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Kommunene i Telemark

Tilskudd til skogsveger 2017
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har 21.12.2016 på Landbruks- og
matdepartementets (LMD) område gitt Telemark kr 7 000 000 til vegbygging og drift med taubane
m.m. til bruk i 2017. Landbruksdirektoratet delegerer fullmakter innenfor de enkelte
tilskuddsordninger innenfor Landbruks- og matdepartementets område og legger vekt på at
Fylkesmannen skal følge opp følgende forhold:
-

Planlegging av vegprosjekter blir gjennomført
Byggeprosjektene blir fulgt opp undervegs i anleggsperioden
Sluttkontroll blir gjennomført
Endring i klima og bruk av tyngre kjøretøy stiller høye krav til vegens utforming og
bæreevne
Byggeplaner blir lagd ved bygging og utbedring av skogsbilveger, jf. regelverk og
retningslinjer på søknadsskjema
Tilskudd kan også brukes til utbedring av flaskehalser
Tilskudd skal ikke brukes til ordinært vegvedlikehold.
Kommunene skal bruke løsningen for rapportering, kartfesting og ferdigmelding av nye
skogsveger i ØKS.

Fylkesmannen skal prioritere langsiktige veginvesteringer framfor driftstilskudd.
Følgende forskrifter og retningslinjer gjelder for bygging av skogsvegar og handsaming av
søknader om tilskot:
-

Fullmakt fra Landbruksdirektoratet 21.12.2016.
Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, fastsatt av
Landbruksdepartementet 04.02.2004, sist endra 28.05.2015.
Retningslinjer for søknader om tilskudd til bygging av skogsveger i Telemark, fastsatt av
Fylkesmannen i Telemark 08.03.2016.
Normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse, gjeldende fra 1. juni 2013.
Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger, fastsatt av
Landbruksdepartementet 28.05.2015, sist endra 01.10.2015.
Skjema SLF-903 med retningslinjer utarbeidet av Landbruksdirektoratet.
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Postboks 2603
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Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien
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974 762 684

