
 

Melding om  
større vedlikehold av skogsbilvei 
Bruk av midler fra skogfond med skattefordel til større vedlikeholdsprosjekt skal 
forhåndsgodkjennes av kommunen, jf. endringsforskrift om skogfond o.a. fastsatt 
av  Landbruksdep. 11. januar 2007 

Søkerens navn: 
 

År: 

Adresse: 
 

Fylke: 

Postnr.: 
 

Poststed: Kommune: 

 
Skogsvei (veinavn, veinummer, koordinater el.l.): 
  
Antall interessenter: 
 

Berørte eiendommer (g.nr/b.nr): 

 

Veiklasse: 2   3   4   5   
 

Veiens tilstand (bæreevne, grøfter, gjengroing, slitelag o.a.): 
 
 
 
 
 

Beskrivelse av tiltak for veivedlikehold: 
 
 
 
 
 
 

Tiltak veivedlikehold Ant. Enheter Enhet Kr/enhet Sum 
Vedlikeholdsgrusing  m3   
Grøfterensk  l.m.   
Annen grøfteopparbeiding  l.m.   
Utskiftning av stikkrenner  l.m.   
Utskiftning av bærelag o.a.  m3   
Annet vedlikehold (spesifiser): 
 

    

Sum kostnader ekskl. mva.     
l.m. = løpende meter 

Sted og dato 
                                                                                                                              
 

Søkers underskrift 

 
Merknader fra kommunen: 
 
 
 
  
 

      

Ja   Nei   

Forhåndsgodkjenning  
Kommunen forhåndsgodkjenner meldte tiltak/vedlikeholdsprogram for 
vedlikehold av skogsbilvei for bruk av skogfond med skattefordel. 

      

Sted og dato Underskrift 

Evt. mangler ved planlagte tiltak i meldingen: 
 
 
Fylkesmannen i Telemark 02.02.2007 



Forskrift om skogfond o.a. 
I følge § 11 pkt. 3 i Forskrift om skogfond o.a kan skogfondet brukes til ”Vedlikehald av skogsbilvegar som inngår 
i det permanente veinettet, under dette velteplassar for skogsvirke. For årleg vedlikehald kan kostnader på inntil kr 
4,- pr. løpemeter godkjennast. Dette gjeld ikkje ved istandsetjing etter store skadar på vegen ved flom, ras eller 
andre uventa hendingar. Ved større vedlikehaldsprosjekt, der kostnaden overstig kr 4,- pr. løpemeter, skal 
kommunen godkjenne bruk av skogfond før arbeidet blir starta opp.” 

Forskrift om bruk av skogfond med skattefordel 
For bruk av skogfond til veivedlikehold gjelder også reglene om skattefordel fastsatt i § 8-2 i skatteloven med 
tilhørende forskrift. Denne forskriften fastsatt av Finansdepartementet 10. januar 2007 vedr. skatteloven inneholder 
følgende om bruk av skogfond til vedlikehold av skogsveier:  ”Bruk av skogfond til sommervedlikehold av 
skogsbilveier, gir skattefordel, men ikke vintervedlikehold av skogsbilvei (snøbrøyting, strøing m.v.) og 
vedlikehold av traktorvei. Bruk til løpende, hyppig sommervedlikehold av skogsbilvei, som høvling, skraping, 
slådding, salting, vegetasjonsfjerning og  –sprøyting m.v., gir bare skattefordel for årlige kostnader inntil 4 kr per 
meter behandlet vei. Bruk til vedlikeholdsgrusing, grøfterensk og annen grøfteopparbeiding, samt til utskiftning 
av stikkrenner og andre tekniske deler av veien, gir bare skattefordel for tiltak i henhold til vedlikeholdsprogram 
med kostnadsoverslag som er forhåndsgodkjent av skogmyndigheten. Begrensningene i de to foregående 
punktum gjelder ikke ved utbedring av betydelig veiskade ved flom, ras eller annen uforutsett hendelse.” 

Annen grøfteopparbeiding:  Anleggelse av nye grøfter der dette mangler, utvidelse av eksisterende grøfter m.v.. 

Utskiftning av andre tekniske deler av veien:  Dette kan for eksempel være utskiftning av masser i  
underbygning og bærelag på bæresvake strekninger og punkter m.v.. 
 

Kart 
Vei eller veistrekning med planlagt vedlikehold skal vises nøyaktig på kartskisse eller detaljkart i målestokk  
1:10 000 eller større. 
 

Vedlikeholdsprogram 
Vedlikeholdsprogrammet  kan være ett-årig eller flerårig. Søker må i dette skjemaet beskrive veiens nåværende 
tilstand, aktuelle tiltak, kostnader og framdriftsplan. 

 

Veiklasser (i.h.h.t. Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse utgitt av Landbruksdep. 1997) : 
Veiklasse 2  Hovedvei/grendevei Veiklasse 4  Sommerbilvei (for tømmerbil med henger) 
Veiklasse 3  Helårs bilvei Veiklasse 5  Sommerbilvei ( for tømmerbil uten henger) 
 

Klagerett 
Vedtak gjort av kommunen vedr. forhåndsgodkjenning av større vedlikeholdsprosjekt fattes i medhold av Forskrift 
om skogfond o.a., fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 3. juli 2006. Vedtak gjort av kommunen i medhold 
av denne forskrifta kan påklages til Fylkesmannen, jf. § 21 i skogbrukslova. 

 

Kartskisse: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


