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Søknad om kommunal overtaking av privat veg til Åsen i Jostedal.  
 
 
Rådmannen si  tilråding: 

Plan og forvaltningsstyret vedtek ikkje kommunal overtaking av vegen til Åsen i Jostedalen. 
Vegen stettar ikkje godt nok føresetnadane om kommunal overtaking etter regelverk vedteke i  
k-sak 48/95. 
 



Saksutgreiing: 

 
Prenta vedlegg:  
Søknad om overtaking frå Asbjørn Åsen datert 07.02.2017. 
Regelverk vedteke av kommunestyret i k-sak 48/95. 
  
Uprenta vedlegg:  
 
Samandrag:  

Det ligg føre søknad om kommunal overtaking av den private vegen til Åsen i Jostedalen. 
Rådmann tilrår ikkje kommunal overtaking av vegen. 
 
 
Utval som har vedtaksmynde:  
I Veglova §5 står det. 
«Kommunen kan gjere vedtak om å ta opp privat veg som kommunal veg».  
I Luster kommune er dette delegert til Plan- og forvaltningsstyret. 
 
Fakta: 
Vegen til Åsen i Jostedalen er om lag 1720 meter lang. Den er bygt i to etappar –fv.604 - 
Krokgjelet i 1972 og Krokgjelet – Åsen i 1993. Begge parsellane er bygt med kommunale og 
statlege tilskot. Den kommunale delen utgjorde i 1993 1,225 mill.kr og statstilskot kr.105.000. 
Vegen mottek «tilskot til drift av private vegar» - i 2017 kr.16.815,-. 
 
Luster kommune vedtok i k-sak 48/95 regelverk for kommunal overtaking av private vegar. 
Etter regelverket kan kommunen overta private vegar etter søknad i kvart enkelt tilfelle.  
 
Asbjørn Åsen har i brev av 07.02.2017 søkt om kommunal overtaking av vegen. 
Grunngjevinga frå han er planlagt start av mjølkelevering frå 2018 (etter sanering/ 
restaurering), og at vegen til Åsen er mykje brukt som utgangspunkt for fjellturar. 
Han viser og til at vegane til Halveg, Bakken og Mjølversgrendi har kommunalt vedlikehald. 
I Åsen er det to bebudde hus med tre fastbuande, og på Krokgjelet det same. 
 
Vurdering: 
Søknaden er vurdert etter regelverket frå k-sak 48/95: 
 
Pkt. 1: Vegen fører ikkje fram til kommunal bygning og innfrir difor ikkje hovudregelen. 
 
Pkt. 2: Vegen innfrir krava i pkt.2. 

a- vegen er over 500 meter og har tilknyting til fv.604. 
b- standarden på vegen er god. 
c- bruken er til fast busetnad. 

 
Pkt. 3: Vegen innfrir ikkje krava i pkt.3. 

a- talet på fastbuande i Åsen er 3 personar i to hus  og Krokgjelet 3 personar i  to hus 
– kravet er 15 personar eller 6 eigedommar med eige gnr./ bnr. 

b- vegen er ikkje gjennomkøyringsveg. 
c- vegen er ein del nytta som turveg og utgangspunkt for fjellturar, men kan ikkje 

seiast å vere «mykje nytta». 
d- vegen er ikkje forlenging av kommunal veg. 

 
Luster kommune har om lag 120 kilometer med kommunal veg i heile kommunen. Vegane til 
Halveg, Bakken og Mjølversgrendi er nokre av dei, men me har kommunale vegar til fåe bruk/ 
liten busetnad mange stader i kommunen – bla. Råum, Lauvhjellene, Øyane (Fortun) og 
Oppheimshaug (Indre Hafslo). 
 



Luster kommune yter tilskot til vedlikehald av private vegar – for 2017 var budsjettet på 
kr.350.000.  
44 vegar på i alt 39 kilometer med veg vart tildelt tilskot. Nokre av desse vegane er både 
lengre og har meir/ like mykje bruk som vegen til Åsen.  
Rådmann ser det som meir aktuelt å utvide denne ordninga ved at fleire vegar vert ført over til 
privat vedlikehald enn overføring til kommunalt vedlikehald. 
 
Utifrå dette tilrår ikkje rådmann kommunal overtaking av vegen til Åsen. 
 
 
Dato:  20.05.17                       
 
Jarle Skartun Terje Arild Kveane 
rådmann Leiar teknisk drift 
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