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Svar på henvendelse - omgjøring av private veier til offentlige veier på 

Furuset  

 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel viser til deres henvendelse av 9.3.2020 om omgjøring av private 

veier til offentlige veier på Furuset. 

 

Dere skriver at dere har vært i kontakt med Bymiljøetaten om problemstillingen og at tilbakemeldingen er 

at veiene må være i henhold til Oslo kommunes standarder og normaler, og at det er forslagsstiller (altså 

bydel Alna eller private veieiere) som må bære kostnader ved ombygging til kommunal standard. 

Deretter kan kommunen eventuelt overta veien.  

 

Vi ser helt klart problemstillingen med en blanding av kommunale og private veier, f.eks. ved innføring 
beboerparkering i området. Samtidig er det slik at en overtakelse av private veier uten å ivareta de krav 
Bymiljøetaten har stilt, vil medføre vesentlige kostnader for kommunen til opparbeidelse og videre drift. 
Vi vil også peke på at det er en vesentlig andel private veier i Oslo, og for flere av disse har tilsvarende 
problemstilling blitt løftet. Det er nødvendig å sikre at like tilfeller behandles likt.  
 
På bakgrunn av dette ber vi dere om å følge opp Bymiljøetatens krav om at veiene må være ferdig 
opparbeidet til kommunal standard og veinormal, dersom dere ønsker at veiene skal overføres til 
ordinær kommunal drift.   
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Irene Kahelelani Tanke Solveig Høyvik Eitungjerde 

seksjonssjef rådgiver 

 

 

 

 

Bydel Alna Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
 

Postboks 116 Furuset 

1001 OSLO 

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dato:  

201900800-5 20/3507 - 2 Solveig Høyvik Eitungjerde, 416 99 
198 

31.03.2020 
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