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SAMMENDRAG: 

Kommunestyret inviteres til å diskutere spørsmålet om klassifisering av vegnettet i 

kommunen. Fra administrasjonens side foreslås det at det i denne omgang ikke 

gjennomføres noen omklassifisering av veger. Saken er imidlertid utredet slik at det er 

mulig for kommunestyret å foreta endringer i eierforhold og vedlikeholdsansvar. 

Rammereduksjonen på 400.000 kr lagt til grunn i strategiplanen 2016-2019 foreslås 

dekket ved at bevilgningen til private veger i sin helhet fjernes. Dette gir en årlig 

innsparing på kr. 250.000. Videre foreslås at alle veger som har som hovedfunksjon 

adkomst til kommunale VA-anlegg tas ut og finansieres gjennom avgiftssystemet. 

Utgiftene dekkes av økte vann- og kloakkavgifter, og reduserer behovet for egne 

vedlikeholdsmidler med ca. 40.000. 

Manglende inndekning av den forutsatte rammereduksjonen tas på et senere tidspunkt. 

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

I forbindelse med behandling av budsjett og handlingsprogram for perioden 2016 – 2019 har 

kommunestyret, etter forslag fra administrasjonen, gjort vedtak om at det skal utredes hvilke 

konsekvenser det vil ha å legge ned deler av det kommunale vegnettet. 

 



  
 
 

 

 

Ansvaret og grensesnittene for drift og vedlikehold av det offentlige vegnettet er stadig oppe til 

vurdering, dette gjelder både på nasjonalt og lokalt nivå. 

 

Senest i 2015 tok fylkeskommunen opp spørsmålet om nedklassifisering av en rekke 

fylkesveger til kommunale veger. Saken ble utsatt bl.a. med bakgrunn i den pågående 

kommunereformen. Det er påregnelig at saken vil komme opp på nytt, med det resultat at 

kommunens eierskap til det offentlige vegnettet igjen vil øke. Det har nemlig sjeldent gått 

andre vegen. 

 

Tilsvarende har spørsmålet om eierskap og ansvar for det lokale vegnettet vært oppe til 

vurdering en rekke ganger. Felles for kommunestyrets behandlinger er imidlertid at det ikke har 

skjedd endringer i eierskap og ansvar, og at antall meter kommunal veg har holdt seg stabilt. 

Tabellen nedenfor, Tabell I, gir et bilde av hva som har skjedd og hvilke prosesser som har 

vært gjennomført.   

 

 
(Tabell I) 

Møte 

Dato 

Sak.nr Organ Vedtak 

      BUDSJETTINNSPILL 2001 

    K Det forberedes en egen sak for kommunestyret om hvilke veger 

det er aktuelt å nedklassifisere, og i hvilken stand de skal være 

ved overdragelse til private vegselskap. Saken fremmes innen 1. 

mai. 

15.05.0

1 

0025/01 K 1. Nedklassifisering av bestående vegnett i spredt bebyggelse 

utsettes og behandles samtidig med sak om nedklassifisering i 

tettstedene. Det utarbeides en så fullstendig oversikt som mulig over 

konsekvenser vedr. omklassifisering.  

2. Før eventuell omklassifisering skal veiene ha brukbar standard. 

Hver enkelt parsell vurderes med hensyn til grad av opprusting.  

3. Det forutsettes at eiendomsskatt ikke innføres.  

      BUDSJETTINNSPILL 2005 

    K Planutvalget må i løpet av 1. halvår foreta en gjennomgang av alle 

kommunale veger med sikte på at enkelte kommunale veger 

overføres til private vegselskaper. 

24.06.0

6 

  P Dagens kommunale veger opprettholdes. 

01.07.0

6 

      F Saken utsettes. Planutvalget henstilles til å foreta en ny og 

grundigere gjennomgang av alle veger i kommunen – kommunale 

og private.  

Planutvalget anmodes spesielt om å vurdere omklassifisering på 

bakgrunn av om vegen er gjennomkjøringsveg (og i hvilket omfang) 

eller ikke.  

Planutvalget bes også vurdere om det er hjemmel og grunnlag for 



  
 
 

 

 

innføring av brøyte og vedlikeholdsavgift på det kommunale 

vegnettet.  

