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Høring - Gråsoneveier og velveier - tilskudd og nedlegging
Utvalg for samfunnstjenester har behandlet saken i møte 29.04.2021 sak 25/21
Behandling
Rådgiver Per Steine besvarte spørsmål.
Forslag fremmet av Espen Hansen Aspås, FRP på vegne av FRP:
Saken utsettes: Kriteriene for utvelgelse av veier tydeliggjøres. Saken konkretiseres
og begrunnes ytterligere.
Forslaget fremmet av Espen Hansen Aspås, FrP på vegne av FrP falt mot 1 stemme,
Espen Hansen Aspås, FrP
Forslag fremmet av Elisabeth Holter-Schøyen, V på vegne av H, V og SP til nytt
punkt 3 mot kommunedirektørens forslag:
Nytt Punkt 3 Kommunale veier i henhold til vedlagte liste går fra kommunalt driftet vei
til privat vei, korrigeres til:
3. Kommunale veier som foreslås å gå fra kommunalt driftet vei til privat vei, i
henhold til vedlagte liste, tas stilling til i 2. gangs behandling – etter høring.
Forslag fremmet av Elisabeth Holter-Schøyen, V på vegne av H, V og SP ble
enstemmig vedtatt
Kommunedirektørens forslag til punkt 1, 2 4, 5, 6 og 7 ble vedtatt mot 1 stemme,
Espen Hansen Aspås, FrP
Kommunedirektørens forslag i 7 punkter
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Vedtak
1. Kommunal drift og vedlikehold av private veier/innkjøringer som tidligere har
vært driftet som kommunale veier, avsluttes 1.10.21
2. Tilskudd til drift av private veier i gamle Asker avsluttes 1.10.21.
3. Kommunale veier som foreslås å gå fra kommunalt driftet vei til privat vei, i
henhold til vedlagte liste, tas stilling til i 2. gangs behandling – etter høring.
4

Kommunedirektøren gir veiledning i forbindelse med opprettelse av veilag og
utlysing av driftsoppdrag

5. Kommunen deltar i veilag der kommunen er brukere etter loven.
6. Kommunedirektøren vil sørge for god og rettidig kommunikasjon og rådgivning
slik at private brukere av privat vei som mister kommunal drift/driftstilskudd får
god tid til omstillingen
7. Før saken sluttbehandles i utvalget og innstilles for vedtak i kommunestyret,
sendes saken på høring til berørte vel og grunneiere.
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