
 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 21/00105-1 
Saksbehandler Arne Olav Olsen 
 

 

 
 
 

   
 
 

Rammer for nedklassifisering (privatisering) av kommunale veger 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret starter arbeidet med nedklassifisering av kommunale veger til private veger på 
grunnlag av Veglova § 7, 3. ledd, og § 8, 2. ledd.  
 
Disse utvalgskriteriene legges til grunn for hvilke veger som nedklassifiseres: 

 Veger som er klassifisert som A1 – Adkomstveger, A2 – Adkomstveger i boligfelt og B – 

Bygdeveger, og fungerer som adkomst; 

 begrenset til veger med inntil ti brukere (boenheter, dvs. hus med en eller flere boenheter og 

hytte/fritidsbolig, og næringsvirksomheter) pr. vegstrekning, 

 og unntatt gang- og sykkelveger og veger som trafikkeres av skolebuss. 

 
Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak for vedtak om nedklassifisering av konkrete veger. 
Saken skal også drøfte virkningstidspunkt og beregne økonomiske konsekvenser, og støttetiltakene 
som er omtalt i saken, knyttet til vinterdrift, gatelys og etablering av veglag, konkretiseres. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret bestilte i desembermøtet oppstart av en prosess for nedklassifisering av 
kommunale veger. Denne saken er første etappe av tre, og drøfter kriterier for å velge veger for 
privatisering. Rådmannen anbefaler kommunestyret å velge et kriteriesett som peker ut visse 
vegtyper, adkomstveger og bygdeveger, men avgrenser omfanget til veger som har ti eller færre 
brukere/eiendommer.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret 11.02.2021 
Formannskapet 28.01.2021 
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Saken er en oppfølging av kommunestyrets vedtak 17. desember 2020 Hovedplan Samferdsel og park 
(k-sak 120/20), samt vedtatt innsparing av drifts- og vedlikeholdskostnader i vedtatt budsjett.  
 
 
For å spare penger på nedklassifisering av kommunale veger er det to hensyn som må ivaretas: 

 Hvordan skal Gran kommune bruke de bevilgede midlene som blir vedtatt til forvaltning av 

kommunal infrastruktur på en best mulig måte 

 Hvordan skal Gran kommune opprettholde en trygg og stabil infrastruktur 

 
Kriterier. Saken er avgrenset til å fastsette kriterier for nedklassifisering av kommunale veger. Etter 
vedtaket gjennomgår rådmannen veglista for å finne de vegene som kommer inn under 
kommunestyrets kriterier. Når kommunestyret så får saken tilbake, handler det om å bekrefte 
gjennom vedtak at navngitt vegstrekning privatiseres. I tillegg vil saken drøfte eventuelle tvilstilfeller 
for politisk avklaring ved vedtak, samt rammer for framdrift og gjennomføring.  
 
Høring. Selv om regelverket ikke krever offentlig høring av et vedtak om nedklassifisering/ 
privatisering, anbefaler rådmannen at forslaget om hvilke veger som privatiseres sendes på høring 
før sluttbehandling. I saken om hovedplan samferdsel og park (k-sak 120/20) henviste rådmannen til 
saksframlegg til Åsnes kommunestyre tidligere i år:  

Det er i all hovedsak veilovens bestemmelser som kommer til anvendelse i forbindelse med 
nedlegging av kommunale veier. I veilovens § 7 heter det at kommunen kan gjøre vedtak om at 
kommunal vei skal legges ned. Et vedtak om nedlegging av offentlig vei etter vegloven § 7 blir ifølge 
juridisk teori ikke ansett som et forvaltningsvedtak etter forvaltningsloven, men som et politisk 
vedtak om at kommunen ikke lengre vil påta seg omkostninger og ansvaret med å holde veien åpen 
som offentlig vei. Dette innebærer blant annet at de av kommunens innbyggere som berøres av 
vedtaket ikke har rett til forhåndsvarsel eller klagerett på vedtaket. Prinsippet om forsvarlig 
saksbehandling tilsier allikevel at saken krever en grundig behandling og at berørte parter har krav 
på å kunne øve innflytelse og kunne legge fram sin sak. Dette ivaretas ved at kommunestyrets 
vedtak med forslag til nedklassifisering legges ut til offentlig ettersyn før saken sluttbehandles i nytt 
kommunestyremøte. 

