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Nedklassifisering (privatisering) av kommunale veger - forslag til 
offentlig ettersyn 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar, på grunnlag at Vegloven § 7 tredje ledd og § 8 andre ledd, at 
veger/vegstrekninger som vist i vedlegg 1a, foreslås lagt ned som kommunal veg, og lagt ut til bruk 
som privat veg fra 1.5.2022. 
 
Drift av gatelys videreføres som i dag. 
 
Vedtaket legges ut til offentlig ettersyn med onsdag 28. april som frist for innspill.  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Rådmannens forslag til veger/vegstrekninger som nedklassifiseres fra kommunal til 
privat veg (vedlegg 1a) 

J 

Rådmannens alternative forslag til veger/vegstrekninger som nedklassifiseres fra 
kommunal til privat veg (vedlegg 2a) 

J 

Saksframlegg k-sak 11/21 (11.2.2021) Rammer for nedklassifisering (privatisering) 
av kommunale veger 

  N   

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret har vedtatt å starte nedklassifisering (privatisering) av kommunale veger på 
grunnlag av et sett kriterier. Rådmannen legger i saken fram forslag til hvilke veger eller 
vegstrekninger som etter kriteriene skal legges ut til bruk som privat veg. 1.5.2022 anbefales som 
dato for iverksetting. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn før saken sluttbehandles.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 
Saken er andre trinn i oppfølgingen av kommunestyrets vedtak 17. desember 2020 i sak Hovedplan 
Samferdsel og park (k-sak 120/20), samt vedtatt innsparing av drifts- og vedlikeholdskostnader i 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet            
Kommunestyret            
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Budsjett og økonomiplan 2021-2024 (k-sak 116/20). Kommunestyret fastsatte 11. februar (k-sak 
11/21), kriterier for nedklassifisering (privatisering).  
 
Kommunens adgang til privatiseringsvedtak styres av Veglovens § 7 tredje ledd. Her gis kommunen 
myndighet til å legge ned kommunale veger. § 8 andre ledd i samme lov hjemler kommunestyrets 
myndighet til å legge en nedlagt veg ut til bruk som privat veg. Merk at loven verken 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. Dette innebærer også at vedtak om 
nedklassifisering opphever tidligere vedtak om overtakelse av veg, også overtakelsesvedtak i 
forbindelse med reguleringsplaner.  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 eiendomsretten til veggrunnen, selv om drift og vedlikehold av veien 
overføres til private (veglag).  
 
Regelverket krever ikke offentlig høring av et vedtak om nedklassifisering (privatisering). Rådmannen 
har anbefalt at forslaget om hvilke veger som privatiseres, legges ut til offentlig ettersyn før 
sluttbehandling. Dette følges opp i saken her. 
 
Saken representerer andre etappe i skissert forløp (jf. saksframlegget 11. februar):  

 Prinsipper for nedklassifisering (11.2.2021) 

 Politisk behandling med nedklassifiseringsvedtak for konkrete veger med påfølgende 

offentlig ettersyn.  

 Politisk behandling etter offentlig ettersyn – sluttbehandling (juni 2021) 

 

 
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om vegar (Veglova) 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 
 
Kommunestyresak 11/21 (11.2.2021):  
 
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: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23/
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 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. 
 
Økonomi 
Vedtatt budsjett (k-sak 116/20) forutsetter at driftsrammen for vegdrift i den kommende 
fireårsperioden (2021-2024), som følge av nedklassifisering av kommunale veger, reduseres slik: 
 

2021 2022 2023 2024 

- 255 000 kr - 800 000 kr - 1 200 000 kr - 1 600 000 kr 

 
Nedklassifisering (privatisering) etter rådmannens innstilling gir en innsparing på ca. 500 000 kroner 
for fullt driftsår. Med virkningstidspunkt 1.5.2022 blir driftskonsekvensen 2/3 årsvirkning i 2022. Full 
årsvirkning fra og med 2023. 
 

