
Ordføreres svar på Interpellasjonen fra Wenche Strand; 

 
Gatelys fra Rækstadgutua til Tingelstad kirke FV 240. 
 
Anlegget ble bygget i 1997 etter salget av Vestre Tingelstad Samvirkelag, da folk i nærområdet mente 

det var den beste måten å bruke pengene på. Gatelyset ble bygget på dugnad og driftes på dugnad. 

Belysningen er på ca. 2,5 km og består av ca. 80 lyspunkter. Dugnadsgjengen har sørget for en 

tryggere fv 240 i Tingelstad i mer enn 20 år. En stor takk til dere!  

Tingelstad Lyslag har helt siden 2011 forsøkt å få fylkeskommunen eller Gran kommune til å ta over 

anlegget.  Det naturlige er jo at Oppland Fylkeskommune tar over lysanlegget på en fylkesveg. 

Vinteren 2018 tilskrev Tingelstad Lyslag undertegnede og ba meg se på muligheten for overdragelsen 

av driften til det offentlige. Jeg drøftet forholdet innad i kommunen. Gran kommune var da inne i en 

forhandlingsprosess med fylkeskommunen om å ta over flere fylkesveger, dvs. at fylkesveier 

klassifiseres ned til kommunale veier. Konklusjonen ble at man skulle se på det private lysanlegget i 

Tingelstad som en del av forhandlingene med fylkeskommunen. 

Den 4. juni 2018, i påvente av forhandlingene, inviterte jeg Anne Elisabeth Thoresen (AP) (Leder av 

komite for samferdsel og trafikksikkerhet i Oppland) og Eivind Myhr (Rådgiver, strategisk samferdsel i 

Oppland) til et møte, slik at formannen i lyslaget, Ingvald Rækstad, kunne legge fram situasjonen og 

komme fram til en varlig løsning. Møtet ga dessverre ingen resultater i retning av en varlig løsning.   

I brev fra Oppland fylkeskommune, mottatt 21. des. 2018, ble Gran informert om at prosjektet 

«nedklassifisering av fylkesveger» var vedtatt avsluttet fram til etter sammenslåingen av Hedmark og 

Oppland. 

Med bakgrunn i dette ringte jeg Fylkesrådmann i Oppland, Rasmus Olav Vigrestad, 8. jan. 2019, og ba 

ham se på overtagelse av lysanlegget i Tingelstad langs fv 240. Samtalen ble fulgt opp skriftlig pr. mail 

til fylkesrådmannen den 10. januar i år (Se vedlegg).  

Fra tidspunktet mailen ble sendt har det vær dialog mellom fylkesrådmann Rasmus Olav Vigrestad og 

undertegnede. Seinest i går, onsdag 20. feb. 2019, da vår rådmann Lars Ole Saugnes, kommunalsjef 

Leif Arne Vesteraas og undertegnede deltok i «Samarbeidsmøte mellom Gran kommune og 

Fylkeskommunen,  hvor også overtagelse av gatebelysningen i Tingelstad ble drøftet nok en gang.  

Fylkeskommunen, ved øverste ledelse adminstrativt og politisk, svarer at de er villig til å se på 

overtageksene av lysanlegget i Tingelstad som en del av prosjektet «nedklassifisering av fylkesveger»  

når det arbeidet tas opp igjen.   

Således er interpellantes forslag til vedtak gjennomført av ordfører allerde før behadnlingen av 

interpellasjonen, samt at fylkeskommunen har avgitt svar på forespørselen fra undertegnede. 

 

På bakgrunn av dette anbefaler ordføreren at Wenche Strand trekker interpellasjonen. 

 

Ordfører Willy Westhagen, Jaren 21.02.2019 