 
Framdrift i tre etapper. Behandlingen av nedklassifisering får derfor et tretrinnsforløp, mot tidligere 
antydet to trinn. (Tidligere skissert forløp forutsatt at prinsipper og forslag om konkrete veger skulle 
behandles i samme møte.) 
Nå blir saksforløpet: 

 Prinsipper for nedklassifisering 

 Politisk behandling med nedklassifiseringsvedtak for konkrete veger  

Offentlig høring 

 Politisk behandling etter høring - sluttbehandling 

 
Sak med anvendte prinsipper (konkrete veier) kommer tidligst til politisk behandling i 
kommunestyrets møte 23.mars. Med en antatt høringsperiode ut april, vil sluttbehandling stå på 
sakskartet i kommunestyremøtet 22.6.2020. Rådmannen vil drøfte framdrift, herunder tidspunkt for 
nedklassifisering, i neste behandlingsrundes saksframlegg. 
 

Framdriftskonsekvens for konkurranseutsetting av deler av tjenestene. Vedtak om privatisering av 
konkrete veger er en nødvendig avklaring før gjennomføring av konkurranseutsetting av deler av 
tjenestene i Samferdsel og park. Sak om hvilke deler av tjenesten som skal konkurranseutsettes kan tidligst 
legges fram til vedtak i kommunestyremøtet 22.4.2021. Kunngjøring og konkurranse må avvente endelig 
vedtak om nedklassifisering. Konkurransegrunnlaget må da justeres for eksempel for hvilke veger som 
tilbyderen ikke skal regne på. En konkurranseperiode på 56 dager gir tidligste behandling av tildeling av 
kontrakt i oktobermøtet.  
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Framdriftskonsekvens for konkurranse driftsbygg skyves ved positivt vedtak om å privatisere deler av 
tjenestene tilsvarende til behandling i ett av høstens møter.  
Hovedplan Samferdsel og park forutsettes etter vedtaket i sak 120/20 oppdatert og lagt fram for ny 
behandling etter at nedklassifisering er avklart. Denne saken kommer til behandling til høsten. En har slik 
sakene står nå, ingen avhengigheter til anskaffelsene omtalt over her. 

 
 
Noe vegjuss. Rettspraksis har vist at et kommunalt vedtak om kommunal drift av en veg ikke 
forplikter kommunestyret «til evig tid». Dette gjelder også der kommunal drift og vedlikehold av veg 
er bestemt i reguleringsplan. Et kommunestyre kan ikke binde et framtidig kommunestyres 
handlingsrom.  
 
Veglovens § 7 tredje ledd gir kommunen myndighet til å legge ned kommunale veger, og § 8 andre 
ledd hjemler kommunestyrets myndighet til å legge en nedlagt veg ut til bruk som privat veg. Merk 
at loven hverken legger bindende føringer eller stiller opp materielle krav til kommunens vedtak. Det 
finnes heller ingen tekniske krav (tilstand) som må være oppfylt før vegen kan vedtas privatisert.  
Brukerne bærer altså risikoen ved overtakelse av vedlikeholdsansvaret, noe som kan slå ulikt ut for 
brukerne alt etter de privatiserte vegenes tilstand ved overføringen.  
 
Drift og vedlikehold av private veger er regulert i veglovas kapittel VII (§ 54). De personene 
(brukerne) som forpliktes til vedlikehold, skal etter Veglova bidra «kvar etter same høvetall som gjeld 
for den bruk han gjer av vegen». Det betyr at kostnadene skal fordeles forholdsmessig mellom 
brukerne på bakgrunn av den enkeltes faktiske bruk. Hvorvidt man er grunneier, eier av vegen eller 
kun en bruksrettshaver, eventuelt en kombinasjon av disse rettslige posisjonene, er altså ikke 
avgjørende. For eksempel vil en grunneier som ikke bruker vegen i det hele tatt, ikke være forpliktet 
til å bidra til vedlikeholdet.  
 
