Søknad om tilskudd til vegbygging
Søknad sendes til kommunen

Tøm skjema
Kostnader angis uten merverdiavgift
År

Fylke

Kommune

1. Grunnopplysninger
Søknadsnummer

Tidligere søknadsnummer

Vegnummer

/

-

Vegnavn

/

Kartref. (Norge 1-50 000)

Vegplanlegger

Vegformann

Vegformannens adresse

Postnr.

Antall interessenter

Poststed

2. Data for veg og dekningsområde
Eiendomsforhold
Privat skog

Bygdeallmenning

Tilknytning til
Skogsveg nr.

Kommuneskog

Statens skog

-

Data for vegens dekningsområde
Produktivt skogsareal

Annen veg
dekar

Antatt kubikkmasse i h.kl. IV og V

Vegklasse

m3

Antatt årlig hogstkvantum

m3

Interesser i vegen

Nyanlegg

m

kr

Skogbruk

%

Ombygging

m

kr

Utmark

%

kr

Annet

kr

Sum

Bruer

stk.

Totale kostnader

0

%

0

%

3. Spesifikasjon for den enkelte eiendom
Skogfond
kontonummer

Eier

Balansekvantum
m3

Prod.
Skogsareal
(daa)

Andel i
vegen
(%)

Vilkår

Vi er kjent med og godtar de
vilkår som går fram av forskrift
om tilskudd til nærings- og
miljøtiltak i skogbruket
Dato

versjon 1.2 - 11.01.2016

Underskrift

Sum
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0
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Krav til planlegging
En byggeplan skal omfatte:
Stukket senterlinje

Vegens senterlinje skal være stukket i marka og dokumentert. Det bør være satt ut referansepunkter som gjør at senterlinjen kan
rekonstrueres.

Kart

Vegens beliggenhet skal vises nøyaktig på et detaljkart i målestokk 1:10 000 eller større.

Lengdeprofil

En byggeplan skal normalt inneholde lengdeprofil, men for veger uten kritiske stigningsforhold kan det gjøres unntak fra denne
bestemmelsen.

Tverrprofiler i masseberegning

Større veganlegg som medfører betydelige masseforflytninger bør masseberegnes, og det bør utarbeides tverrprofiler. For mindre anlegg kan
det gjøres unntak fra denne bestemmelsen.

Arbeidsbeskrivelse

Det skal utarbeides en arbeidsbeskrivelse. Innholdet i denne må tilpasses detaljeringsnivået i planleggingen og behovene for å beskrive ulike
forhold på hvert enkelt anlegg.

Mengdeoversikt og kostnadsoverslag

Som grunnlag for kostnadsoverslag og anbud bør det settes opp en mengdeoversikt. Denne må tilpasses detaljeringsnivået i planleggingen
og skjemaene «Anbud for utførelse og skogsveianlegg» og «Normalkontrakt for utførelse av skogveianlegg».

Avtaler ved fellestiltak

Når veger bygges som fellestiltak skal det foreligge en skriftlig avtale mellom deltagerne om fordeling av kostnader og ansvar i forbindelse
med tiltakets gjennomføring. I tillegg skal det settes vilkår for hvordan oppfølging og vedlikehold av vegen skal følges opp.

Fastsettelse av vilkår

I henhold til § 3, 3. ledd i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, kan det settes vilkår for utbetaling av tilskudd til det
enkelte tiltaket. Slike vilkår kan for eksempel være krav om årlig avvirkning i de områdene som er innenfor vegens angitte dekningsområde.

Klage, kontroll og omgjøring

Søker er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med bestemmelsene om klage, kontroll og omgjøring, jf. Forskrift om tilskudd til næringsog miljøtiltak i skogbruket.

Til oversiktskart skal normalt brukes kart i målestokk 1: 50 000. Følgende skal tegnes inn:
Det skogområde som veganlegget omfatter tegnes med hel blå strek.
Hele det skogområdet som kan antas å få nytte av vegen tegnes med brutt blå strek.
Eldre veger i eller nær området tegnes med hel svart strek.
Den planlagte vegen tegnes med hel rød strek.
Vegens 0-pel inntegnes med tegnet: 0.
Vegens planlagte endepunkt inntegnet med tegnet: X.

versjon 1.2 - 11.01.2016
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