Formannskapet ønsker saken forelagt som en del av vurderingen av 

tekniske tjenester, seinest innen 15.10.05 

    P 1. Dagens kommunale veger opprettholdes.  

2. Dagens private veger opprettholdes.  

3. I henhold til Veglovens § 20 1. ledd er det ikke hjemmel for å 

innføre avgifter på planlegging, bygging, utbetring, vedlikehald og 

drift av kommunale vegar.  

    K Kommunestyret finner ikke planutvalgets innstilling 

tilfredsstillende. Kommunestyret anbefaler at det arbeides videre 

med saken i 2006. Det utarbeides et mer konkret mandat for 

planutvalgets arbeid som framlegges formannskapet for 

godkjenning snarest mulig. 

02.06.0

6 

0031/06 F Saken utsettes og at saken fremmes på nytt ved en eventuell 

vurdering av innføring av eiendomsskatt 

16.05.0

8 

0053/08 P 1. Gjeldende regler for opptak av kommunale veger beholdes 

uten endringer.  

2. Bestående kommunale veger opprettholdes som kommunale 

veger hvis vegene er i samsvar med gjeldende regler for opptak 

av kommunale veger.  

19.05.0

8 

0039/08 F 1. Gjeldende regler for opptak av kommunale veger beholdes uten 

endringer.  

2. Bestående kommunale veger opprettholdes som kommunale 

veger hvis vegene er i samsvar med gjeldende regler for opptak av 

kommunale veger.  

 

 

Hvilke kryssende interesser og motsetninger kan identifiseres i en slik sak?   

 

Eiendomsskatt. 

Tidligere politiske behandlinger viser at saken er komplisert. Komplisert i den forstand at det er 

et fåtall som ønsker å miste offentlige goder, og at debatten avspeiler politiske skillelinjer med 

hensyn til grensesnittene mellom offentlig og privat oppgavefordeling.  Det synes å være et 

stadig stigende krav og økende forventning fra innbyggerhold om at det offentlige, kommunen, 

skal ha ansvar for «vegstellet» i hele kommunen. Innføring av eiendomsskatt i hele kommunen 

uavhengig av beliggenhet, har trolig bidratt til å forsterke en slik holdning. 

Kommunestyret har i forbindelse med fastsetting av rammer og retningslinjer for 

eiendomsskatten fastsatt en korreksjonsfaktor for eiendommer med privat adkomst over 200 

meter. I retningslinjene heter det: 

• Boligeiendommer og våningshus som har privat atkomst over 200 m får 

reduksjon 0,1 i ytre faktor. 



  
 
 

 

 

Nedklassifisering av kommunale veger til privat eierskap vil, dersom bestemmelsene ikke 

endres, innebære at langt flere eiendommer kommer inn under ordningen med 

reduksjonsfaktor, med tap i eiendomsskatteprovenyet som resultat. Rådmannen har ikke regnet 

på hva det faktisk kunne innebære av tapte skatteinntekter, men et teoretisk anslag på 150 nye 

eiendommer gir følgende konsekvenser: 

 

150 boliger med en gjennomsnittlig skattetakst på kr 750.000,- med skattesats på 5 promille 

gir en årlig reduksjon i skatteinntektene med ca. kr 56.000 pr år. 

Rammer og retningslinjer kan selvfølgelig endres, og dagens bestemmelse om reduksjonsfaktor 

for lang privat adkomst kan oppheves. 

 

Underfinansiering. 

Kommunesektoren må stadig forholde seg til knappe og trangere økonomiske rammer, og etter 

mange år med omstilling og rammekutt er det kjernetjenestene som vil måtte justeres. 

På overordnet nasjonalt nivå er det dokumentert et betydelig misforhold mellom de 

økonomiske rammer som er avsatt til vegvedlikehold og dokumenterte behov og forventninger. 

Denne underfinansieringen, eller gapet mellom avsatte ressurser og behov, forklarer noe av 

utfordringene. Vi har ikke et eierskap til de ulike vegtyper som er finansielt rigget for 

oppgaven. Denne ubalansen kan teoretisk påføre oss store økonomiske utfordringer.  

 

Omdømmetap. 

En større del av fellesskapets utgifter og oppgaver tas ut og gjennomføres i privat regi. 

Kostnadene fordeles på brukerne. Dette kan innebære økte kostnader og mulig omdømmetap 

for lokalsamfunnet i bosettingssammenheng. Det kan bli mindre attraktivt å bosette seg i 

spredtbygde strøk. 

