
Forslag til høringsuttalelse for handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025 (27) 

 

Øyer kommune har gått gjennom oversendt høringsutkast til handlingsprogram for fylkesveger 2022-

2025 (27). Kommunestyret behandlet høringsuttalelse i møte den 27.05. Under følger Øyer 

kommunes merknader til planforslaget. 

Øyer kommune registrerer at 1 av i alt 10 innspill er tatt inn i planen for perioden 2022-2025 (gang- 

og sykkelveg langs Sør-Trettenvegen mellom Kongsvegen og Tretten kirke. Videre er et innspill lagt 

inn i perioden 2026/2027. Dette gjelder bru over Nordre Bryhnsåa i Kongsvegen. Øyer kommune er 

usikker på hvor bindende en investering i 2026/27 er i denne planen, men velger å tro at Innlandet 

fylkeskommune anser denne som så viktig, at den vil bli fulgt opp og prioritert i neste 

handlingsprogram. Øyer kommune har forståelse for at fylkeskommunen rår over begrensede 

økonomiske midlere slik at alle innspill ikke kan innfris. Det er selvfølgelig slik at kommunen uansett 

kunne ønske at flere innspill ble vurdert tatt inn i planen, jfr. tidligere oversendte innspill. 

Øyer kommune merker seg at handlingsprogrammet i pkt. 5.7 tar opp eierskap av sideanlegg. Øyer 

kommune har sammen med Lillehammer og Gausdal kommune hatt en dialog rundt høringsutkastet 

og funnet å ville gi en likelydende uttalelse om eierskap av sideanlegg: Øyer kommune ber om at 

omklassifisering av sideanlegg (gang- og sykkelveger samt veglys) prioriteres. Gang- og sykkelveger 

inkl. gatelys langs fylkeveger overtas av fylkeskommunen. 

Pkt 5.7 tar også opp klassifisering av veger. For kommunen sin del vil dette få konsekvenser ved en 

nedklassifisering fra fylkesveg til kommunal veg. Øyer kommune vil påpeke at dersom 

nedklassifisering skal skje må dette følge de retningslinjer som ble satt av fylkesutvalget i Oppland 

fylkeskommune i sak 05/16 om et kostnadsmessig nullsumspill sett opp mot overtakelse av 

sideanlegg som nevnt ovenfor. Det vises i den sammenheng til Øyer kommunestyres uttalelse (KST-

sak 08/18) til tidligere konkrete forslag fra 2017 om overtakelse av sideanlegg og klassifisering av 

veger.  
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