Landbruksdepartementet

SØKNAD OM TILSKUDD
TIL VEGBYGGING

Avdeling for skog- og ressurspolitikk
Nullstill

Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo

Kostnader angis UTEN merverdiavgift

År ............................
Fylke:

Kommune:

Søknadsnummer:

-

Vegnummer:

-

/

Tidligere søknadsnr.:

/

Vegformann:

Vegnavn:
Kartref. (Norge1-50.000):

-

Adresse:

-

-

Poststed:

Antall interessenter:

Vegplanlegger:

Privat skog

Tilknytning til:

Nyanlegg (meter):

Bygdealmenning

Skogsveg nr.:

Ombygging (meter):

Kommuneskog

Annen veg:

Bruer (antall):

Statens skog

Vegklasse:

Eiendomsforhold:

-

Data for vegens dekningsområde:

Interesser i veien:
Nyanlegg:

kr

Skogbruk:

%

– Produktivt skogareal (daa):

Ombygging:

kr

Utmark:

%

– Antatt kubikkmasse i h.kl. IV og V (m3):

Bruer:

kr

Annet:

%

– Antatt årlig hogstkvantum (m3):

kr

Sum

Totale kostnader:

0

%

0

Spesifikasjon for den enkelte eiendom
Skogsavgift
kontonummer

Eier

Balansekvantum
(m3)

Prod.
skogareal
(daa)

Andel i
vegen
(%)

Vilkår

Vi er kjent med og godtar de vilkår som går
fram av forskrift om tilskudd til næringsog miljøtiltak i skogbruket.

_______/_______ 20____

Rix Grafisk AS 05.04

Underskrift:

SUM

0,0

Må underskrives av alle interessenter eller det må fremlegges en fullmaktserklæring ved første gangs søknad.

M-0009 B

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 og 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 av skogsveilanlegg» og «Normalkontrakt for
utførelse av skogsveianlegg», utgitt av Landbruksdepartementet.
OVERSIKTSKART

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

