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Retningslinjer for driftstilskudd til privat vedlikehold av veier 

1. Formål
Kristiansand 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 eller hvor det offentlige brøyter reduseres tilskuddet med 50 %.
Det betales kun tilskudd for reelle kostnader som kan dokumenteres.

Det gis kun tilskudd frem til den innerste helårsbebodde boligen/boligen med fastboende langs 
den private veien.

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 bidrag må sendes hvert år. Frist for søknad er 1. desember.

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
Ingeniørvesenet 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, bortfaller.

9. Krav til mottaker av tilskudd
Tilskudd gis kun til organiserte veilag som forvalter hele veiens lengde og har et reelt og 
dokumentert vedlikehold. 

10. Klage
Vedtaket kan klages inn for kommunens klagenemnd innen tre uker. En klage bør vise til hvilket 
vedtak det klages på, begrunnes og ha med betydningsfulle opplysninger. Saksbehandler kan 
svare på spørsmål og en eventuell klage må sendes til
post.byutvikling@kristiansand.kommune.no
Klageadgang er regulert i Forvaltningslovens §28, andre ledd.  Samme lov § 18 og 19 regulerer 
retten til innsyn i dokumenter.




