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TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV PRIVATE VEGER I GAUSDAL 2019  
 

Vedlegg: Oppstilling over innkomne søknader om kommunalt tilskudd til vedlikehold med 
vegnavn, kontaktpersoner og veglengder. 

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Kommunedirektøren foreslår at Planutvalget gir sin tilslutning til utbetaling av kr. 7,19 pr. 
løpemeter som kommunalt tilskudd til vedlikehold for private veger i 2019, i henhold til 
foreliggende oppstilling over 24 private veger med samlet tilskudds berettiget veglengde på       34 
765 meter.  
 
 
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.  
 
Det er innkommet i alt 25 søknader. Oppstilling over innkomne søknader med vegnavn, kontaktpersoner 
og veglengder følger vedlagt. 
 
En av søknadene er mottatt etter søknadsfristens utløp, og det er dermed ikke innstilt på utbetaling av 
tilskudd. Ingen søknader gir under kr 500.- i tilskudd. De resterende 24 søknadene er dermed berettiget 
tilskudd. 
 
På inneværende års budsjett er det avsatt kr. 250.000,- som tilskudd til vedlikehold av private veger. 



  
 
 

  
 
 

 

Karl Kleva har vedlagt et brev til sin søknad der han argumenterer for at tilskudd bør gis på tross av at 
fristen er oversittet. Brevet er vedlagt. Han argumenter med at kommunen har mottatt søknaden såpass 
tidlig at den kan medtas i tilskuddsberegningen, uten noe som helst ekstraarbeide, og at avvisningen kun 
er formalisme. Han mener videre at tilskuddet i utgangspunktet skal gis til alle som fyller vilkåret. 
 
 
VURDERING: 
Det foreslås utbetaling av tilskudd til 24 veger, med samlet veglengde på 72 647 meter. Grunnlaget for 
tilskuddsberegningen er 34 765 meter, og dette gir et tilskudd på kr. 4,48 pr. løpemeter. 
 
Kleva har helt rett i at det ikke medfører ekstra arbeid å ta med han søknad i tilskuddsberegningen. En 
slik praksis vil imidlertid medføre en urettferdighet en uholdbar saksbehandling overfor de som evt. har 
unnlatt å søke når fristen var utløpt.  
 
Videre kan Kleva ha rett i at tilskuddet kunne utbetales/fordeles mellom alle som fyller vilkårene. Dette 
er sikkert praktisk mulig, men inntil videre er det valgt å tildele tilskudd etter søknad. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Planutvalget gir sin tilslutning til utbetaling av kr. 7,19 pr. løpemeter som kommunalt tilskudd til 
vedlikehold for private veger i 2018 i henhold til vedlagte oppstilling. 
 
Det gis ikke tilskudd til søknad innkommet etter fristens utløp.


