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Forslag om å avslutte kommunal drift av vei
Asker kommune har vurdert veiene i kommunen opp mot kriteriene for hva som er en
kommunal vei.
Grunnen til det, er nye kriterier som gjelder for hele nye Asker kommune. Kriteriene ble først
utarbeidet av tidligere Røyken og Hurum kommuner, og så vedtatt av politikerne i nye Asker.
Det er viktig at veiene i kommunen driftes rettferdig og forutsigbart etter gjeldene kriterier.
Vi har vurdert det slik at veien du/ dere bor i, ikke tilfredsstiller kriteriene for kommunal vei,
og vil derfor fremme et politisk forslag om at Asker kommune ikke skal drifte og vedlikeholde
veien etter 31. mai 2022.
Kriterier for kommunal vei i Asker kommune
Én eller flere kriterier må være oppfylt:
• Er veien åpen for allmenn ferdsel? (jf. Veglova §1 første ledd)
• Betjener veien mer enn 10 stk. boenheter? (Ref. kommunes vegnormal)
• Er veien adkomst til merket turvei, med biloppstillingsplass?
• Er veien gjennomfartsåre for gående? («gang og sykkelvei»)
• Er veien viktig for kollektivtrafikk, herunder omkjøringsvei?
• Har veien papirer som tilsier at denne skal være kommunal?
Høringsfrist er 20. august
Vi foreslår å avslutte den kommunale driften på flere veier, og alle forslag skal behandles
politisk til høsten. Hvis forslaget for din/ deres vei blir vedtatt, må veien driftes privat.
Det politiske utvalget for samfunnstjenester har vedtatt å sende saken på høring til de
berørte slik at du/ dere kan komme med innsigelser dersom det skulle være grunner for at
veien skal være kommunal vei. Dette kan du/ dere gjøre på Asker kommunes nettsider
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under «Saker på høring og kunngjøringer» innen 20. august. Der finner du også mer
informasjon: www.asker.kommune.no/horinger
Eller du kan sende brev til: Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. Husk å merke
brevet med saksummer: 21/10298
Vi tilbyr veiledning
Hvis endringen blir vedtatt, vil kommunen tilby veiledning i hvordan man organiserer drift og
vedlikehold av private veier. Vi vil blant annet veilede om hvordan man etablererer et veilag
som er en praktisk ordning for privat veidrift.
Dersom kommunen er bruker av veien, kan det være aktuelt at Asker kommune inngår som
part i et veilag.
Politisk behandling til høsten
Etter høringsfristen 20. august vil vi gå gjennom innspillene og legge saken frem for politisk
behandling i politisk utvalg for samfunnstjenester. Deretter vil saken bli behandlet i
formannskapet og kommunestyret.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt med juridisk rådgiver Per Steine,
per.steine@asker.kommune.no eller tlf.: 975 45 388
Med vennlig hilsen
Per Steine
Miljø, renovasjon og samferdsel
Dokumentet er elektronisk godkjent.
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