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Vilkår for tilskudd til private veier 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Søknadsskjema 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 25.04.2019  

Behandling: 
VEDTAK: 
Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 
Kriteriene og vedlagte søknadskjema for tilskudd til private veier vedtas.  
Søknadsfrist settes til 3. juni 2019. 
Teknisk drift i samarbeide med rådmannen foretar tildelingen av tilskuddene. 
 
Kriterier 

1. Tilskudd kan ytes til privatperson eller sammenslutning av privatpersoner som 
benytter omsøkte veistrekning til adkomst for sin folkeregistrerte boligadresse  

2. Det kan ytes tilskudd på inntil 70% av prosjektkostnadene (max kr 1000 pr meter 
vei). Veilengde må være over 100 m. 

3. Tilskuddet er et engangstilskudd 
4. Tilskudd utbetales etterskuddsvis med grunnlag i dokumenterte kostnader og foto-

dokumentasjon av utførte arbeider. 
5. Det ytes ikke tilskudd til parkering- eller biloppstillingsplass på private boligtomter 

 
 

Følgende prioriteres  
1. Trafikksikkerhetstiltak, sikt og sikttrekant 
2. Oppgradering veistandard 
3. Antall helårsboliger 
4. Antall eldre hjemmehjelpstrengende 



 
 
 
Søknaden skal vedlegges: 

 Utfylt søknadsskjema, utarbeidet av teknisk drift Lyngen kommune. 
 Spesifisert kostnadsoverslag, undertegnet av entreprenør. Kostandene vil bli vurdert opp 

imot hva som er normal (+- 20%) kostnad for de enkelte arbeidsoperasjonene i Lyngen 
kommune.  

 Oversiktskart over hvor veien ligger 
 Kart som viser veien og hva som er planlagt utført av arbeide på den enkelte strekning. 
 Bilder som viser veiens befatning i 2019. 
 Avtale med berørte grunneiere om tillatelse til å utføre anleggsarbeider. 
 Fremtidig vedlikeholdsplan og hvordan kostnad til vedlikehold fordeles på brukerne av 

veien. 
 Søknader som mangler vedlegg i henhold til disse kriteriene vil ikke bli behandlet 

 
 
Hva blir det ikke gitt tilskudd til: 

 Vinter-vedlikehold 
 Drift og vedlikehold av vei etter oppgradering.  
 Drift og vedlikehold av veilys  

 
 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 25.04.2019  

Behandling: 
Forslag fra formannskapet: 
Pkt 2 i kriteriene endres til:  
Det kan ytes tilskudd på inntil 70% av prosjektkostnadene (max kr 1000 pr m vei).  
 
Følgende prioriteres – nytt pkt 3 og 4: 
3. Antall helårsboliger 
4. Antall eldre hjemmehjelpstrengende 
 
«Hva blir det ikke gitt tilskudd til» endres til: 

 Vinter-vedlikehold 
 Drift og vedlikehold av vei etter oppgradering.  
 Drift og vedlikehold av veilys  

 
 
Det ble votert over rådmannens innstilling med formannskapet forslag til endringer. 
 
VEDTAK: 
Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling med formannskapets endringer. Enst 

Vedtak: 
Kriteriene og vedlagte søknadskjema for tilskudd til private veier vedtas.  
Søknadsfrist settes til 3. juni 2019. 
Teknisk drift i samarbeide med rådmannen foretar tildelingen av tilskuddene. 
 



Kriterier 
1. Tilskudd kan ytes til privatperson eller sammenslutning av privatpersoner som benytter 

omsøkte veistrekning til adkomst for sin folkeregistrerte boligadresse  
2. Det kan ytes tilskudd på inntil 70% av prosjektkostnadene (max kr 1000 pr m vei).  
3. Veilengde må være over 100 m. 
4. Tilskuddet er et engangstilskudd 
5. Tilskudd utbetales etterskuddsvis med grunnlag i dokumenterte kostnader og foto-

dokumentasjon av utførte arbeider. 
6. Det ytes ikke tilskudd til parkering- eller biloppstillingsplass på private boligtomter 

 
Følgende prioriteres:  
1. Trafikksikkerhetstiltak, sikt og siktrekant 
2. Oppgradering veistandard 
3. Antall helårsboliger 
4. Antall eldre hjemmehjelpstrengende 

 
Søknaden skal vedlegges: 

 Utfylt søknadsskjema, utarbeidet av teknisk drift Lyngen kommune. 
 Spesifisert kostnadsoverslag, undertegnet av entreprenør. Kostandene vil bli vurdert opp 

imot hva som er normal (+- 20%) kostnad for de enkelte arbeidsoperasjonene i Lyngen 
kommune.  