Med veg menes her vegbanen med eventuelle fortau og veiskulder/grøft, stikkrenner for overvann 
og bekker, og parkeringsplass og bru. (Jamfør Veglova § 1) I tillegg kommer eventuelt gatelys, om 
kommunestyret ikke velger å beholde driftsansvaret for disse av trafikksikkerhetshensyn. 
(Gang- og sykkelveger regnes ikke inn her. Disse foreslås dessuten unntatt privatisering; se under.) 
 
Hvem som eier grunnen vegen går over, har ingen betydning. Når det gjelder eiendomsretten til 
veigrunnen og veibyggverket, så vil kommunen i de tilfeller vegen går på kommunal grunn, beholde 
denne, selv om veien er overført til privat bruk. Eiendomsforhold belyses i kommende sak for de 
veger som faller inn under de utvalgskriteriene kommunestyret vedtar i saken her. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om vegar https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23/ - særlig: 
§ 7 tredje ledd: «Kommunen kan gjere vedtak om at kommunal veg skal leggast ned.» 
§ 8 andre ledd: «Nedlagd offentleg veg som ikkje blir nytta til anna føremål etter første ledd, kan 
vedkommande styremakt legge ut til bruk som privat veg etter denne lova.» 
 
Eksisterende planer 
Hovedplan Samferdsel og park, vedtatt 17.12.2020 (k-sak 120/20). 
Budsjett og økonomiplan 2021-2024, vedtatt 17.12.2020 (K-sak 116/20) 
 
Gjeldende vedtak 
Budsjett og økonomiplan 2021-2024, K-sak 116/20 vedtatt i kommunestyret 17.12.2020 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23/
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K--sak 120/20 (17.12.2020):  

1. Kommunestyret tar forslag til Hovedplan for Samferdsel og park til orientering, og ber 

rådmannen komme tilbake med oppdatert plan etter at nedklassifisering av kommunale 

veier er avklart. 

2. Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak om nedklassifisering av kommunale 

veier.  

3. […] 

 
 
Økonomi 
I sak om hovedplan skrev rådmannen: «Et løst overslag, basert på samlet forbruk på vei og delt på 
antall kilometer kommunal vei, tilsier at privatisering av 25 kilometer kan frigjøre midler i 
størrelsesorden 1,5 mill. kr per år, og at 40 km tilsvarer opp mot 2,5 millioner».  
 
Vedtatt budsjett (k-sak 116/20) forutsetter at driftsrammen for vegdrift i den kommende 
fireårsperioden (2021-2024) reduseres gjennom nedklassifisering av kommunale veger (fra 
budsjettdokumentet/AP/SP-forslag):  

Privatisering gir mindre veg å vedlikeholde. Det skal derfor ikke i seg selv gi redusert vegdrift eller 
redusert vedlikehold for gjenværende kommunale veger.  
 
Det kan bli nødvending med budsjettjusteringer når endelig vedtak har avklart de økonomiske 
konsekvensene. 
 
Dersom kommunestyret velger å gå for gå inn med økonomisk støtte til de berørte brukerne ved 
overgangen, slik rådmannen foreslår i saken, vil det gi overgangskostnader. Summene kan først 
beregnes når en har oversikt over hvilke veger som skal foreslås nedklassifisert på grunnlag av 
utvalgskriteriene som vedtas nå. 
 