Telefon
35 58 61 10
Telefaks
35 52 85 90

E-post
fmtepost@fylkesmannen.no
Internett
www.fylkesmannen.no/telemark
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Kommunens ansvar for søknader om tilskudd til skogsveger
Kommunen er ansvarlig for at skogsvegen det søkes tilskudd til har nødvendige byggetillatelser, at
byggeplan med spesifisert kostnadsoverslag er utarbeidet og at søknad om tilskudd med nødvendige
vedlegg er registrert i ØKS (Økonomisystem for skogordningene), kontroll og oppfølging
undervegs, kontroll av arbeid og regnskap ved utbetalinger og resultatkontroll før sluttutbetaling.
Registrering i ØKS (Økonomisystem for skogordningene)
Kommunene skal registrere søknader om bygging og ombygging av skogsveger med kart, søknader
om tilskudd, regnsapssammendrag og resultatkontroll i ØKS. For registrering og bruk av ØKS vises
til brukermanual på nettstedet www.slf.dep.no til Landbruksdirektoratet.
Data som registreres i ØKS skal være kvalitetssikret av kommunen, både når det gjelder
byggesøknad, tilskuddssøknad, regnskapssammendrag og kontroll.
Merknader i ØKS
Søknadsbildet i ØKS inneholder merknadsfelt der kommunen kan skrive inn merknader av
betydning for søknaden. Landbruksdirektoratet oppfordrer til å bruke merknadsfeltet aktivt både i
forbindelse med søknadsprosess og bygging. Av merknader som kan legges inn er forhold knyttet
til kommunens anbefaling av søknaden, forhold knyttet til byggingen som påvirker kostnad,
byggetekniske forhold, befaringer, kontroller undervegs mm..
Byggestart
Bygging av vegen skal ikke være starta før søknaden om tilskudd er behandla av Fylkesmannen.
Byggetillatelse
Det kan bare gis tilskudd til veger som er godkjent etter den til enhver tid gjeldende forskrift om
planlegging og godkjenning av veger til landbruksformål, eller etter plan- og bygningslovens
bestemmelser. Søknad om bygging av skogsbilveg skal fylles ut på skjema LDIR - 902 Søknad om
bygging av landbruksveg.
Registrering av søknad om bygging i ØKS
Søknad om bygging av skogsveg registreres i sin helhet i ØKS før det søkes om tilskudd.
Byggeplan
Byggeplan for skogsvegen skal godkjennes av kommunen og legges ved søknaden om tilskudd.
Byggeplanen skal inneholde viktige detaljer for gjennomføring av prosjektet, byggekvalitet og
kostnader. Krav til innholdet og detaljeringsgraden i byggeplanen vil variere med størrelsen og
vanskelighetsgraden av prosjektet, jf. krav til byggeplan på skjema SLF-903 Søknad om tilskudd til
vegbygging.
En byggeplan skal inneholde minst arbeidsbeskrivelse, oppgave over planlagt tykkelse,
massesortiment og kvalitet på bærelag, forsterkingslag, avretningslag og slitelag,
lønnsomhetsberegning og spesifisert kostnadsoverslag.
Bruer
Bruer skal inneholde nødvendige skisser og tegninger av brukar og bru og angi lengde, akseltrykk
og totalvekt den skal bygges for.
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Vegplanleggerkompetanse
Vegplan eller byggeplan som ligger til grunn for søknaden om tilskudd bør være utarbeidet av
vegplanlegger eller personer med tilsvarende kompetanse og skal kvalitetssikres av kommunen.
Byggeledelse
For gjennomføring av skogsvegprosjekter er det nødvendig med byggeledelse med oppfølging av
prosjektet undervegs. Person eller foretak som er ansvarlig for byggeledelse skal merkes av i
søknaden, enten dette er vegplanlegger, foretak, formannen for veganlegget eller annen person.
Skogandel
På søknadsskjemaet om tilskudd skal skogbruksinteresser, utmarksinteresser og andre interesser
oppgis. I flg. tilskuddsforskriften kan det gis tilskudd til skogsveger når dette bidrar til
helhetsløsninger som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene. I retningslinjer
utarbeidet av Fylkesmannen i Telemark er det lagt vekt på nytte for skogbruk ved prioritering av
tilskudd. Annen bruk, utover skogbruk og normal bruk til jakt, fiske og friluftsliv, som boligformål,
fritidsbebyggelse, industri mv. som utgjør en bruk av vegen, skal oppgis og skogandel beregnes.
Anbefaling fra kommunen
Kommunen skal legge ved anbefaling om tilskudd ved oversending av søknaden til Fylkesmannen.
Viktige moment er betydning for skogbruk, forventet aktivitet, grad av gjennomført vedlikehold
(ved ombygging) mm.. For vurdering av gjennomført vedlikehold for ombygginger vil sjekk av
vegtilstand, skogeiernes bruk av skogfond til vegvedlikehold (jf. registreringer i ØKS), aktivitet i
vegforening mv. gi informasjon om gjennomført vedlikehold.
Søknad om tilskudd - innhold
Skogeier sender søknad på fastsatt skjema SLF-903 med vedlegg til kommunen. For innhold i
søknaden som byggeplan med spesifisert kostnadsoverslag, arbeidsbeskrivelse mv. vises til
Retningslinjer for søknader om tilskudd til bygging av skogsveger i Telemark, fastsatt 08.03.2016
av Fylkesmannen i Telemark.
Opplasting av dokumenter i ØKS før søknad om tilskudd
Følgende dokumenter knyttet til søknaden skal lastes opp i ØKS:
1. Søknadsskjema SLF-903.
2. Byggeplan med lengdeprofiler, tverrprofiler, arbeidsbeskrivelse, stikkrenneplan, spesifisert
kostnadsoverslag, avtale om fordeling av kostnader, gjennomføring av bygging og framtidig
vedlikehold og lønnsomhetsberegning.
3. Dokumenter, notater, skisser mv. som har betydning for vurdering og prioritering av
