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Høring- Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilysFrist 19.06.2021
Utvalg for kommunalteknikk, miljø og beredskap i Porsanger kommune har i sak
3/2021 vedtatt å sende på høring forslag om å nedklassifisere en rekke kommunale
veier og å redusere noen veilys.
Du mottar dette brevet fordi du eier bolig eller fritidsbolig ved en vei som er
foreslått nedklassifisert til privat vei. Eventuelle veilys langs veien din er også
foreslått nedklassifisert. Dersom kommunestyret vedtar forslag betyr dette at du,
enten alene eller i fellesskap med andre grunneiere langs veien, vil overta
eierskapet og vedlikeholdsansvaret for veien og eventuelle tilhørende veilys.
Se vedlegg som viser utstrekning av veier som foreslås nedklassifisert og lokasjon
på veilys som foreslås redusert. Vedleggene gjøres også tilgjengelig på kommunens
hjemmeside. Klikk her for å se vedleggene.
Høringsinstanser iht. adresseliste tilskrives ved dette brev. Saken, med vedlegg
legges også ut til offentlig høring på kommunens hjemmeside.
Du kan si din mening om kommunens forslag
Porsanger kommune ber om din uttalelse til forslaget. Det ønskes særlig
tilbakemelding på:
• Konsekvenser av nedklassifiseringen for de som blir berørt
• Bør veiene fortsatt være for allmenn ferdsel?
• Særlige forhold angående veien eller veilys som kan være relevant for
vurderingen.
Merknader/høringsuttalelse ønskes innsendt via elektronisk skjema på Porsanger
kommunes nettside. Skjemaet finnes under selvbetjening, skjema/søknad og velg
skjema «Høringsuttalelse» eller klikk her. Alternativt kan uttalelse sendes
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til postmottak@porsanger.kommune.no eller Porsanger kommune, Rådhuset
Postboks 400, 9712 Lakselv. Merk med saksnummer 2020/189.
Frist for uttalelse: 19.06.2021
Bakgrunn
Kommunedirektøren har kartlagt alle kommunale veier og gatelys med bakgrunn i
kriteriene som ble vedtatt i sektorstyre for kommunalteknikk, miljø og beredskap
den 10.02.2020 PS 2/20.
Kriterier for nedklassifisering og privatisering av kommunale veier:
•
•
•
•
•
•
•
•

begrenset antall husstander
ikke allmenne interesser av betydelig grad (eks utfartsområde)
ikke kommunale næringsområder
ikke kommunal teknisk infrastruktur som krever stor grad av adkomst.
det må være snuplass hvis kommunal veg delvis nedklassifiseres
kommunen tar som hovedregel ikke tilbake vegen til kommunal drift selv om
det i ettertid kommer fastboende på vegen
Årlig vedlikeholdstilskudd ved nedklassifisering
Veilys inngår i vei
o

utskifte av lys som er planlagt blir gjennomført og oppgradert ved
overdragelse, i henhold til plan.

Grunnlaget for kommunale veier som foreslås nedklassifisert til privat veg er hentet
fra nasjonal vegdatabank (NVDB) hos Statens vegvesen. Disse veiene er i
databasen registrert som kommunale veier. Det er laget hyperkobling på alle
vegnavnene for å vise lokasjon på kartet, se vedlegg. Boligantallet som er
beskrevet er hentet fra matrikkeldata hos Statens kartverk, det er også sjekket ut i
folkeregisteret om boligene er bebodd eller ubebodd. Som vist i kartet, i vedlegg er
eiendommene skrevet med gårdsnummer, bruksnummer og festenummer.
Det er i tillegg gjort en gjennomgang av alle lyspunkter i kommunen i forbindelse
med utredningen. Her viser man til antall lyspunkter som er langs eller ved
kommunal-, fylkes- og Europavei Det er i tillegg kartlagt kommunale veilys som er
plassert langs eksisterende private veier.
For nærmere informasjon og lokasjon på området, kan man se vedlagte
dokumenter tilknyttet saken.
Vurdering, juridiske forhold og vegloven:
Kommunen har gjennom veglova §7 tredje ledd hjemmel til å vedta at kommunal
vei skal nedlegges.
• det er ingen bindende føringer eller materielle krav til kommunens vedtak
etter denne bestemmelsen.
• det er ingen tekniske krav som må være oppfylt for veien før
privatiseringsvedtaket.
Av veglovens § 8 fremgår det at kommunen kan bestemme at offentlig vei som
legges ned skal nyttes som privat vei (privat drifts- og vedlikeholdsansvar).
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Av veglovens §§ 54 og 55 fremgår videre at eiere og brukere av felles privat vei
skal betale driftsutgifter i forhold til bruken og at de som har plikter etter § 54 skal
utgjøre et veilag.
Med hilsen
PORSANGER KOMMUNE
Teklezghi Ghebrehiwet Okbamichael
Ingeniør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.
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