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Referanser: 

Vedlagte bilag: 

 

Hovedplan veg 2015 – 2025 med vedlegg 

 

Utrykte bilag: 

 

Planprogram vedtatt av plan- og næringsutvalget i sak 7/2012 

Høringsuttalelser om planprogrammet (7 stk høringsuttalelser) 

Endelig vedtak av planprogram sak 24/2013 

Plan- og næringsutvalgets behandling av planutkast HPV, disposisjon og føringer, i sak 27/2014  

 

Bakgrunn: 

Kommunestyrets vedtak i sak 86/2011. 

 

”Kommunestyret ber rådmannen arbeide frem en helhetlig plan for de kommunale veiene som 

minimum belyser følgende: 

 

 Hvordan skal veiene vedlikeholdes? 

 Hvilke veier skal brøytes? 

 Hvilke veger skal privatiseres? 

o Man må se på bo og drivepliktssaker som vil bli berørt dersom veien blir privat. 

Slike saker må bli avklart før veien foreslås privatisert. 

o Hvilke konsekvenser vil det få for event. Næringsliv, fastboende, hytteeiere og 

friluftsaktiviteter. 

 

Planprosessen er gjennomført i henhold til planprogrammet, og HPV legges fram til høring.  



Utredning: 

Vurdering: 

Det vises til HPV pkt. 6 og 7 vedrørende retningslinjer og handlingsplaner. 

 

Rådmannen tilrår at det lages egne saker basert på pkt. 8, målsetning i HPV: 

 

 Opphør av vinterdrift av private veger 

 Nedklassifisering av kommunale veger (adkomst- og samleveger) 

 Standardøkning av infrastruktur, prioritering 

 Trafikksikkerhetsplan 

 

Enkeltsakene følger også vanlig høringsprosedyre på 3 uker. 

 

Begrunnelse: Enklere saksbehandling. 

 

Saksprotokoll i Plan- og næringsutvalget - 02.09.2014  

Behandling: 

Følgende forslag ble fremmet: 

Sak: 30, 31 og 32/2014 - Høringsfristen settes til 07.10.14 for disse sakene. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Rådmannens innstilling med endring av høringsfrist ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 

Plan- og næringsutvalget slutter seg til rådmannens vurdering og vedlagte forslag til Hovedplan 

veg 2015 – 2025. 

 

Hovedplan veg 2015 – 2025 legges med dette ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 07.10.14.  

 

 

 

 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at plan og næringsutvalget gjør 

slikt 

vedtak: 

Plan- og næringsutvalget slutter seg til rådmannens vurdering og vedlagte forslag til Hovedplan 

veg 2015 – 2025. 

 

Hovedplan veg 2015 – 2025 legges med dette ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 30.09.14.  

 

 


