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Hovedplan veg (HPV) 2015 – 2025 

 

Bakgrunn:  

Kommunestyret i sak 86/2011: 

 

”Kommunestyret ber rådmannen arbeide frem en helhetlig plan for de kommunale veiene som 

minimum belyser følgende: 

 

 Hvordan skal veiene vedlikeholdes? 

 Hvilke veier skal brøytes? 

 Hvilke veger skal privatiseres? 

o Man må se på Bo- og drivepliktssaker som vil bli berørt dersom veien blir privat. 

Slike saker må bli avklart før veien foreslås privatisert. 

o Hvilke konsekvenser vil det få for event. Næringsliv, fastboende, hytteeiere og 

friluftsaktiviteter. 

 

 

 

Rådmannen vil belyse spørsmålet ved å foreslå hvilke private veger som ikke bør brøytes, og 

hvilke kommunale veger som bør gjøres private, i to selvstendige saker. 



 

 

 

I denne saken handler det om veger som på kommunens vegliste er oppført som private. 

 

I HPV pkt 8 vedr. målsetning, har plan- og næringsutvaket foreslått at kommunal vinterdrift av 

private veger skal opphøre, og erstattes med kommunalt tilskudd etter nærmere vedtatte 

retningslinjer 

Utredning: 

 

Målselv kommune vinterdrifter ca12 km veger som har status som private veger på kommunens 

vegoversikt. Årlige driftsutgifter er beregnet til ca kr. 780 000. 

 

På 1970-tallet overtok kommunen brøyting av flere private veger. Siste sak var overtakelse av 

brøyting av Solvangvegen på Karlstad, formannskapssak 492/83. Senere har dette utviklet seg til 

også og omfatte strøing og steaming. Det er blitt en pakke som betegnes som vinterdrift der ca 

95 % utgjør brøyting. 

 

De aktuelle vegene betegnes som adkomstveger (gårdsveger) og betjener i hovedsak 

landbrukseiendommer med bo- og driveplikt.   

 

Veglovens § 5 andre ledd….. og 
”Kommunen kan gjere vedtak om å ta opp privat veg som kommunal veg. Jamvel om slikt vedtak ikke er gjort, er 

ein veg å rekne for kommunal veg når kommunen har tatt over vedlikehaldet etter reglar i plan- og bygningslova” 

 

Og overta vedlikehaldet  (drift og vedlikehold) innebærer at det omfatter alt vedlikehold på linje 

med hva som gjelder for de kommunale veger som er oppført i vegbudsjettet. Selv om 

kommunen har utført en del av vedlikeholdet i mange år, ansees derfor ikke aktuelle veger som 

kommunale ut fra lovens bokstav. 

 

§ 54 
Når privat veg blir brukt som sams tilkomst for fleire eigedomar, pliktar kvar eigar, brukar eller den som har 

bruksrett, kvar etter same høvetal som gjeld for den bruk han gjer av vegen, å halde vegen i forsvarlig og brukande 

stand. Det blir med dette ikkje gjort endring i rettar som måtte vere vunne, eller i føresegner som elles måtte vere 

gitt for vedlikehaldet av vegen. Plikta kan oppfyllast med yting av materiale eller arbeid eller med betaling av 

pengar.  

Det som i første ledd er fastsatt om vedlikehaldet av vegen, skal på same vilkår gjelde også for utbetring av privat 

vei. 

Blir dei interesserte ikkje samde om korleis plikta til vedlikehald eller utbetring skal fordelast, kan kvar av dei 

krevje at desse spørsmåla skal avgjerast ved skjønn. 

 

Sommervedlikehold av private veger utføres i varierende grad av oppsitterne. Hovedårsaken til 

dette kan være uenighet om fordelig. Kommunen har derfor også vært til nødt å foreta en årlig 

skraperunde for klargjøre vegene for brøyting. 