 
Bemanning 
Etter vedtak om privatisering av veger, vil rådmannen måtte vurdere hvor mange ansatte det er 
behov for ved avdelingen samferdsel og park. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
UTVALGSKRITERIER 
Saken handler, som nevnt over, om å fastsette utvalgskriterier.  Utvelgelse av veier kan skje etter 
vegtype (hvilken funksjon vegene har), etter hvor mange brukere (eiendommer: boenheter og 
virksomheter) de betjener, eller etter trafikk.  
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For at vi i denne saken ikke skal gjøre forskjellen mellom private og kommunale veger større, er det 
nødvendig å forsøke å oppnå mest mulig likebehandling. 
Rådmannen ser at det vil være vanskelig å likebehandle alle i denne saken, da vegene i Gran 
kommune ikke er bygget etter en spesifikk klassifikasjon og at det er tilfeldig hvilket veger som er 
kommunale og private i dag.  
 
Rådmannen vil innledningsvis framheve to forhold som gjelder alle tilnærminger/kriterier: 

 Det at det er et kommunalt formålsbygg (som f.eks. skole, barnehage, institusjon) i en veg, er 

ikke et argument for at vegen må være offentlig veg. Kommunen kan være en part i et veglag 

som drifter vegen. Kommunens driftsenhet Vann og avløp er deltaker i veglaget for Orstadgutua, 

i forbindelse med høydebassenget som bruker gutua som adkomstveg.  

 At vegen i tillegg til et antall boenheter også er adkomstveg for en virksomhet, gir heller ikke 

grunnlag for at vegen unntas vurdering, selv om virksomheten kanskje står for en stor del av 

trafikken. Virksomheten teller som én vegbruker/part. Men virksomhetens andel av vegutgiftene 

vil som oftest påvirkes av trafikken den skaper, både antall og ekstraslitasje (tungtransport, for 

eksempel vareleveranse eller tømmerbiler); dette fastlegges i avtalen for veglaget, og er noe 

kommunestyret ikke tar stilling til. 

 

1 Utvalg etter vegtype 

 

De kommunale vegene er klassifisert i ulike typer: (jamfør Hovedplan kapitel 3.2.1-3.2.4, samt 3.3.1) 
A1 – Adkomstveger (8,8 km). Veger med hovedformål å betjene boliger og/eller eiendommer i 
spredtbygde områder med vesentlig innslag av boligeiendommer. 
A2 – Adkomstveger i boligfelt (24,8 km). Veger med hovedformål å betjene boliger og/eller 
eiendommer i boligfelt. 
B – Bygdeveger (32,9 km). Bygdeveger er veger som er lange veger med blandet 
transportfunksjon, men med liten trafikk. Det er dog ikke helt enkelt å trekke et skarpt skille 
mellom bygdeveger som ender i blindveg, adkomstveg, skogsbilveg eller går i sløyfe  
I – Industriveger (4,8 km). Adkomstveger som utelukkende betjener næringsvirksomhet eller 
industri (på avsatt område). 
S1 – Overordnede samleveger (24,4 km). Veger med viktige funksjoner for større deler av 
befolkningen. Samleveger er forbindelsesveger innenfor distrikter, områder og bydeler. Også har 
en oppsamlingsfunksjon for flere adkomstveger.  
S2 – Samleveger i boligfelt (50,9 km). Veger i boligfelt som samler trafikk fra flere adkomstveger 
inne på feltet, og leder den ut til overordnede veger.  
G/S – Gang- og sykkelveger. Særskilte veger for myke trafikanter. Noen har en sekundær funksjon 
som adkomstveg, men har kommunal drift med bakgrunn i gang- og sykkelvegfunksjonen. 

 

Både budsjettvedtaket og hovedplanens drøfting av nedklassifisering viser at det er uaktuelt å 
privatisere alle vegene. Skal dette kriteriet benyttes, forutsettes det at kommunestyret velger ut en 
eller flere vegtyper.  
 

I utgangspunktet er dette kriteriet, etter rådmannens vurdering, enkelt å håndtere. Men det blir for 

grovmasket dersom formålet med nedklassifiseringen ikke er privatisering, men å redusere 

driftsutgiftene. Derfor må vegtype suppleres med underkriterier som avgrenser utvalget, for 

eksempel antall brukere. 

