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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 

Vedlegg 
Bekreftelse på mottatt henvendelse 
Brøyting av vei i Kvistadbakkan 
2000-003 Plankart Kvistadbakken 1 
Orientering om endrede rutiner rundt vedlikehold av private avkjørsler o... 
Saksprotokoll Tilpasninger innen vinterdrift - justeringer i sist utlyst... 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fått en henvendelse angående endring, vedlikehold og brøyting av 
private veier i kommunen og ønsker en orientering fra kommunedirektøren om endringene. 
Kontrollutvalget har fått tilsendt spørsmål på mail og kart. Har også fått tilsendt vedtak fra 
hovedutvalg Natur og saksfremlegg fra den 17.01.2022 utvalgssak 7/22. Sakspapirer gjelder 
endring ved brøyting av område “Kvistabakkan” i Inderøy. 

Spørsmålet er om disse vegene som nå ikke lenger skal brøytes, er omfattet av veglova § 
5  eller § 7 ?  

"§ 5. Alle vegar som utan å vere tatt opp som bygdevegar etter den tidligare veglova, var 
haldna ved like av ein kommune, er kommunale vegar etter denne lova, dersom ikkje anna 
blir fastsett med heimel i lova. 
Kommunen kan gjere vedtak om å ta opp privat veg som kommunal veg. Jamvel om slikt 
vedtak ikkje er gjort, er ein veg å rekne for kommunal veg når kommunen har tatt over 
vedlikehaldet etter reglar i plan- og bygningslova." 

"§ 7. Etter at fylkeskommunen - i Oslo kommunen - har uttala seg, kan departementet gjere 
vedtak om at riksveg skal leggjast ned eller gjerast om til fylkesveg eller til kommunal veg. 
Etter at kommunen har uttala seg, kan fylkeskommunen gjere vedtak om at fylkesveg skal 
leggast ned eller gjerast om til kommunal veg. 
Kommunen kan gjere vedtak om at kommunal veg skal leggast ned. 
Vedtak etter første og andre ledd kan likevel ikkje settast i verk utan at vegen oppfyller 
tekniske krav etter nærare retningsliner gitt av departementet." 

Kommunen har endret sine rutiner på vedlikehold av private avkjørsler og veger og dertil 
brøyteordningen. Dette går frem av et orienteringsbrev sendt berørte beboere fra 
kommunen den 13.10.2022 med referanse nr.2020/6131-5.  

I delegasjonsreglementet for kommunen har kommunestyret delegert myndighet til 
hovedutvalg Natur på veglovas område med unntak av § 5 og § 7. Om vegene ikke er 
omfattet av veglova § 5 og § 7 har hovedutvalg Natur myndighet til å fatte vedtak, også 
vedtak som vedtar noe annet enn et tidligere kommunestyrevedtak om vedtaket gjelder det 
samme forholdet. 



  
Vurdering 
Kontrollutvalget har bedt om en orientering fra kommunedirektøren generelt og 
spesielt  “Kvistabakkan” når det gjelder  veger som nå ikke lenger skal brøytes. 
  
Konsek sin jurist mener at det er viktig for kontrollutvalget å få svar på om vedtaket i 
hovedutvalget Natur er gyldig. Gjennom kommunedirektørens orientering bør det komme 
frem om vegene som nå ikke lenger skal brøytes, er omfattet av veglova § 5 eller § 7 ?  
  
Hvis vedtak i hovedutvalg Natur ikke er gyldig bør kontrollutvalget informere kommunestyret 
om dette.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