Vurdering: 

Trang økonomi i ”kommune-Norge” har ført til at kommuner ser etter mulighetene for å spare 

driftskostnader, noe som også gjelder Målselv kommune. Rådmannen belyser derfor en 

innsparingsmulighet innen for dette området med 2 alternativ tilskuddordninger 

 



Beregnet innsparing fremgår av vedlegget. 

 

Retningslinjer for tilskudd: 

 

Oppsittere langs private veger kan søke om tilskudd til drift av vegene (brøyting, strøing, 

grøfting og grusing). Der det er mer enn en oppsitter, må søknaden komme fra et organisert 

veilag med en ansvarshavende. 

 

Søknadsfrist 1. mai. 

 

Oversikt over alle private veger med kommunal vinterdrift: 

 

     
Tilsk. Over Tilsk. Over 

   
Ant. Utg. 600 lm  1000 lm 

Nr Strekning Lm husst. 65,-/lm   10,00/lm  10,00/lm 

1 XFv 857 - Nordli, Øverbygd sentrum 400 6 26 000     

2 XKv - Dørum - Haug -Stenersen, Øverbygd sentrum 700 10 45 500 7 000   

3 XFv 87 - Fjelde, Holt 400 4 26 000     

4 XFv 87 - Asphaug, Bakkehaug 800 4 52 000 8 000   

5 XFv 854 – Flatmo, Rognmoen 2300 4 
149 
500 23 000 23 000 

6 XFv 854 – Branskogsand, Moen 900 1 58 500 9 000   

7 XFv854 - Tsjekkerv. Og "tverrv."            

  mellom Kv34 (Ekornv. Og Rv854), Moen 110 5 7 150     

8 XFv 854 - Gamle Målselv bru m/tilh. adkomstv. på vestsida 630 5 40 950 6 300   

9 XEv 6 – Bukta, Olsborg 1300 5 84 500 13 000 13 000 

11 Gammel fv.sløyfe Eidet, Målsnes 200 2 13 000     

12 XFv 855 - Lamo - Bergstad, Lamoen 600 9 39 000 6 000   

13 XFv 855 - Engseth -Sæther, Rossvoll 1600 7 
104 
000 16 000 16 000 

14 XFv 177 - Leding, Nedre Møllerhaugen  350 1 22 750     

15 XFv 855 - Solvang, Karlstad 770 3 50 050 7 700   

16 Øvre og nedre boligfelt Skjold (forsvarets boligfelt) 500 flere 32 500     

17 Haraldhaugen, Skjold (forsvarets boligfelt) 350 flere 22 750     

18 Rabben, forsvarets boligfelt , Heggelia 200 flere 13 000     

  Sum 12110   
787 
150 96 000 52 000 

  Stipulert besparelse, ca       691 150 735 150 
 

På grunn av at vegene er med i større kontrakter for vinterdrift er det vanskelig å beregne den 

reelle besparelsen som sannsynligvis blir noe mindre.  

 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at plan- og næringsutvalget  

gjør slikt 

vedtak: 

 

Kommunal vinterdrift opphører fra 01.05.2015 for følgende private veger: 



  

Nr Strekning Lm 

1 XFv 857 - Nordli, Skjold 400 

2 XKv - Dørum - Haug -Stenersen, Skjold 700 

3 XFv 87 - Fjelde, Holt 400 

4 XFv 87 - Asphaug, Bakkehaug 800 

5 XFv 854 - Flatmo 2300 

6 XFv 854 - Branskogsand 900 

7 XFv854 - Tsjekkerv. Og "tverrv."   

  mellom Kv34 (Ekornv. Og Rv854), Moen 110 

8 
XFv 854 - Gamle Målselv bru m/tilh. adkomstv. på 
vestsida 630 

9 XEv 6 - Bukta 1300 

11 Gammel fv.sløyfe Eidet, Målsnes 200 

12 XFv 855 - Lamo - Bergstad, Lamoen 600 

13 XFv 855 - Engseth -Sæther, Rossvoll 1600 

14 XFv 177 - Leding, Nedre Møllerhaugen  350 

15 XFv 855 - Solvang, Karlstad 770 

16 Øvre og nedre boligfelt Skjold (forsvarets boligfelt) 500 

17 Haraldhaugen, Skjold (forsvarets boligfelt) 350 

18 Rabben, forsvarets boligfelt , Heggelia 200 

  Sum 12110 

 

