
 

 

Høringsinnspill - Nedklassifisering av kommunale veier 
 

Mange gode innspill har allerede blitt fremsatt i denne saken som en i det store og hele kan slutte seg 

til. Vi ser dog ikke noen hensikt i å gjenta alle disse, men vil fremheve noen aspekter/argumenter ved 

saken som vi anser som spesielt viktige; 

 

 Besparelsen synes minimal og kortsiktig. Mange har allerede påpekt at “gevinsten” på lang 

sikt trolig vil bli et regnestykke som går i minus (negativt omdømme, redusert tilflytning, økt 

fraflytning, redusert næringsvirksomhet, mindre skatteinntekter, osv). Kort sagt en mindre 

attraktiv kommune å bosette seg i for de som ønsker å bo “litt utenfor allfarvei” fordi 

kostnadsnivået totalt sett kan bli for stort og belastende. 

 Mange vil berøres, ikke bare de fastboende, men også hytteeiere og friluftsmennesker som 

ønsker å benytte seg av den flotte naturen som Vegårshei har å by på. Mange trekker her frem 

at det eksisterer en reel mulighet for at en rekke veier vil bli “bommet” dersom de privatiseres 

og at tilgangen til en rekke områder dermed blir begrenset/redusert. 

 Usikkerhet tilknyttet det beredskapsmessige aspekt (ambulanse, brann - og redning).  

 

Isolert sett kan man kanskje hevde at denne saken kun handler om økonomi og innsparinger, men ser 

en på alle argumentene som har kommet frem i de ulike innspill synes det helt klart at dette handler om 

mye mer enn det: Hva slags kommune ønsker våre folkevalgte at Vegårshei skal være?  

 

“Levende og inkluderende eller …?” 

 

Avslutningsvis vil vi legge til at man har stor forståelse for at kommunen trenger å se på alle 

muligheter for å spare penger, men privatisering av kommunale veier synes ikke å være et 

“kosteffektivt tiltak/bidrag” i så henseende. I hvert fall ikke i et langsiktig perspektiv da de negative 

“ringvirkningene” i sum vil bli langt større enn den kortsiktige “gevinsten”. Vi ber derfor om at 

forslaget om nedklassifisering av kommunale veier legges bort. 

 

Mvh 

 

Trond og Synnøve Lunder (Stokksundveien 18) 

 

Atle Stensland  (Stokksundveien 16)  

 

Simon Follerås (Stokksundveien 83)  

 

Philipp og Nina Knodt             (Stokksundveien 260) 

 

Kari og Torgeir Lindtveit          (Stokksundveien 50) 

 

   

 

 

 


