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Svar på skriftlige spørsmål om tilskudd til private veier 
 

Jeg viser til ditt skriftlige spørsmål om tilskudd til private veier, innsendt per epost 
19.05.20. Spørsmålet lød: 

 

«Jeg viser til henvendelse i Formannskapsmøte 22.04.20 hvor jeg tok opp ovennevnte 
sak under eventuelt.  

 
Problemstillingen er at i Songdalen kommune kom tilskudd til innehaverne av private 

veger automatisk etter at denne var godkjent og lagt inn i «systemet». Tilskuddet 
kom automatisk og det var dermed ikke nødvendig å søke på nytt hvert år. 

 
Rutinene ble endret i ny kommune slik at de som mener seg berettiget til tilskudd 

måtte søke på nytt. Dette ble visst nok kunngjort på kommunens hjemmeside, men 

den er lite oversiktlig og nye rutiner er ikke like lett å få med seg. Fristen er nå gått 
ut, og flere innbyggere i «gamle Songdalen kommune» har gått glipp av slikt tilskudd. 

Usikker på hvilke regler som gjaldt i tidligere Søgne kommune. 
 

Vil ordføreren sørge for at denne tilskuddsordningen blir kunngjort på nytt med en ny 
frist slik at alle kan få anledning til å søke? Eller vil ordføreren sørge for at de som har 

fått innvilget slikt tilskudd i Songdalen fortsetter å få dette uten å måtte søke på nytt?  
En annen mulighet kan være å videreføre systemet fra Songdalen til den nye 

kommunen.» 

 
Svar: 

Gamle Kristiansand kommune og Songdalen kommune hadde tilskuddsordning for 
private veier, det hadde derimot ikke gamle Søgne kommune.  

 
Dette er midler dekkes av ingeniørvesenet sitt driftsbudsjett og i ny retningslinje ble 

fristen satt til 1. mars hvert år. Fristen ble satt såpass tidlig på året for at kommunen 
skal kunne ha god oversikt hvilke utgifter som vil påløpe.  

 

Å endre på retningslinjene anbefales ikke, da dette er en endring av regelverket og 
mye nytt har skjedd. I år vil vi derimot foreslå fristen for 2020 utsatt til 15. november.  

Ny frist blir lagt ut på hjemmesiden og annonsert i Fedrelandsvennen. 
 

Det er viktig å ha kontroll med at utbetalingen skjer til den som til enhver tid har 
ansvar for veilaget, at en har oppdaterte kontaktopplysninger og en mulighet for å 
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kontrollere at veien blir vedlikeholdt. Veilengde, type dekke, kommunal brøyting, 

tilknyttede eiere er grunnlag for tilskudd, dette er opplysninger som også må være 
oppdaterte.  

 
Det anbefales derfor ikke å endre retningslinjene til at det ikke er nødvendig å søke 

hvert år. 

 
 

Med hilsen 
 

Jan Oddvar Skisland  
Ordfører   

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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