 
Utvalg etter vegtype trenger, slik rådmannen ser det, ikke å ta hensyn til antall brukere. Et veglag 
med mange parter i alle aldre vil ha større mulighet til å bli et velfungerende veglag. Dette fordi det 
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vil ha tilgang til større ressurser, både økonomisk og personellmessig, enn et veglag med for 
eksempel tre eldre brukere.  
 
2 Utvalg etter antall brukere. Med brukere forstås her antall eiendommer som har nytte av vegen.  

Dette er eiendommer med gnr/bnr i dag, og det inkluderer for eksempel gårdsbruk, virksomheter og 

boliger (frittliggende boenheter eller i byggefelt, inkludert boligblokk, rekkehus og boliger i 

borettslag).  Brukerbegrepet dekker ikke antall beboere (eller kunder). 

 

Dette er et kriterium som i utgangspunktet er enkelt håndtere. Her kan omfanget settes, med 

alternative trinn, antall boenheter/næringsbygg som er brukere, på samme måte som for forrige 

kriterium.   

Men rådmannen ser at ved å bruke dette kriteriet direkte, kan en risikere at det plukkes ut veger som 

etter funksjon, for eksempel overordnet samleveg, bør vurderes som kommunal veg, fortsatt. Derfor 

anser rådmannen det som nødvendig at kriteriet suppleres med en avgrensning for vegtype(-r) som 

ikke nedklassifiseres. 

 

3 Utvalg etter trafikk på vegen (Årsdøgn-trafikk, ÅDT). Kriteriet er i utgangspunktet svært enkelt, 

alle veger under en gitt ÅDT privatiseres. Men det kan av to grunner ikke anvendes umiddelbart:  

 

Viktigst er likevel at dette er et vanskelig kriterium å benytte, fordi kommunen ikke har oversikt over 

ÅDT for alle kommunale vegene.  Ønsker kommunestyret å bruke ÅDT, vil det kreve en omfattende 

kartlegging før en kan si noe om «lite trafikk» og «stor trafikk». Gran kommune har i dag 226 

kommunale vegstrekninger som da skal måles. Arbeidet kompliseres videre ved at ÅDT kan variere 

veldig gjennom året og dermed er vanskelig å dokumenter riktig ÅDT uten tellinger over lang tid. 

 

Kommunen har ikke noen klare trinn for alternative trafikknivåer som kan legges til grunn som 

presisering av utvalget. Rådmannen kjenner heller ikke til at det finnes en standarder som lett kan 

legges til grunn.  

 

Som for «utvalg etter antall brukere» vil dette kriteriet, brukt alene, kunne få utilsiktet konsekvens 

for vegtype. Derfor anser rådmannen det som nødvendig at kriteriet suppleres med en avgrensning 

for vegtyper som unntas. 

 

Rådmannens vurdering av utvalgskriteriene. Som vist ovenfor kan ikke de foreslåtte kriteriene uten 

videre benyttes alene. De trenger alle ett eller flere underkriterier som begrenser utvalget.   

 Vegtype: En eller flere vegtyper. Eventuelt ytterligere avgrenset til berørte 

eiendommer/brukere. 

 Brukere: Avgrenset til et antall berørte eiendommer/brukere. Eventuelt med unntak for 

vegtyper.  

 Årsdøgntrafikk: Avgrenset til et nærmere fastsatt trafikknivå (ÅDT). Eventuelt med unntak for 

vegtyper.  

 
Gang- og sykkelveger skal etter rådmannens vurdering ikke privatiseres. Dette er viktige 
trafikksikkerhets- og folkehelsetiltak.  
Rådmannen vurderer også at de vegstrekningene som blir trafikkert av skolebuss ikke bør 
privatiseres, da det er viktig at kommunen som er med på og betaler for skoleskyss, har kontroll på 
drift og vedlikehold.  
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Videre anser rådmannen at overordnede samleveger også må unntas, da det er viktig at kommunen 
har kontroll på de viktigste vegene i det kommunale vegnettet, disse vegen er også ofte 
forbindelsesveger mellom fylkesveger. 
 

