
RETNINGSLINJER FOR DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVAT VEDLIKEHOLD AV VEIER 

1. Formål 

Lindesnes kommune yter årlig tilskudd til vedlikehold av privat vei for å bidra til å redusere 

kostnadene med drift og vedlikehold av privat veinett som er åpen for allmenn ferdsel. 

 

2. Hva det kan gis tilskudd til 

Tilskudd gis til private veier lengre enn 300 meter. Det er en forutsetning at veien er åpen for 

allmenn ferdsel, er helårsbebodd, har et organisert veilag som forvalter hele veiens lengde 

og har et reelt og dokumentert vedlikehold. Det gis tilskudd kun for veilengden utover 300 

meter. 

 

For asfalterte veier og hvor det offentlige brøyter, reduseres tilskuddet med 50%. Det betales 

kun tilskudd for reelle kostnader som kan dokumenteres. 

 

3. Hva det ikke gis tilskudd til 

På veier kortere enn 300 m eller hvor det ikke er helårsbeboelse gis det ikke tilskudd. 

 

4. Hvem det kan gis tilskudd til 

Tilskudd gis kun til organiserte veilag som forvalter hele veiens lengde og har et reelt og 

dokumentert vedlikehold. Tilskuddet betales ut til valgt tillitsmann for veilaget. 

 

5. Hvem det ikke gis tilskudd til 

Andre enn organiserte veilag. 

 

6. Søknadsfrist og kunngjøring 

Skriftlig søknad om utbetaling av tilskudd må sendes hvert år. Frist for søknad er 1. april. 

 

7. Krav til søknaden 

Søknad skal inneholde opplysninger om lengde på veien, dekketype, eventuelt lengde for 

ulike dekketyper og navn på firma eller person som brøyter veien. 

 

Det skal følge med situasjonskart som viser markering av veien det søkes for og hvilke 

eiendommer som er tilknyttet privat vei (gårds- og bruksnummer). I søknad oppgis også 

kontaktperson for veilaget, adresse, telefonnummer, epostadresse og kontoopplysninger. 

 

8. Saksbehandling 

Teknisk drift v/avdeling Vei og grønt fastsetter årlig et tilskudd basert på mottatte søknader 

og bevilgning for gjeldende år. Tilskuddet utbetales hvert budsjettår. Eventuelle ubenyttede 

tilskudd som ikke kan dokumenteres er benyttet, forfaller. 

 

9. Krav til mottakere av tilskudd 

Tilskudd gis kun til organiserte veilag som forvalter hele veiens lengde og har et reelt og 

dokumentert vedlikehold. 

 