 

Forholdet mellom overordnet og lokalt eierskap til vegnettet. 

Et annet forhold som også påvirker disse problemstillingene er det som skjer på statlig og 

fylkeskommunalt nivå, hvor det gjennomgående har vært en trend at stat/fylkesnivå ensidig har 

skjøvet ansvaret og oppgavene nedover; statlige og fylkeskommunale veger er nedklassifisert 

til kommunalt ansvar. Prosessen som ble varslet og startet i 2015/16, som innebar en 

gjennomgang av det fylkeskommunale vegnettet, ble som kjent utsatt i påvente av 

kommunereformen, men den kommer med sikkerhet opp igjen. I premissene for prosessen er 

det imidlertid forutsatt at endringene skjer innen et «nullsumsspill», som betyr at finansiering 

og oppgaver følges ad. 



  
 
 

 

 

 

Kompetanse. 

Kommunen har, både som eier og drifter av det kommunale vegnettet, betydelig erfaring og 

kompetanse i disse spørsmål. Kompetansen er relatert både til praktisk vegskjøtsel, men også 

kompetanse og erfaring med å legge disse oppgavene ut som anbud. Det er ikke gitt at private 

veglag eller privatpersoner har samme kompetanse og erfaring. Det må etableres fellesskap 

som overtar det praktiske og operative ansvar for vedlikehold. 

 

Merarbeid med omregulering – administrasjon av vedlikehold. 

De aller fleste veg-parseller innenfor regulerte områder er i dag eiet og vedlikeholdt av 

kommunen. Ved en eventuell nedklassifisering av vegnettet vil en også måtte ta med vegnettet 

innenfor boligområdene. Dette vil kreve et betydelig arbeid med omregulering i samtlige 

boligområder. 

 

Hvorfor tas saken opp til vurdering og hva er målet med drøftingen?   

De siste 10 – 20 år er kjennetegnet ved stadige omstillinger, dels som følge av nye oppgaver 

men også reduserte økonomiske rammer mer generelt. Over tid har dette ført til ubalanse i 

forholdet mellom de økonomiske rammer som er stilt til disposisjon, og oppgaver som skal 

løses innenfor rammen. 

Omstillingstiltakene rettes etter hvert mot kjerneoppgave kommunen har, og med 

konsekvenser for brukere både når det gjelder kvalitet og volum. Vi må derfor være forberedt 

og åpne for en gjennomgang av tjenestetilbudet innenfor alle områder – også de områder som 

smerter og skaper uro. 

                                              

STATUS 

Det kommunale vegnettet i Gausdal, som utgjør veger, gang- og sykkelveger og som 

vinterbrøytes, utgjør pr dato 89 939 løpemeter veg, eller nesten 9 mil som fordeler seg på de 

enkelte roder som følger av tabell II nedenfor. 

Veger som har adkomst til kommunens vann- og avløpsanlegg som sin hovedfunksjon trekkes 

ut, i det disse vegene har sin egen finansiering gjennom avgiftssystemet. Dette utgjør 1 472 

løpemeter veg. Videre trekkes gang- og sykkelveger ut med til sammen 11 400 meter, da disse 

er lite aktuelle å privatisere. Vi får da en sentral begrepsstørrelse som vi kaller «vinterbrøyta 

kommunale veger». Inneværende brøytesesong utgjør det begrepet 77 057 meter veg. Av disse 

7,7 mil veg ligger 66 % (5,7 mil) utenfor regulerte områder og resterende 34 % (2,0 mil) 

innenfor regulerte områder. 



  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Tabell II) 

Kretser Total lengde 

komm. veger 

Vinter - brøyta 

komm. veger 

Follebu 11 117 7 033 

Fjerdum 20 616 15 496 

Myra/Engjom 15 495 14 225 

Forset  9 776 7 368 

Auggedal 19 310 19 310 

Bødal/Olstad 11 455 11 455 

Svatsum 2 170 2 170 

Sum 89 939 77 057 

 

 

Tabell III viser at kommunen ligger på snittet i forhold til kommuner som vi normalt 

sammenligner oss med, dette gjelder både hva angår volumer, kvalitet og kostnader. Det kan 

dermed konkluderes med at det ikke er spesielle forhold knyttet til det lokale vegstellet. Det 

registreres et mindre avvik i antall km kommunal veg rapportert i KOSTRA og veglengder i 

tabell III. Avviket anses uvesentlig i foreliggende sammenheng. 