I utvelgelsen er det viktig å ha et øye på likebehandling. Situasjonen er i dag den at tilsynelatende like 
veger kan være i privat drift eller kommunal (og fylkeskommunal). Hvorfor eierskapet er forskjellig 
beror på tilfeldigheter opp gjennom veghistorien. 
Med i bildet hører også at vegene i Gran kommune ikke er bygget etter en spesifikk klassifikasjon, og 
det betyr at tilordningen av vegene til vegtyper er skjønnsmessig.  
Rådmannen ser derfor at det vil være vanskelig å nå full likebehandling i denne saken, Er det et 
selvstendig mål, må man først klassifisere alle vegene i kommunen, også de som er driftet av private 
og Innlandet fylkeskommune. Etter at alle vegen er klassifisert så måtte man bestemme hvilke 
vegtyper de private, fylket og kommunen skal ha ansvaret for. Dette er en så omfattende og 
inngripende prosess at vi ville måtte leie inn konsulenter til å bistå med dette arbeidet. Men som et 
lite skritt i retning av likebehandling mener rådmannen at privatisering av veger som fungerer som 
adkomst til eiendommer (jamfør hovedplanens vegtyper adkomstveger og bygdeveger)   
er den beste metoden.  
Rådmannen anbefaler i lys av vedtatt budsjett at en starter med å gjennomføre nedklassifisering av 
disse vegtypene med en avgrensning på inntil 10 boenheter/næringsbygg blir privatisert, mens alle 
med 11 eller flere boenheter/næringseiendommer fortsatt blir driftet av kommunen. 
 

 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger en kombinasjonsløsning mellom kriterium for veger 

og supplerer med avgrensende underkriterium. Konkret foreslår rådmannen at nedklassifisering 

gjennomføres for:  

 Veger som er klassifisert som A1 – Adkomstveger, A2 – Adkomstveger i boligfelt og B – 

Bygdeveger, og fungerer som adkomst; 

 begrenset til veger med inntil ti brukere (boenheter, dvs. hus med en eller flere boenheter og 

hytte/fritidsbolig, og næringsvirksomheter) pr. vegstrekning. 

 

Alternativt kan kommunestyret sette et annet antall for brukere; for eksempel begrense utvalget 

til veger med inntil 15 brukere. 

Kommunestyret kan også inkludere andre vegtyper, i så fall er det rådmannens syn at de aktuelle 

da er: I – Industriveger, og S2 – Samleveger i boligfelt. 

 

Alternativt kan en ta utgangspunkt i antall brukere og avgrense utvalget vegtyper, men det blir i 

realiteten samme grep som det som er foreslått over. Et vedtak etter denne tilnærmingen kan 

formuleres slik:  

 

 Nedklassifisering gjennomføres for veger med inntil ti brukere (boenheter, dvs. hus med en 

eller flere boenheter og hytte/fritidsbolig, og næringsvirksomheter) pr. vegstrekning;  

 unntatt veger under vegtypene G/S – gang- og sykkelveg. S1 – overordnet samleveg. 

 

Alternativt kan kommunestyret vedta annet antall brukere eller andre vegtypevalg. 

 

Uansett tilnærming, må rådmannen i det videre arbeidet gå gjennom veglista for å luke ut åpenbare 
feilklassifiseringer. Rådmannen er åpen for at listen over veger kan inneholde veger som burde ha 
vært klassifisert i en annen type enn de er klassifisert som i dag.   
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Økonomisk bistand til de som berøres av nedklassifiseringen? 
 
Rådmannen ser tre områder der kommunen kan legge til rette for overgang fra kommunal drift til 
privat drift i regi av de nye veglagene. 

