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Rådmannens foreslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskapet
1. Stiklestad nasjonale kultursenter A/S drifter/vedlikeholder ny parkeringsplass.
2. Verdal kommune drifter/vedlikeholder gamle FV757. Areal utom gamle FV757
driftes/vedlikeholdes av Stiklestad Nasjonale kultursenter A/S. Det vises til
vedlagte kartutsnitt.
Vedlegg:
Kopi av K-sak 87/10
Kartutsnitt
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Saken vedrørende Statens Vegvesen sitt forslag til drift og vedlikeholdsansvar for
veger og plasser på Stiklestad ble behandlet i Verdal kommunestyre den 25.10.10 som
K-sak 87/10. Følgende vedtak ble fattet:
1. Statens Vegvesen sitt forslag til drift og vedlikeholdsansvar for veger og plasser
på Stiklestad beskrevet i brev datert 08.01.2010 godkjennes.

2. Det må opprettes egen avtale mellom Verdal kommune og Stiklestad nasjonale
kultursenter vedrørende drift og vedlikehold av overtatte veger og
parkeringsplasser på Stiklestad. Framforhandlet avtale framlegges for Verdal
Formannskap til godkjenning.
I hovedsak er det den nye parkeringsplassen for Stiklestad samt gamle FV757 som er
nedklassifisert til drift av kommune/SNK.
Verdal Kommune og SNK avholdte den 16.11.2010 et møte vedrørende
drift/vedlikeholdsansvaret for de overtatte veger/parkeringsplasser. Det ble i dette
møtet enighet om følgende fordeling på drift/vedlikehold.
1. Stiklestad nasjonale kultursenter A/S drifter/vedlikeholder ny parkeringsplass.
2. Verdal kommune drifter/vedlikeholder gamle FV757. Areal utom gamle FV757
driftes/vedlikeholdes av Stiklestad Nasjonale kultursenter A/S
Det vises til vedlagte kartskisse.
Gamle FV759 parallelt med ny gang/sykkelveg nordover mot Stiklestad skole er stort
sett tatt bort og benyttes i dag ikke til trafikkformål.
Vurdering:
Forslag til fordeling av drift/vedlikeholdsansvar på overtatte veger/plasser ved SNK
synes fornuftig. Verdal kommune får ansvar for drift/vedlikehold av gamle FV757,
mens SNK vedlikeholder/drifter parkeringsplassen for senteret.