 Oversiktskart over hvor veien ligger 
 Kart som viser veien og hva som er planlagt utført av arbeide på den enkelte strekning. 
 Bilder som viser veiens befatning i 2019. 
 Avtale med berørte grunneiere om tillatelse til å utføre anleggsarbeider. 
 Fremtidig vedlikeholdsplan og hvordan kostnad til vedlikehold fordeles på brukerne av 

veien. 
 Søknader som mangler vedlegg i henhold til disse kriteriene vil ikke bli behandlet 

 
 
Hva blir det ikke gitt tilskudd til: 

 Vinter-vedlikehold 
 Drift og vedlikehold av vei etter oppgradering.  
 Drift og vedlikehold av veilys  

Rådmannens innstilling 
Kriteriene og vedlagte søknadskjema for tilskudd til private veier vedtas.  
Søknadsfrist settes til 3. juni 2019. 
Teknisk drift i samarbeide med rådmannen foretar tildelingen av tilskuddene. 
 

Saksopplysninger 
Lyngen kommunestyre vedtok i budsjettbehandlingen for 2019 å bevilge 1 million kroner til 
oppgradering av private veier. I den forbindelse har teknisk drift utarbeidet et forslag til 
søknadsskjema og satt opp kriterier for tildeling av slikt tilskudd. 
 
 
 
 
Kriterier 



1. Tilskudd kan ytes til privatperson eller sammenslutning av privatpersoner som benytter 
omsøkte veistrekning til adkomst for sin folkeregistrerte boligadresse  

2. Det kan ytes tilskudd på inntil 70% av prosjektkostnadene. Hver søker yter en egenandel 
på minimum kr 5 000, egenandel kan bestå av dugnadsinnsats. 

3. Veilengde må være over 100 m. 
4. Tilskuddet er et engangstilskudd 
5. Tilskudd utbetales etterskuddsvis med grunnlag i dokumenterte kostnader og foto-

dokumentasjon av utførte arbeider. 
6. Det ytes ikke tilskudd til parkering- eller biloppstillingsplass på private boligtomter 

 
 

Følgende prioriteres  
1. Trafikksikkerhetstiltak, sikt og siktrekant 
2. Oppgradering veistandard 

 
 
Søknaden skal vedlegges: 

 Utfylt søknadsskjema, utarbeidet av teknisk drift Lyngen kommune. 
 Spesifisert kostnadsoverslag, undertegnet av entreprenør. Kostandene vil bli vurdert opp 

imot hva som er normal (+- 20%) kostnad for de enkelte arbeidsoperasjonene i Lyngen 
kommune.  

 Oversiktskart over hvor veien ligger 
 Kart som viser veien og hva som er planlagt utført av arbeide på den enkelte strekning. 
 Bilder som viser veiens befatning i 2019. 
 Avtale med berørte grunneiere om tillatelse til å utføre anleggsarbeider. 
 Fremtidig vedlikeholdsplan og hvordan kostnad til vedlikehold fordeles på brukerne av 

veien. 
 Søknader som mangler vedlegg i henhold til disse kriteriene vil ikke bli behandlet 

 
 
Hva blir det ikke gitt tilskudd til: 

 Gatelys til privat eller offentlig vei  
 Vinter-vedlikehold 
 Asfaltering. 
 Drift og vedlikehold av vei etter oppgradering.  
 Drift og vedlikehold av veilys  

 
Vurderinger:  
Teknisk drift har forsøkt å utarbeide disse kriteriene slik at det skal falle noenlunde rettferdig ut, 
når tilskudd skal fordeles. Tilskuddets størrelse, vil nok likevel kunne variere ut ifra hvor mange 
som bor langs veien. 
 
Søknadsfrist er 3. juni. 
Søknadsbehandlingen gjøres administrativt på grunnlag av politisk vedtatte retningslinjer for 
tildeling  

 
 


