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Regler for kommunalt tilskudd til vedlikehold av private veger
a) Tilskuddet gis til delvis dekning av drifts‐ og vedlikeholdsutgifter av private veger i sommer og
vinterhalvåret.
b) Tilskuddet gis i form av en fast sats pr. meter veg når egenandel lik 200 meter pr. oppsitter/
husstand er trukket i fra. Metersatsen vil avhenge av bevilgningen og søkermasse hvert år.
Det differensieres mellom Hølonda/Tømmesdalen og resten av kommunen ved at førstnevnte
tillegges 15 %.
Det kan avsettes inntil 10 % av den årlige bevilgningen til ekstrafordeling mellom veger
der det er stor motorisert allmenn ferdsel.
(Oppsitter/husstand omfattes også av leieboere og kårfolk. Oppsitter/husstand uten motorisert
kjøretøy får ikke egenandel fratrukket.)
c) Det tildeles ikke tilskudd dersom beregningen viser at tilskuddsbeløpet blir mindre enn kr. 500,‐.
d) Det er ingen automatikk i at tilskudd skal tildeles. Kommunen vil sette krav til vegstandard
for at tilskudd skal gis. Dette for å sikre at kommunens engasjement blir hensiktsmessig utnyttet.
Det vil derfor bli foretatt kontroll av minimum 10 % av søkermassen hvert år.
e) Dersom det er flere eiere/brukere av veien, skal det være en kontaktperson/styre for vegen.
For slike veger skal det sendes felles søknad.
f)

Søknad om tilskudd skjer på fastsatt skjema som fås ved henvendelse til kommunen.

g) Søknaden må inneholde opplysninger om veglengde og navn på fastboende som bruker
vegen. Nye søkere må legge ved skisse som viser lengden på vegparsellen. Fortrinnsvis
økonomisk kartverk.
h) Enhver er selv ansvarlig for at søknaden er kommunen i hende innen fristens utløp.
Søknadsfrist er 1. mai i det kalenderåret tilskuddet innvilges.