1. overgangsordning for vinterdrift 

2. overgangsbistand for gatelys 

3. bistand til opprettelse av veglag 

 
Rådmannen kan ikke se at kommunen skal sette inn tiltak for å redusere risikoen for at privatiserte 
veg kan ha ulik tilstand, jamfør avsnittet om vegjuss, over.  
 
1. Overgangsordning for vinterdrift?  

Nåværende avtale om brøyting av kommunale veger løper ut april 2021 med opsjon på et år. 
Rådmannen anbefaler at kommunen bruker opsjonen slik at de berørte innbyggerne kan få på plass 
egne avtaler for brøyting og strøing med private aktører til vintersesongen 2022-23. Temaet legges, 
om kommunestyret ønsker det, fram for drøfting i kommende sak. 
 
2. Overgangsordning for gatelys? 
Da gatelys er et trafikksikkerhetstiltak og Gran kommune er en «trafikksikker kommune» vurdere 
rådmannen at gatelys fortsatt skal være kommunalt driftet. Merk at kommunen også i dag drifter 
gatelys ved flere private veger og fylkesveger.  
Skal veglaget overta driften av gatelys, må først de aktuelle gatelysene deles opp slik at det blir ett 
strekk i hver veg med egne strømmåler og tennskap. Det kan vurderes om kommunen gir tilskudd 
eller betaler denne omleggingskostnaden. Rådmannen kan først vurdere den økonomiske 
konsekvensen med utgangspunkt i de konkret vegene som følger av utvelgelseskriteriene. Temaet 
legges, om kommunestyret ønsker det, fram for drøfting i kommende sak. 
 
3. Økonomisk bistand til opprettelse av veglag?  

Veglag må etableres som følge av at brukerne overtar vegvedlikeholdet praktisk og økonomisk. Her 

er fordeling av utgifter og stemmerett vesentlige elementer i en avtale. Blir ikke brukerne enige om 

en avtale, kan en eller flere kreve dette avgjort av jordskifteretten (Veglova § 54, tredje ledd). Da 

påløper rettsgebyr per sak, og per bruker. Brukere kan bli enige om å løse avtaleinngåelsen ved hjelp 

av advokat. Det er naturlig at veglag i slike tilfeller også omfattes av en støtteordning. Temaet 

legges, om kommunestyret ønsker det, fram for drøfting i kommende sak. 

 
Kort oppsummering av mulige alternativer for økonomiskstøtte: Ønsker kommunestyret at disse 
spørsmålene drøftes i neste saksframlegg, anbefaler rådmannen at vedtaket får med formulering 
som sikrer at «de omtalte støttetiltakene knyttet til vinterdrift, gatelys og etablering av veglag 
drøftes i kommende sak».  
 
Oppsummering. 
 
Rådmannens anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 
 

Kommunestyret starter arbeidet med nedklassifisering av kommunale veger til private veger på 
grunnlag av Veglova § 7, 3. ledd, og § 8, 2. ledd.  
 
Disse utvalgskriteriene legges til grunn for hvilke veger som nedklassifiseres: 



 

9 
 

 Veger som er klassifisert som A1 – Adkomstveger, A2 – Adkomstveger i boligfelt og B – 

Bygdeveger, og fungerer som adkomst; 

 begrenset til veger med inntil ti brukere (boenheter, dvs. hus med en eller flere boenheter og 

hytte/fritidsbolig, og næringsvirksomheter) pr. vegstrekning, 

 og unntatt gang- og sykkelveger og veger som trafikkeres av skolebuss. 

 
Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak for vedtak om nedklassifisering av konkrete 
veger. Saken skal også drøfte virkningstidspunkt og beregne økonomiske konsekvenser, og 
støttetiltakene som er omtalt i saken, knyttet til vinterdrift, gatelys og etablering av veglag, 
konkretiseres. 

 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen spesielle informasjonstiltak i denne runden. Vedtak om høring av forslag til nedklassifisering 
gjøres i neste runde kjent på kommunens nettsider og gjennom annonse i lokalpressen. 
 

 
Dato: 13. januar 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