2021 2022 2023 2024 

- 0 kr - 330 000 - 500 000 - 500 000 kr 

 
 
Bemanning 
Innstillingen er uten konsekvenser for bemanningen.  
Alternativt omfang nedklassifisering medfører at bemanningen reduseres med ett årsverk.  
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
 

Alternativer 
 
Kartleggingen. Rådmannen har gjennomført kartleggingen slik:  

 Gjennomgang av de kommunale vegene for klassifisering «som A1 – Adkomstveger, A2 – 
Adkomstveger i boligfelt og B – Bygdeveger, og fungerer som adkomst».  

 Deretter gått gjennom utvalget veger «begrenset til veger med inntil ti brukere (boenheter, dvs. 
hus med en eller flere boenheter og hytte/fritidsbolig, og næringsvirksomheter) pr. 
vegstrekning»: Her er det kartlagt brukere som har avkjørsel direkte til veg/vegstrekningen. 
(Rådmannen har ikke regnet inn brukere i privat veg som tar av fra foreslått veg/vegstrekning.) 

 
Beregning av drifts- og vedlikeholdskostnader. Det har i løpet av prosessen med konkretisering av 
hvilke veger som foreslås privatisert og beregning av de økonomiske konsekvensene, blitt klart at 
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tidligere overslag i forslag til Hovedplan Samferdsel og park over mulig besparelse ved 
nedklassifisering var litt for optimistiske. Beregningene nå, basert på helt konkrete veger, er gjort ut 
fra gjennomsnittlig driftsutgift per kvadratmeter veg og ikke per kilometer veg som i 
hovedplanforslaget. Driftsutgift per kvadratmeter blir riktigere fordi det tar hensyn til at de 
kommunale vegene har store variasjoner i bredde. Derfor er det ikke samme størrelse på innsparing i 
forslaget til hovedplan og i dette saksframlegget.  
 
 
Nedklassifisering etter kriteriene (vedlegg 1) 
 
Avgrensningen «inntil ti brukere» gir et utvalg på 62 strekninger/veger på til sammen ca. 23 km som 
foreslås nedklassifisert (privatisert). Hvilke veger/strekninger dette er, går fram av vedlegg 1a.   
 
Driftskonsekvensen, innsparingen, beregnes til ca. 500 000 kr per år (2021-kroner). Med foreslått 
iverksettingstidspunkt 1.5.2022 (se under), blir årsvirkningen for 2022 ca. 330 000 kroner.  
Dette nedklassifiseringsalternativet gir ikke tilstrekkelig reduksjon av oppgavene (kilometer veg) til at 
rådmannen kan se at bemanningen på vegsiden kan reduseres. Det vil fortsatt være et så stort antall 
veger som må driftes og vedlikeholdes, at driftskonsekvensen av privatiseringen må beregnes etter 
kostnader til drift og vedlikehold uten lønnskostnader. (Beregnet med lønnskostnader inkludert, blir 
årsvirkningen ca. 1 mill. kr.) 
 
 
Alternativt omfang av nedklassifisering (Vedlegg 2) 
 
Siden budsjettforutsetningene ved nedklassifisering etter vedtatt kriteriesett ikke nås, har 
rådmannen gjort en alternativ beregning med de samme kriteriene, bare med den forskjell at 
avgrensningskriteriet «inntil ti brukere» (0-10) er endret til «inntil femten brukere» (0-15). (Se 
vedlegg 2a.)  
 
Avgrensningen «inntil femten brukere» gir et utvalg på 80 strekninger/veger på til sammen ca. 35 km 
som foreslås nedklassifisert (privatisert). Hvilke veger/strekninger dette er, går fram av vedlegg 2a.   
 
Dette alternativet reduserer oppgaveomfanget, kilometer veg, så mye at bemanningen kan 
reduseres med ett årsverk på «vegsiden». Driftskonsekvensen beregnes etter kostnader til drift og 
vedlikehold med lønnskostnader.   
 
Driftskonsekvensen, innsparingen, beregnes til ca. 1 650 000 kr per år (2021-kroner). Med foreslått 
iverksettingstidspunkt 1.5.2022 (se under), blir årsvirkningen for 2022 estimert til ca. 1 100 000 
kroner.  
 
