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VURDERE OMKLASSIFISERING AV KOMMUNALE VEGER TIL PRIVAT EIERSKAP.  
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SAMMENDRAG: 
For at administrasjonen skal få en nærmere avklaring på elementer som ønskes utredet 
videre, legges denne saken vedr. spørsmål om omklassifisering av det kommunale 
vegnettet frem for kommunestyret til diskusjon. 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunestyret fattet i sak nr. 99/20 den 10.12.20 følgende vedtak:  
 

Med bakgrunn i kommunestyre sak 95/16 og orientering fra kommunedirektøren i 
dialogseminar 27.08.2020 ber kommunestyre administrasjon starte opp saksutredning 
med formål og omklassifisere kommunale veger til privat eierskap. Dette innbefatter også 
ny modell for kommunalt tilskudd til private veger. Planutvalget holdes løpende orientert 
om saksutredningen. Saken skal legges fram til politisk behandling før budsjett for 2022 
skal vedtas. 

 
Etter avtale med ordfører fremmes saken for kommunestyret for å få en diskusjon og en 
nærmere avklaring om hva en ønsker å oppnå, samt elementer som må utredes videre. 
Spørsmål om omklassifisering av det kommunale vegnettet har vært utredet ved flere 
anledninger, senest i 2016. Kommunestyresak 95/16 ligger som vedlegg til saken. 
 
Til orientering og som et grunnlag inn i diskusjonen tas det med oppdaterte tall i forhold til 
driftskostnader, samt Kostra tall som viser hvordan Gausdal kommune ligger an 
sammenlignet med andre kommuner. 
 
Kostnader i 2020 Kr 
Driftskostnader for kommunale veier * 4 574 000,- 
Avskrivninger 2 417 000,- 
Totalt   6 991 000,- 

*Kostnader for gatelys er ikke med i tallene. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Kostra tall for 2019 Gausdal Øyer Tynset Oppdal Hole Kostragruppe 11 
Netto driftsutgifter ekskl. 
avskrivninger i kr pr. km 
kommunal vei og gate 

70 544 83 703 91586 80 955 114 394 85 950 

 
 
VURDERING: 
Administrasjonen har foreløpig ikke vurdert eller utredet saken, men legger ved 
saksutredningen fra 2016. Med bakgrunn i kommunestyrets diskusjon og bestilling av 
elementer som skal utredes videre vil planutvalget bli holdt orientert om fremdrift og 
saksutredning. 
 
Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
 
 
Kommunedirektøren legger saken fram uten forslag til vedtak.  
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 26/21 den 17.03.2021. 
 
Behandling: 
 
Stig Melbø, Tverrpolitisk liste, satte fram dette forslaget:  
 
«Sak om omklassifisering av kommunale veger til privat eierskap avsluttes.» 
 
Votering:  
Forslaget til Stig Melbø ble enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 
Sak om omklassifisering av kommunale veger til privat eierskap avsluttes. 
 