 
(Tabell III) 

  

  

Gausdal Nord 

Fron 

Øyer Nordre 

Land 

Nord-

Aurdal 

Folkemengde i alt 6227 5741 5072 6751 6458 

Brutto dr. utg. i 1000 kr 

for kommunale veger og 

gater 
5934 17355 3314 7185 5806 

Kommunale veier og gater 

i km med belysning 34 41 24 50 24 

Fylkesveg lengde i km 178 97 99 202 133 

Kommunale veger og 

gater i km 
77 116 36 83 69 

Private veier i km 518 565 485 462 861 

Kommunale veger uten 

fast dekke 
52 58 18 30 29 

 

 

 

VEG- OG GATENORMAL 



  
 
 

 

 

 

Kommunestyret har i sak 132/77 vedtatt regler for opptak av kommunale veger. Reglene har 

følgende ordlyd: 

 

1. Eiendomsrett til grunn. Grunn til vegen avstås til det offentlige etter følgende regler: 2,5 m 

fra vegkant/kant av møteplass, lasteramper og lignende, eller 60 cm fra 

fyllingsfot/skjæringstopp. 

2. Trafikkforhold. Vegen skal være av en slik standard at den kan trafikkeres med 

motorkjøretøyer hele året. 

3. Gjerder og gjerdehold. Grinder i vegen tillates ikke. Kommunen bestemmer i hvert enkelt 

tilfelle om det skal tillates ferister i vegen, eller om det skal gjerdes langs vegen. Oppføring 

og vedlikehold av og ansvar for gjerder og ferister påligger den som har gjerdeplikten. 

4. Teknisk utførelse. Vegen skal være minimum 4,5 m bred med 2 x 50 cm skulder. Stigning 

må ikke overskride 1:10 (ikke over 10%) på rett veg og med mindre stigning i kurver. Det 

godtas ikke veger med kurver hvor radius er under 15 meter. Vegbredden i kurver må 

dimensjoneres etter kurveradien. Teknisk kontor pålegges å utarbeide nærmere forskrifter for 

utforming av kurver, bærelag og gruslag, stikkrenner, bruer, grøfter, skråninger, ferister 

o.s.v. 

5. Før noen veg overtas må det foreligge godkjenning fra teknisk utvalg om at de stilte krav er 

oppfylt. 

6. Kommunestyret kan i særlige tilfelle dispensere fra disse bestemmelser. 

 

I henhold til pkt. 4 er det utarbeidet egne veg- og gatenormaler. Selv om disse normalene 

relativt sett er gamle holder de faglig sett fortsatt mål, og anbefales brukt bl.a. som grunnlag 

for tekniske krav til vegstandarder. Normalen er et dokument på 13 sider, og har bestemmelser 

om geometrisk utforming med horisontal – og vertikalkurveradius, bredder, grøfter, snuplasser, 

avkjørsler, rekkverk, drenering, oppbygging av vegkroppen m.m. Dokumentet ligger som utrykt 

vedlegg til saken. 

 

KRITERIER FOR KLASSIFISERING 

 

Det man i utgangspunktet er ute etter her er å finne målbare kriterier for å klassifisere 

vegnettet. Er det grunnlag for å endre status på vegen med utgangspunkt i vedtatte kriterier. 

Kommunale veger kan gjøres private, og private veger kan gjøres kommunale. For det første 

må vegene ha en teknisk og vedlikeholdsmessig standard i tråd med veg- og gatenormalen. 

