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1 Regler for kommunal overtakelse av private veier
Kommunen skal i utgangspunktet ikke ta over privat vei.
Kommunestyret kan i helt spesielle tilfeller, gjøre vedtak om helt eller delvis overtakelse av
privat vei når:
a) Veien i stor grad brukes av det offentlige.
b) Trafikksikkerhetsmessige forhold, spesielt skoleelever og barnehagebarn, som tilsier
kommunal eid veiadkomst.
c) Det planlegges offentlige tilbud som vil endre dagens trafikkmønster vesentlig.
d) Det oppfattes klart urimelig at veien skal være privat, grunnet stor allmenn interesse
og ferdsel, kommunale anlegg mv.

2 Regler om krav til veistandard ved kommunal overtakelse av
privat vei
Kommunen må selv sørge for veistandard i henhold til norm for kommunale veier ved
overtakelse etter pkt. 1.
Kommunen må selv sørge for retter og plikter uten kostnad for den som avstår.

3 Retningslinjer for kommunalt tilskudd til bygging av private
veier
Kommunen gir ikke økonomisk tilskudd til privat veibygging.
Kommunen skal være behjelpelig med veiledning og planlegging innenfor rimelige rammer
og kapasitet.
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4 Regler for kommunalt tilskudd til vedlikehold av private veier
a) Disse bestemmelser kommer til anvendelse ved eventuelle årlige bevilgninger til
vedlikeholdstilskudd til private veier.
b) Tilskuddet gis til delvis dekning av drifts- og vedlikeholdsutgifter for privat vei,
sommer- og vintervedlikehold.
c) Søknad om tilskudd skjer på skjema som finnes på kommunens nettsider eller fås ved
henvendelse til kommunen. Dersom det er flere eiere / oppsittere, skal det være en
kontaktperson /styre for veien (jf veglova §§ 54 og 55). Søknaden må inneholde
opplysninger om veilengde, antall husstander og navn på fastboende som bruker
veien, det oppgis kun et navn per husstand. Det må legges ved kart som viser
hvilken veistrekning det søkes tilskudd til. Tilskudd tildeles ikke for beløp under kr.
1000.
d) Det gis tilskudd til private veier fram til siste fastboende. Det trekkes fra en
egenandel på 200 meter per husstand. Tilskuddet gis i form av en fast sats pr. meter
vei. Metersatsen vil avhenge av bevilgning og søkermasse hvert år. Kommunestyret
fastsetter årlig en budsjettramme for tilskudd til private veier. Søknadsfrist er 1. juli.
e) Offentlige tjenestemenn i oppdrag har rett til avgiftsfri bruk av veier som får
vedlikeholdstilskudd. Annen transport mot vanlig avgift for veien.

5 Revisjon
Regelverket legges fram for Kommunestyret 1 gang i valgperioden.
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