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Etter å ha lest de fleste innleggene fra høringen for privatisering av kommunale veier - ser vi 

at mange velbegrunnede argumenter er kommet tydelig frem.  

 

Det er ingen enkel beslutning å flytte utenfor sentrum - og privatisering av veier kan nok veie 

imot for mange. Faren vil bli større for at småbruk og gårder vil bli stående ubebodd eller bli 

solgt/brukt som fritidseiendommer ved neste «veiskille». Vegårshei kommune bør ta vare på 

utkantene - og heller spørre seg hva som kan gjøres for å beholde og utvikle disse. 

 

Det er kommet frem mange ulike spørsmål om kommunen vil tjene noe på privatisering av 

veier på sikt - og det kan se ut som at ikke alt er helt gjennomtenkt før dette forslaget ble lagt 

ut! Nå ser vi at kommunen også vil miste minst to av innbyggernes skatteinntekter dersom 

veiene privatiseres - og bare ved dette vil «vinninga nesten gå opp i spinninga». 

 

For vår del har vi allerede over 1 km privat vei - og vi ønsker ikke å overta kommunens vei på 

1,2 km i tillegg. I løpet av de siste åra har vi vært heldige å få tre nye nabo-familier inn 

Harekjær/Flaten veien. Disse familiene - nye skatteytere - ønsket seg et rolig sted utenfor 

sentrum og kom alle fra andre kommuner. Vegårshei kommune fikk dermed 15 nye 

innbyggere - ( 14 hvis man regner at kun en innbygger flyttet ut av kommunen fra dette 

området ). Dette kunne fort stilt seg annerledes dersom de var blitt forespeilt at veien ville 

privatiseres i 2020. 

 

Vi stiller oss bak de andre innleggene - og ønsker det beste for alle innbyggerne på Vegårshei 

«den levende bygda» både i inn- og utkant. 

 

John Flaten 
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