Kriteriene som er fastsatt har fungert i nesten 40 år og anses fortsatt fullt ut anvendbare og 

relevante. Videre er det knyttet vilkår om funksjonalitet – hva er hovedfunksjonen til den 

aktuelle veg parsellen, hvilken trafikal eller samfunnsmessig rolle spiller den? I kriteriene som 

er foreslått er følgende samfunnsmessige funksjoner prioritert: 

 

 Funksjon som forbindelsesveg mellom andre offentlige veger 



  
 
 

 

 

 Knytte befolkningskonsentrasjoner sammen 

 Knytte befolkningskonsentrasjoner til det offentlige vegnettet 

 Veger med spesiell samfunnsmessig interesse 

 

For å bli definert og tatt opp som kommunal veg må parsellen ha en funksjon som beskrevet i 

punktene 1-5 i tabellen. Hvert funksjonskriterium er gitt en tredelt vekting – som angir om 

vilkårene som er satt oppfylles; oppfyller vilkårene helt (I), oppfyller vilkårene delvis (II) og 

oppfyller ikke vilkårene (III)  

 
 (Tabell IV) 

  Kriterium/vilkår I II III 

1 Vegen fyller vilkårene i veg- og gatenormal fra 1977        

2 Vegen skal tjene som forbindelsesveg mellom andre offentlige 

veger. 

Vegen må ha en minimum årsdøgntrafikk (1) på 

      

3 Vegen skal knytte lokale befolkningskonsentrasjoner med 

hverandre. Som et minimum må befolkningskonsentrasjonen 

utgjør 25 boenheter eller mer 

      

4 Vegen skal knytte en lokal befolkningskonsentrasjon til det 

offentlige vegnettet. Som et minimum må 

befolkningskonsentrasjonen utgjør 25 boenheter eller mer 

      

5 Veien har en spesiell offentlig interesse, så som veier til offentlige 

institusjoner, friluftsområder eller lignende. 

      

 (1) Gj.snittlig trafikkmengde gjennom året 

 

Kriterier/vilkår som er foreslått står fast, men innretningen av vilkårene, nivåene som er 

foreslått må avstemmes mot omfanget av rammekuttet. 

   

For 2017 er det forutsatt en reduksjon bevilgninger til vedlikehold av kommunale veger på kr 

400.000,-. Det legges til grunn at vedlikeholdskostnader pr løpemeter veg blir fordelt likt.  

Bevilgning til vegvedlikehold neste år utgjør ca. kr. 2,4 mill. Dersom denne potten fordeles likt 

ut på de enkelte vegparseller har vi ca. kr. 30,- pr. løpemeter veg til vedlikehold. Med uendret 

kvalitet innebærer innsparingen at vi må omklassifisere 13,3 km kommunal veg. Følgende 

beregning ligger til grunn: 

Kr. 2.400.000 / 78.574 løpemeter = kr. 30,- pr. løpemeter veg 

 Kr. 400.000 /30 kr/løpemeter = 13,3 km 

  

 

 



  
 
 

 

 

VURDERING: 

Rådmannen er i tvil om hva som er den riktige og fornuftige måten å handtere saken på videre, 

og har kommet til at det ikke anses hensiktsmessig å foreslå endringer i eierskap og 

vedlikeholdsansvar for det kommunale vegnettet. Rådmannen legger i sin vurdering vekt på 

følgende forhold: 

      Fra overordnet politisk nivå er det i mange år gitt et klart signal om at dagens 

grensesnitt i forholdet mellom kommunale og private veger er hensiktsmessig. 

     En eventuell endring når det gjelder eierskap og vedlikeholdsansvar vil åpenbart 

skape debatt og motstand i befolkningen. Den økonomiske innsparingen antas ikke å 

stå i forhold til den splid og motsetninger forslaget vil gi. 

     En økt andel private veger over 200 m vil gi et redusert proveny fra 

eiendomsskatten. 

     Kommunen har, både som eier og drifter av det kommunale vegnettet, betydelig 

relevant erfaring og kompetanse. Kompetansen er relatert både til praktisk 

vegskjøtsel, men også kompetanse og erfaring med å legge disse oppgavene ut som 

anbud.   

      Omklassifisering av vegnettet i regulerte områder vil medføre betydelig arbeid med 

endring av reguleringsplaner. Kommunen er pr dato ikke ajour i forhold til en rekke 

større planprosesser, og det kan stilles spørsmål ved en slik prioritering. 

      Mulig omdømmetap for kommunen. 

      Bebudede endringer i forholdet mellom fylkeskommunale og lokale veger. Dette bør 

ses i sammenheng. 

 

Dersom kommunestyret velger å starte prosessen med omklassifisering vil det etter 

rådmannens oppfatning være hensiktsmessig å gjøre ytterligere undersøkelser og utredninger 

som grunnlag for et vedtak i saken. Følgende utredninger bør foretas: 

 Ytterligere utredning om vegenes funksjonalitet i forhold til kriterier/vilkår, herunder å 

gjennomføre trafikktellinger. 

