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Vedrørende søknad om tilskudd til private veger for 2019 – 

tilleggsmerknader til planutvalget 

Søknad fra Klevavegen ble først sendt den 21-22. oktober 2019. 

Fra innstilling til planutvalget refereres: 

 "SAKSOPPLYSNINGER: 

Planutvalget vedtok i møte den 18.09.09, sak 81, følgende: 

Gausdal kommune yter etter søknad tilskudd til vedlikehold av private veger. Søknad om 

tilskudd må inneholde opplysninger om vegens lengde, beliggenhet, samt hvilke eiendommer 

som betjenes av vegen. Videre gjelder følgende kriterier for tilskuddsordningen: 

 Veger med veglengde utover 400 meter. 

 Veger som fører frem til helårsbebyggelse. 

 Veger gis et likt løpemetertilskudd. 

 Veger som er bompengefinansierte unntas fra ordningen. 

 Beløp under kr. 500,- utbetales ikke. 

Søknadsskjema fås på kommunens servicetorg, eller kan hentes fra kommunes hjemmeside 

på internett." 
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Orginaldokumentene fra dette møtet i 2009 som kommunen legger til grunn som vilkår for retten til 

tilskudd er ikke tilgjengelige via kommunenes internettsider. Jeg må derfor legge til grunn at vedtaket 

er referet i sin helhet. 

Jeg gjør dermed oppmerksom på at det i vedtaket ikke stilles noe vilkår om at en søknad skal være 

kommet inn innenfor en angitt frist. Denne fristen er det dermed adminisitrasjonen som har satt. Det er 

dermed ikke grunnlag for avvise en søknad som er fremsatt for sent. 

Selvsagt må man operere med en frist for å få søknader inn slik at man kan behandles søknader 

eksempel i et felles møte. Men når søknaden er kommet inn slik at søknaden kan behandles i dette 

møtet, vil en avvisning med begrunnelse at søknaden ar kommet inn etter en angitt frist være usaklig. 

Forøvrig tillater jeg meg å stille spørsmål om hvorfor man må ha årlige søknader knyttet til denne 

ordningen. Er det noe som ligger fast fra år til år, så er det veier over 400 meter  frem til 

helårsbebyggelse. I den grad det er endringer må det skyldes store naturkatastrofer eller nybygging 

som kommunen uansett vil ha meget god oversikt over. Kutt ut årlige søknader, og innfør en ordning 

der man søker om å omfattes av ordningen en gang. Og så står man der til det blir endringer. Dette vil 

være langt mer oversiktlig mht budsjettsituasjonen i kommunen fra år til år, og man sparer en helt 

meningsløs søknadsrunde hvert år. 

I sin innstilling til planutvalget foreslås det at Klevavegen ikke får tilskudd for 2019 til tross for at vi 

fyller alle vilkår i vedtak fra 2009 som det vises til, med formuleringen; "En slik praksis vil imidlertid 

medføre en urettferdighet en uholdbar saksbehandling overfor de som evt. har unnlatt å søke når 

fristen var utløpt." Det som uttales her er ganske enkelt bare vrøvl. Disse har ikke søkt, som det stilles 

krav om. Kommunen har dessuten oversikt over alle veier som har søkt tidligere, og bør i såfall vise til 

veier som ikke har søkt konkret fordi fristen er ute. 

Avslutningsvis vil jeg gjenta at vår søknad om tilskudd til Klevavegen fyller alle vilkår i vedtak fra 18. 

september 2009, og en avvisning vil være et usaklig vedtak i strid med vedtatte retningslinjer. 

Herunder har vi søkt, slik det stilles vilkår om. På samme måte var avvisningen av søknad fra Vegen 

Forrestad-Opsahl høsten 2018 usaklig, og tilskudd der bør etterbetales. 

 

 

Karl Kleva 

(Sign.) 