 
Gjennomføringstidspunkt 
 
Private veglag er ikke ukjent for folk. Det er mange veglag i Gran. En må likevel regne med at 
nedklassifiseringsvedtaket komme overraskende for mange.  
For mange av de berørte vegstrekningene vil det trolig være raskt avklart hvem som skal delta i 
veglaget. Men for andre vegstrekninger, for eksempel der nedlagt veg er adkomstveg til et større 
antall fritidsboliger eller til boligfelt med privat, vil veglaget involvere mange, noe som kan påvirke 
tiden det tar å få etablert veglag. Dannelse av veglag kompliseres ytterligere da det ifølge Veglova er 
brukerne av vegen som skal være deltakere i veglaget, og det kan omfatte andre enn eiere av 
eiendommer med adkomst fra vegen, først og fremst de som har bruksrett til vegen. Et annet 
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perspektiv er hvorvidt brukerne raskt blir enige om en avtale, eller det er stor uenighet om 
utgiftsfordeling o.a. avtalespørsmål.  
 
I lys av at noen brukere kan ha behov for å reise sak for Jordskifteretten for å få på plass en avtale, 
vurderer rådmannen at det er hensiktsmessig å ikke forsere privatiseringen i inneværende år. Dette 
kan være et håndslag til de som opplever nedklassifiseringen som et dramatisk vedtak.  
Rådmannen viI også peke på at iverksetting allerede i 2021 ideelt bør settes før oppstart av 
brøytesesongen, 1. oktober, noe som kan gi kort tid for flere å få på plass en veglagsavtale som gir 
mulighet for å bestille snøbrøyting.   
 
Rådmannen anbefaler derfor at virkningstidspunktet settes til 1.5.2022. Tidspunktet sammenfaller 
med overgangen fra vinterdrift til sommerdrift. Dette er sluttdato for brøyteavtaleperioden. 
 
 
Forholdet til budsjettet  
 
Budsjettvedtaket om rammereduksjon som følge av nedklassifisering av kommunale veger, angir en 
opptrapping (redusert ramme) fra - 255 000 kr til - 1 600 000 i fireårsperioden.  
 
Foreslått iverksettingstidspunkt innebærer at en ikke når budsjettert innsparing. Differansen dekkes 
innenfor egen ramme eller andre omdisponeringer. Alternativt dekkes det inn med tilleggsbevilgning, 
med bruk av disposisjonsfond. Rådmannen vil kommer tilbake til finansiering i sluttbehandlingen av 
saken, etter offentlig ettersyn, når omfanget nedklassifiserte veger er avklart. Det foreslås derfor ikke 
vedtaksledd om dette i denne runden.  
 
Nedklassifisering etter innstillingen møter heller ikke budsjettforutsetningen for 2022-2024. 
Finansiering drøftes i budsjettarbeidet.  
 
Alternativ nedklassifisering har en driftskonsekvens (-1,65 mill. kr) som er noe større en 
budsjettforutsetningen i år 4 (-1,6 mill. kr). Rådmannen ser ingen fordel ved å privatisere etappevis, 
og anbefaler at privatisering etter dette alternativet gjennomføres som én pakke med 
iverksettingsdato 1.5.2022. Budsjettet justeres i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2022-
2025. Heller ikke for dette alternativet når en budsjettert innsparing for 2021.  
 
 
Mulige støttetiltak 
 
A Fortsatt kommunal drift av gatelys? Rådmannen anbefaler at kommunal drift av gatelys beholdes, 
primært av trafikksikkerhetshensyn, men også fordi kommunen i dag drifter gatelys i flere private 
veger. Hvis drift av gatelys i nedklassifiserte veger privatiseres, er det rådmannens oppfatning at 
tilsvarende drift av eksisterende kommunale gatelys i andre private veger, samtidig må overføres til 
disse veglagene.  
 
Det er ikke gjort beregning av innsparingspotensialet. Dersom kommunestyret ønsker å vurdere 
privatisering, er det tidsnok at dette legges fram i forbindelse med at nedklassifiseringsforslaget 
sluttbehandles.  
 
