eiendommen. Sistnevnte har vært et 
viktig og avgjørende aspekt for oss å bosette seg fast her som en barnefamilie - på denne 
plassen som ligger helt alene i enden av veien, ca. 3 km fra hovedveien. 

Vi trives veldig godt på denne plassen og på Vegårshei generelt. Dessverre hadde vi, som andre 
i lignende situasjon, ved en privatisering av denne veien vært nødt til å revurdere om vi kunne 
fortsette å bo her - på denne plassen, men også i Vegårshei kommune. 

For dere er dette en teknisk vurdering hvor kommunen kan spare noen kroner - og denne 
besparelsen virker for øvrig til å være liten i det større bilde av utgifter i kommunen. Samt når 
man ser på hva kommunen kan tape: skatteintekter, godt omdømme som (bo)kommune, 
fraflytting osv..  
For oss som er berørte, handler dette om mye mer. Vi ber dere om å huske på at beslutningen 
om å privatisere de kommunale veiene, kan frata oss muligheten til å forbli boende i hjemmene 
våre. Noen av plassene har vært bebodd og drevet i mange generasjoner (og hvor folk har tenkt 
at neste generasjon kan overta etterhvert). På andre plasser har mennesker begynt å etablere seg. 
Ved en privatisering av de kommunale veiene er det risiko for at plasser ender fraflyttet, kanskje 
blitt brukt som en hytte noen få ganger i året. 

Vi flyttet hit fordi vi stolte på at Vegårshei kommune står ved sine ord - å være levende og 
inkluderende. Så nå er det deres jobb å vise til oss at disse ordene også gjenspeiler seg i 
handlingene deres. Ved å holde de kommunale veiene kommunale, så holder dere også liv i 
kretsene utenfor kommunesenteret. Slik at alle som bor i og utgjør Vegårshei kommune, kan 
forbli knyttet sammen med hverandre - via et nettverk av gode kommunale veier. 

Med vennlig hilsen, 
Philipp og Nina Knodt med Mia og Noah 
Stokksundøya