søknaden, evt. beregning av skogandel, fastsettelse av vilkår for evt. tilskudd i samsvar med
formålet med tilskuddet mm., jf. tilskuddsforskriftens § 3.
Prioritering av tilskudd
Med prioritering av tilskudd menes både hvilke veganlegg som blir gitt tilskudd og størrelsen på
prosentsats på tilskudd til den enkelte veg.
Helårs bilveg med høy bæreevne for tømmerbil med henger gis høyest prioritet. Dette er
skogsbilveger som skal tåle trafikkbelastning av tunge kjøretøy, høy utkjøringsintensitet fra
skogsdrifter med stor mengde tømmer og som gir permanente veger med lavere framtidige
vedlikeholds- og ombyggingskostnader.
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Ved vurdering av tilskuddsnivå legges det også vekt på hensyn til miljøverdier, klimatiske
utfordringer, landskapshensyn og helhetsløsninger for landbruksvirksomhet og evt. annen bruk. For
å ivareta klimatiske hensyn er det bl.a. viktig at vegbygging ikke bidrar til unødig drenering av myr.
Traktorveger
Traktorveger blir normalt ikke prioritert med tilskudd. Unntak kan være helårs traktorveger med
viktig adkomstfunksjon. Med viktig adkomstfunksjon menes adkomstveger (basveger) som dekker
et helhetlig skogområde for en eller flere skogeiendommer.
Trebruer
Trebruer prioriteres med økt tilskuddssats med inntil 20 % for å stimulere til økt bruk av tre som
byggemateriale.
For nærmere om prioritering av tilskudd vises til retningslinjer for til skudd til bygging av
skogsveger i Telemark, fastsatt 08.03.2016.
Kontroll og oppfølging undervegs i bygginga
For å sikre at bygging av skogsvegen skjer i samsvar med vegnormaler og byggeplan og at arbeidet
gjennomføres med god kvalitet er kontroll og oppfølging og kontroll gjennom byggeperioden
nødvendig.
Ansvarlig for kontroll undervegs
Kommunen er ansvarlig for kontroll undervegs ved bygging og ombygging av skogsveger med
tilskudd. Dersom annen enn kommunen foretar kontrollen undervegs må dette merkes av i
søknaden.
Registrering av kontroll undervegs i ØKS
Kontroll undervegs i bygginga skal registreres i ØKS, enten som rapport fra befaring eller merknad.
Resultatkontroll
Alle skogsveger som har mottatt tilskudd knyttet til Forskrift om nærings- og miljøtiltak i
skogbruket skal kontrolleres. Ved kontroll benyttes skjema SLF-913 med tilhørende instruks.
Resultatkontroll utfylt på skjema SLF-913 oppbevares av kommunen.
Registrering av resultatkontroll i ØKS
Kontroll av ferdigstilte veger registreres i ØKS.
Utbetaling
Skogeier sender regnskapssammendrag vedlagt kvitteringer for utførte arbeider enten som grunnlag
for delutbetaling eller sluttutbetaling. Kommunen attesterer og anbefaler utbetaling på grunnlag av
framlagt regnskap og kontrollerer at delarbeidene eller ferdige arbeider det søkes tilskudd til er
gjennomført. Kommunen skal postere i ØKS anbefalt utbetaling i samsvar med utfylt
regnskapssammendrag. Dokumenterte kostnader skal være i samsvar med kostnadsoverslag for
bygging og fra byggeperioden (fra tilsagn er gitt og fram til ferdiggodkjenning). Egeninnsats skal
dokumenteres med timelister, mengde utførte arbeider, mengde masser, materialer og
innsatsfaktorer.
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Sluttutbetaling
Ved sluttutbetaling skal i tillegg til regnskapssammendrag registreres i ØKS.
Opplasting av regnskapssammendrag mv. i ØKS
Ved postering av anbefalt utbetaling av tilskudd skal kommunen laste opp følgende dokumenter i
ØKS:
1. Regnskapssammendrag skjema LDIR-904 underskrevet av skogeier, evt. bekreftet av
skogeiers e-post vedlagt skogeiers elektronisk utfylte regnskapssammendrag.
2. Regnskapsoppstilling for gjennomførte arbeider vedlagt kvitteringer.
Fylkesmannen i Telemark går regelmessig gjennom kommunens postering i ØKS av anbefalte
utbetalinger av tilskudd for videre behandling og anvisning. Kostnadsoverskridelser som gir
grunnlag for søknad om tilleggsbevilgning kan gi lavere tilskuddsprosent for tilleggskostnaden enn
tildelt.
Endringer i kostnader, bygging mm..
Ved store endringer i forhold til kostnadsoverslag o.a. vil tilskuddsprosent bli vurdert på nytt med
evt. nytt tilsagnsbrev for søknader om tilleggsbevilgning eller inntrekking/reduksjon av tildelt
tilskudd.
Skjema
For bruk av skjema til søknad om tilskudd, regnskapssammendrag og resultatkontroll skal brukes
siste versjoner utarbeidet av Landbruksdirektoratet tilgjengelig på direktoratets nettsted.
For spesifisert kostnadsoverslag og avtale om fordeling av kostnader, gjennomføring av bygging og
framtidig vedlikehold mv. brukes skjema utarbeidet av Fylkesmannen i Telemark eller annet
oppsett med tilsvarende innhold.
Frister 2017
Følgende frister gjeld for innsending av søknader i 2017 og behandling hos Fylkesmannen i
Telemark:
1. 10. mars
2. 10. mai
3. 30. september
Innsending av ferdig søknad om tilskudd
For søknad om tilskudd sender kommunene til Fylkesmannen søknadsskjema SLF-903 på e-post til:
fmtepost@fylkesmannen.no
eller som papirkopi til:
Fylkesmannen i Telemark
Postboks 2603
3702 Skien
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Med hilsen

Helge Nymoen
landbruksdirektør

Per Kristoffersen
fylkesskogmester

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift

Vedlegg:
Skjematisk oversikt over registrering, opplasting av skjema, vedlegg, dokumenter og merknader i
ØKS