 Status i forhold til omregulering/endring av reguleringsplaner. 

 Opprettelse av private vegsamarbeid – praktisk bistand til oppsittere. 

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 

 

      innstilling: 

 

1. Deler av planlagt innsparing i 2017, kr 400.000 gjennomføres som følger: 



  
 
 

 

 

 Tilskudd private veger fjernes i sin helhet med virkning fra 2017, og utgjør kr. 

250 000,-. 

 Vedlikehold av veger til kommunale vann- og avløpsanlegg tas rent finansielt ut av 

det kommunale vegvedlikeholdet og finansieres gjennom avgiftssystemet, og utgjør 

ca. kr. 40 000,-. 

2. Det anses samlet sett ikke hensiktsmessig å starte en prosess med nedklassifisering av 

kommunale veger på nåværende tidspunkt, og videre arbeid med dette stilles i bero. 

 

Formannskapet behandlet saken den 10.11.2016 sak 82/16 

 

Behandling:  

Odd Steinar Bækken, Bygdalista, og Jon Arild Sagheim, Sp, tok opp sin habilitet siden de er 

mottakere av tilskudd til private veger. De gikk fra ved voteringen. 5 representanter tilstede. 

Formannskapet vedtok enstemmig at de to er inhabile.  

 

5 representanter tilstede ved behandling av saken.  

 

Anne Synnøve Østensen, Ap, satte fram dette forslag  

 

1. «Deler av planlagt innsparing i 2017, kr 400.000 gjennomføres som følger:  

 Vedlikehold av veger til kommunale vann- og avløpsanlegg tas rent finansielt ut av det 

kommunale vegvedlikeholdet og finansieres gjennom avgiftssystemet, og utgjør ca. kr. 

40 000,-.  

 

2 Det anses samlet sett ikke hensiktsmessig å starte en prosess med nedklassifisering av 

kommunale veger på nåværende tidspunkt, og videre arbeid med dette stilles i bero.»  

 

 

Votering:  

4 stemte for forslaget til Anne Synnøve Østensen. 1 stemte for rådmannens forslag. 

 

Innstilling:  

1. Deler av planlagt innsparing i 2017, kr 400.000 gjennomføres som følger:  

 Vedlikehold av veger til kommunale vann- og avløpsanlegg tas rent finansielt ut av det 

kommunale vegvedlikeholdet og finansieres gjennom avgiftssystemet, og utgjør ca. kr. 

40 000,-.  

 

2. Det anses samlet sett ikke hensiktsmessig å starte en prosess med nedklassifisering av 

kommunale veger på nåværende tidspunkt, og videre arbeid med dette stilles i bero. 

 

 



  
 
 

 

 

 

Kommunestyret behandlet saken den 24.11.2016 sak 95/16 

 

Behandling: 

Jon Arild Sagheim, Sp, og Paul Kristian Lillelien, Sp, tok opp sin habilitet fordi de er 

styremedlemmer i veiselskap som mottar tilskudd. De gikk i fra ved avstemming i saken. 21 

representanter tilstede. Det ble erklærte habile med 11 mot 10 stemmer.  

 

 

Behandling av saken:  

 

Olav Olstad, V, satte fram igjen rådmannens forslag til formannskapet (knyttet til punkt 1):  

«Tilskudd til private veger fjernes i sin helhet med virkning fra 2017, og utgjør kr. 250.000.» 

 

Votering:  

Innstillingen ble satt opp mot forslaget til Olav Olstad. Innstillingen ble vedtatt med 17 

stemmer. 6 stemte for forslaget til Olav Olstad. .   

 

 

Vedtak: 

1. Deler av planlagt innsparing i 2017, kr 400.000 gjennomføres som følger:  

 Vedlikehold av veger til kommunale vann- og avløpsanlegg tas rent finansielt ut av det 

kommunale vegvedlikeholdet og finansieres gjennom avgiftssystemet, og utgjør ca. kr. 

40 000,-.  

 

2. Det anses samlet sett ikke hensiktsmessig å starte en prosess med nedklassifisering av    

    kommunale veger på nåværende tidspunkt, og videre arbeid med dette stilles i bero. 

 

 

 

 

 

 