Oppsitterne kan søke om kommunalt tilskudd til drift av vegene etter følgende retningslinjer:   

 

Retningslinjer for tilskudd: 

 

Oppsittere langs private veger kan søke om tilskudd til drift av vegene (brøyting, strøing, 

grøfting og grusing). Der det er mer enn en oppsitter, må søknaden komme fra et organisert 

veilag med en ansvarshavende. 

 

Tilskuddsordningen gjelder for private veger over 600 lm. Tilskuddsbeløp kr. 10,- pr. løpemeter. 

 

Søknadsfrist 1. mai. 

 

Før endelig vedtak gjøres, legges saken ut til offentlig høring med høringsfrist 30. september 

2014.  

 

 

  

 

Saksprotokoll i Plan- og næringsutvalget - 02.09.2014  

Behandling: 

Følgende forslag ble fremmet: 

Sak: 30, 31 og 32/2014 - Høringsfristen settes til 07.10.14 for disse sakene. 

 

Enstemmig vedtatt. 



 

Petter Karlsen (Sp) fremmet følgende forslag: 

Tilskuddsordning til drift av private veger med bosetting 

 

 20 kr/m 

 Tilskudd gis med fratrekk av 300 meter 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Rådmannens innstilling med endring av høringsfrist og tilskuddsordning/ tilskuddsbeløp ble 

enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kommunal vinterdrift opphører fra 01.05.2015 for følgende private veger: 

  

Nr Strekning Lm 

1 XFv 857 - Nordli, Skjold 400 

2 XKv - Dørum - Haug -Stenersen, Skjold 700 

3 XFv 87 - Fjelde, Holt 400 

4 XFv 87 - Asphaug, Bakkehaug 800 

5 XFv 854 - Flatmo 2300 

6 XFv 854 - Branskogsand 900 

7 XFv854 - Tsjekkerv. Og "tverrv."   

  mellom Kv34 (Ekornv. Og Rv854), Moen 110 

8 
XFv 854 - Gamle Målselv bru m/tilh. adkomstv. på 
vestsida 630 

9 XEv 6 - Bukta 1300 

11 Gammel fv.sløyfe Eidet, Målsnes 200 

12 XFv 855 - Lamo - Bergstad, Lamoen 600 

13 XFv 855 - Engseth -Sæther, Rossvoll 1600 

14 XFv 177 - Leding, Nedre Møllerhaugen  350 

15 XFv 855 - Solvang, Karlstad 770 

16 Øvre og nedre boligfelt Skjold (forsvarets boligfelt) 500 

17 Haraldhaugen, Skjold (forsvarets boligfelt) 350 

18 Rabben, forsvarets boligfelt , Heggelia 200 

  Sum 12110 

 

Oppsitterne kan søke om kommunalt tilskudd til drift av vegene etter følgende retningslinjer:   

 

Retningslinjer for tilskudd: 

 

Oppsittere langs private veger kan søke om tilskudd til drift av vegene (brøyting, strøing, 

grøfting og grusing). Der det er mer enn en oppsitter, må søknaden komme fra et organisert 

veilag med en ansvarshavende. 

 

Tilskuddsordningen gjelder for private veger over 300 lm. Tilskuddsbeløp kr. 20,- pr. løpemeter. 

 

Søknadsfrist 1. mai. 

 

Før endelig vedtak gjøres, legges saken ut til offentlig høring med høringsfrist 07.10.14.  



 


