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Saksprotokoll 

Nedklassifisering av kommunale veier 

 

Arkivsak-dok. 20/542 
Saksbehandler Tore Smeland 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 10.03.2020 20/13 
2 Formannskapet 24.03.2020 20/24 

 
 

 
Formannskapet innstilling  
 
Følgende kommunale veier planlegges nedklassifisert til private veier fra og med 
01.01.2021.: 

 Kongeveien (fra fv 414 og gangveien ned til kirken) (når fortau langs fv 414 er ferdig) 

 Stokksundveien 

 Kleivaneveien 

 Arnheimsveien 

 Værlandsveien 

 Slettåsveien 

 Vierliveien 

 Harekjærveien 

 Raudsandmoveien (fra Langøya skole og inn) 

 Løvnesveien 

 Sinesveien (ca. 100 m ned til vannet ved Kil) 

 Gisletveitveien 

 Åsveien 

 Lauveveien 

 Solbergveien 

 Kvisliveien 
 

 Ovennevnte veier skal etter dette nyttes til privat vei med privat drifts- og 
vedlikeholdsansvar). Forslaget legges ut på høring i perioden 30.03.20 – 01.05.20 og 
tas opp igjen til endelig behandling i formannskap og kommunestyre i juni. 

 

 Formannskapet ser behov for en kvalitetssikring av økonomiske konsekvenser mht 
innsparinger både rent økonomisk og personellmessig.  Formannskapet ønsker også 
sikkerhet for kommunens eventuelle juridiske forpliktelser ved nedklassifisering. 

 Forut for endelig behandling forutsetter formannskapet at rådmannen gjennomgår 
regelverk for tilskudd til private veier. Det arrangeres åpent møte om saken. 

  
 
 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 24.03.2020 sak 20/24 
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Møtebehandling 
Kirsten Helen Myren, SP, fremmet samme forslag som i formannskapet 11.03.20 slik: 
Prosess rundt privatisering av kommunale blindveier avsluttes. 
 
Vegårshei formannskap ser verdien med å beholde veiene kommunale, både i forhold til 
bosetting, næringsvirksomhet, beredskap, sikkerhet og fri allmenn ferdsel. 
 
Varaordfører Gunn Mari Olsen, H, fremmet følgende korrigert forslag til vedtak fra 
formannskapet: 
Formannskapet ser behov for en kvalitetssikring av rådmannens anslag for budsjettmessig 
besparelse, både direkte økonomisk og personellmessig. Formannskapet ønsker videre 
sikker avklaring av eventuelle juridiske forpliktelser ved nedklassifisering. 
 
Forut for endelig behandling forutsettes det at rådmannen gjennomgår regelverk for tilskudd 
til private veier og at kommunestyret og oppsittere får eksemplifisert hva slags tilskudd dette 
vil gi. Eventuelle endringer av regelverket skal til politisk behandling. 
 
Dersom mulig arrangeres åpent møte om saken før endelig avgjørelse. 
 
Rådmannens forslag legges ut på høring i perioden 30.03. – 01.05. 20 og tas i 
utgangspunktet opp igjen til endelig behandling i formannskap og kommunestyre i juni. 
 
Votering 
Det ble først votert over formannskapets innstilling: ingen støttet dette forslaget  
 
Deretter ble korrigert forslag til vedtak fra formannskapet ved varaordfører Gunn Olsen, H 
satt opp mot forslag fra Kirsten Helen Myren, SP 
 
Forslag fra Gunn Olsen, H. ble vedtatt med 4 mot 1 stemme (Kirsten Helen Myren, SP) 
 
Formannskapet vedtak  
Formannskapet ser behov for en kvalitetssikring av rådmannens anslag for budsjettmessig 
besparelse, både direkte økonomisk og personellmessig. Formannskapet ønsker videre 
sikker avklaring av eventuelle juridiske forpliktelser ved nedklassifisering.  
 
Forut for endelig behandling forutsettes det at rådmannen gjennomgår regelverk for tilskudd 
til private veier og at kommunestyret og oppsittere får eksemplifisert hva slags tilskudd dette 
vil gi.  Eventuelle endringer av regelverket skal til politisk behandling. 
 
Dersom mulig arrangeres åpent møte om saken før endelig avgjørelse. 
 
Rådmannens forslag legges ut på høring i perioden 30.03. – 01.05. 20 og tas i 
utgangspunktet opp igjen til endelig behandling i formannskap og kommunestyre i juni 
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