
Fylkesmannen i Oslo og Akershus                                                                                                            2.5.2012 

 

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

 

Beskrivelse av meldt tiltak m.v.: 

 

 
Tiltak veivedlikehold Ant. enheter Enhet Kr/enhet Sum 
Vedlikeholdsgrusing  m

3 
  

Grøfterensk  l.m.   
Annen grøfteopparbeiding  l.m.   
Utskiftning av stikkrenner  l.m.   
Utskiftning av bærelag o.a.  m

3 
  

Annet vedlikehold (spesifiser): 

 

    

Sum kostnader ekskl. mva.     

 
Merknader fra kommunen: 

 

Forhåndsgodkjenning 

Kommunen forhåndsgodkjenner meldte tiltak for vedlikehold av            Ja               Nei  

skogsbilvei for bruk av skogfond med skattefordel. 

 

Sted ____________________den ____ /____20____ 

 

___________________________________________ 

                        Underskrift 

 

Evt. mangler ved planlagte tiltak og vedlikeholdsprgram i meldingen: 

 

Melding om vedlikehold av skogsbilvei 
godkjent for bruk av skogfond med skattefordel, jf. forskrift 

fastsatt av Finansdep. 10. januar 2007 

Navn skogeier/søker:  

 Melding sendes kommunen 
Adresse: 

 

 

Postnr.: Poststed: Kommune: 

 

 

 

Sted ____________________den ____ /____20____ 

 

___________________________________________ 

                        Søkers underskrift 
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Forskrift om bruk av skogfond med skattefordel 
Forskrift 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. Dette gjelder ikke for 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: Dette kan for eksempel være anleggelse av nye grøfter der dette mangler 

eller utvidelse av eksisterende grøfter. 

 

Utskiftning av andre tekniske deler av veien: Dette kan for eksempel være utskiftning av masser i 

underbygning og bærlag på bæresvake strekninger og punkter m.v.. 

 

 
 

Kartvedlegg 
Vei eller veistrekning med planlagt vedlikehold skal vises nøyaktig på kartskisse eller detaljkart i 

målestokk 1:10 000 eller større. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


