
Høringsinnspill i veisaken. 

 

 

Formannskapet i Vegårshei ønsker å privatisere de kommunale veiene for å spare 

penger i en økonomisk krevende tid. 

Vi er overbevist om at privatisering av disse veiene ikke vil gjøre underverker for 

kommuneøkonomien. 

 

Det er store sjanser for et større tap for kommunen fordi noen vil flytte ut av 

kommunen. 

Vi tror at kommunen vil gå glipp av fremtidige inntekter da det vil bli mindre 

nybygging av hus og hytter totalt sett i kommunen. 

 

Vi har veldig sans for kommunen sin plan for spredt boligbygging: 

Kommunens målsetting med spredt boligbygginger: 

1. å tilrettelegge for spredt boligbygging, styrke befolkningsgrunnlaget og skape økt 

virksomhet i kretsene 

2. å bidra til å forenkle saksbehandlingen, korte ned saksbehandlingstiden og øke 

forutsigbarheten for utfallet av byggesøknader innenfor områder avsatt til spredt 

boligbygging 

 

Siden 2013 har det bosatt seg to familier på tomter som er solgt av oss, over 2km inn 

Slettåsveien. Begge familiene var tilflyttere til kommunen og de har produsert flere 

nye vegårsheiinger. 

Vi har flere hustomter og håper at flere vil bli solgt 

 

Ordfører Torp har vært positiv og entusiastisk til utvikling og boligbygging, også det 

som er spredt i utkantene, men hvis ordfører Torp og kommunen nå skal privatisere 

veiene harmoniserer det dårlig med plan for spredt boligbygging. 

Det virker rart for oss at kommunen ønsker å gå i en negativ retning bort fra de 

positive målene de har hatt tidligere. 

 

Vi har også 10 hyttetomter ute for salg og nå frykter vi for at privatiseringen vil 

bremse salget av disse. 

Videre har vi satt av et området for å utvide hyttefeltet vårt, og det vil kanskje ta 

lengre tid å realisere. 

 

Vi kjøpte vår eiendom i 2013 og har investert mye for framtiden her både i bygg og 

skogsbilveier. 

Selv om vi har det fint her, er det noen ulemper med å bo i utkanten av bygda, slik 

som for eksempel at våre 4 barn blir fraktet mye i bil og taxi til skole og 

fritidsaktiviteter og det er ikke mulighet for tilkobling av fiber. 



Privatisering av den kommunale veien ville kommet som enda en utfordring og 

ulempe for oss og den fremmer ikke et godt grunnlag for å bo i utkanten. 

 

Vi ønsker en god politikk for hele bygda sin nåtid og framtid og det betyr at 

kommunen må ruste opp hver kilometer av disse veiene som har blitt vedlikeholdt for 

sparsommelig i flere år,  ønske flere tilflyttere velkommen med tilskudd til spredt 

boligbygging, la folk få satse videre på næringsutvikling i hele bygda  og  gi oss som 

bor i utkantene et inkluderende JA til kommunal vei. 

 

 

Det er ikke for sent å snu! 

 

Hilsen Familien Simonstad ,  Julie,Margit,Bendik,Tomine,Kristine og Arnold 


