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Informasjon om fordeling av midler til kommunene til skogsveier, taubane 

o.a. for 2020 - tilleggsbevilgninger, omdisponeringer o.a. 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er fra KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 

tildelt 7,3 mill. kr til tilskudd til veibygging og drift med taubane o.a.  i skogbruket. Fylkesmannen har 

fordelt 5,2 mill. kr av dette til kommunene for 2020, jf. tildelingsbrev herfra dater 28.01.2020. Øvrig 

del av midlene, kr 2,1 mill. kr, fordeles til kommuner som melder inn ekstra behov i løpet av 2020. 

Kommunene meldte inn et samlet behov for tilskudd på 20,5 mill. kr.  

 

Søknader om ekstra midler til skogsveier 

På grunn av stor etterspørsel etter tilskuddsmidler til skogsveier og oppstart av bygging oppfordrer 

Fylkesmannen kommunene til fortløpende å melde inn behov for ekstra midler til veibygging for ett 

eller flere veianlegg klargjort for tildeling med følgende opplysninger om veianleggene: 

 

1. Veianleggene oppgis i prioritert rekkefølge mht. behov for tilskudd. 

2. Forventet byggestart oppgitt som måned og år. 

3. Byggekvalitet og veiklasse, med henvisning til byggeplan. 

4. Søknadsnummer for registrert søknad om tilskudd i ØKS (Registrerte veiprosjekter). 

 

Tildeling av ekstra midler til skogsveier 

Fylkesmannen vil foreta ekstra tildeling til kommunene fortløpende gjennom 2020 etter følgende 

prioritering: 

 

1. Skogsbilveier i klasse 3 og 4 med høy byggekvalitet, inkl. bruer. 

2. Forventet byggestart i 2020. 

 

For ekstra tildeling om tilskudd forutsetter Fylkesmannen følgende:  

 

1. Skogsveien er godkjent etter landbruksveiforskriften eller etter plan- og bygningsloven. 

2. Det er utarbeidet byggeplan for tiltaket. 

3. Skogsveier er registrert som søknad om tilskudd i ØKS. 
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Omdisponering av tilskudd mellom kommuner 

Dersom kommuner blir kjent med at skogsveier av en eller annen grunn ikke blir bygd, enten de er 

tildelt og tilskuddet trekkes inn eller tildelte midler for 2020 ikke blir brukt dette år oppfordrer 

Fylkesmannen kommunene om å melde fra om dette for evt. omdisponering av midler mellom 

kommunene.  

 

KMD nevner i sitt tildelingsbrev 2020 20.12.2019 til at Fylkesmannen i tillegg til å fordele 

tilskuddsrammer også skal omfordele midler gjennom året dersom det er nødvendig for å utnytte 

midlene optimalt. 

 

Gjennomføringsfrist – inntrekking av tilskudd 

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til regelmessig å sjekke veier der fristen for gjennomføring 

nærmer seg eller har gått ut og ferdigstilling av tiltakene eller evt. inntrekking av tilskudd. Tilskudd 

trukket inn av kommunene i løpet av året tilfaller den enkelte kommune for tildeling av nye tiltak 

eller tilleggsbevilgninger til allerede tildelte tiltak, mens tilskudd som ikke brukes i 2020 vil bli trukket 

inn av Fylkesmannen for ny fordeling neste år. 

 

Overordnede retningslinjer for søknader om tilskudd til skogsveier  

Kommunene skal fastsette overordnede retningslinjer for søknader om tilskudd til skogsveier. 

Fylkesmannen har lagt ut forslag til retningslinjer på sin hjemmeside, jf. følgende link: 

 

https://www.fylkesmannen.no/vestfold-og-telemark/landbruk-og-mat/tilskudd-innen-jordbruk-og-

skogbruk/tilskudd-til-bygging-av-skogsveier/ 

 

Landbruksdirektoratet nevner i sitt informasjonsbrev 19.12.2019 til kommunene om overføring av 

oppgaver på landbruksområdet fra Fylkesmannen til kommunene at det er en fordel om 

kommunene kan samarbeid om felles retningslinjer i en region. 

 

Tilsagn om tilskudd 

På samme nettsted som retningslinjer for tilskudd har Fylkesmannen lagt ut forslag til mal for 

tilsagnsbrev for vedtak om tilskudd til det enkelte tiltak, jf. link ovenfor. 

 

Frist for melding om behov for ekstra midler og midler til omdisponering mellom kommuner  

Dersom det er midler tilgjengelig etter fortløpende tildeling av ekstra midler til kommunene vil disse 

bli fordelt 2. halvår. For endelig melding om behov for ekstra midler i 2020 og melding om ubrukte 

midler for omdisponering mellom kommuner settes frist til  

 

15. september 2020. 

 

Ta kontakt ved spørsmål knyttet til midlene til skogsveier, drift med taubane o.l. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Ivar Løken (e.f.) 

fagsjef 

  

 

Per Kristoffersen 

senioringeniør 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Mottakerliste: 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 

Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 

Fyresdal kommune Klokkarhamaren 6 3870 FYRESDAL 

Sandefjord kommune Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 

Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 

Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 

Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 

Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 

Drangedal kommune Gudbrandsvei 7 3750 DRANGEDAL 

Hjartdal kommune Saulandsvegen 414 3692 SAULAND 

Nissedal kommune Treungvegen 398 3855 TREUNGEN 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE 

Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN 

Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 

Holmestrand kommune Postboks 312 3081 HOLMESTRAND 

Kommuner i Vestfold og 

Telemark 

   

Færder kommune Postboks 250 3163 NØTTERØY 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

Midt-Telemark kommune Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 

Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 

Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 

 