Vedtaksleddet «Kommunal drift av gatelys videreføres der dette er etablert» kan da for eksempel 
endres til «Kommunestyret ber rådmannen utrede privatisering av gatelysdrift i private veger til 
sluttbehandlingen av saken.» Privatisering av gatelys krever at stolpekretsen kobles fra kommunens 
kretser, og etableres med egne tilførsler og egne målere. 
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B Forlenge avtalene om snøbrøyting til 2021-2022-sesongen? Kommunens snøbrøytingsavtaler 
utløper etter denne vinteren, men har en opsjon om å forlenge avtalen med ett år (Fra 1. oktober 
2021 til 30. april 2022.) Med anbefalt iverksettingstidspunkt, 1.5.2022, må avtalene forlenges. 
Utgiften til brøyting ligger inne i beregningene.  
 
 
C Gi økonomisk støtte til etablering av veglag? Rådmannen har sett på en enkel modell med 
utgangspunkt i Jordskifterettens gebyr. Dersom en legger til grunn de veger/vegstykker som er 
foreslått og det antall boenheter som er lagt til grunn for innstillingen (vedlegg 1a), blir samlet 
tilskudd drøyt 1 mill. kroner. (Tilsvarende tall for alternativet, er ca. 1,8 mill. kroner.)  Rådmannen 
anser dette som uaktuelt i kommunens situasjon og anbefaler at det ikke gis økonomisk støtte.  
 
Modellen, der økonomisk støtte kun gis til de til de konkrete brukere kartleggingen i saken omfatter, 
blir heller ikke rettferdig. For noen veger/vegstrekninger er det sammenfall mellom berørte 
eiendommer og brukere. I andre tilfeller, for eksempel der vegen går over i (eksisterende) privat veg, 
vil veglaget omfatte mange flere parter enn de som er lagt til grunn for utvalget. Disse er som nevnt 
over, ikke kartlagt, og inngår ikke i beregningene. Denne skjevheten er, etter rådmannens vurdering, 
i seg selv tilstrekkelig grunn til å ikke anbefale et tilskudd som skissert. 
 
 
Offentlig ettersyn 
 
Rådmannen har tidligere vist til at de av kommunens innbyggere som berøres av et vedtak om å 
nedklassifisere kommunale veger verken har rett til forhåndsvarsel eller klagerett på vedtaket. Det 
kreves heller ikke høring av vedtaket. Rådmannen har likevel anbefalt at forslaget om hvilke veger 
som foreslås privatisert, legges ut til offentlig ettersyn før sluttbehandling.  
I lys av kommunestyrets selvråderett i slike saker, er det viktig å understreke at formålet med 
høringen er å kvalitetssikre saksbehandlingen, ikke å oppfylle partsrettigheter.  
 
Dette vil gjenspeiles i hvordan høringsuttalelser saksbehandles til kommunestyrets sluttbehandling. 
Merknader som påviser vesentlig saksforhold som saksbehandlingen eventuelt har oversett, vil blir 
tatt opp til behandling. Høringsuttalelser som går på generell misnøye med vedtaket samles opp og 
følger saken ukommentert. «Vesentlig saksforhold» vil være i alt vesentlig gjelde vegtype eller at 
antall boenheter er større enn det som er lagt til grunn, at vegen ligger utenfor avgrensingskriteriet 
som kommunestyret vedtar. 
 
Siden saken ikke har parter, planlegger rådmannen det offentlige ettersynet uten at det sendes 
adressert informasjon til brukerne, eierne av eiendommene. 
 
 
 
Rådmannens innstilling 
 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar å nedklassifisere (privatisere) vegene og 
vegstrekningene etter vedlegg 1a, og legge de ut til privat bruk fra 1.5.2022. Eksisterende kommunal 
drift av veglys anbefales opprettholdt i de vegene som nedklassifiseres.  
 
 Alternativt kan kommunestyret vedta nedklassifisering etter vedlegg 2a. 
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om utlegging til offentlig ettersyn publiseres på kommunens nettside. Offentlig ettersyn 
annonseres dessuten i lokalavisen.  
 

 
Dato: 1. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


