Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd
1. Formål
Spredt bosetting og levende bygder er viktige for bosetning og utvikling i Kvænangen.
Kommunal brøyting av kommunale veier har flere steder blitt redusert, eller opphørt som
følge av redusert aktivitet og fraflytting. Veiene har fått status som kommunale veier uten
vintervedlikehold.
Pr. dato er følgende veier med denne status: Seglvik, Reinfjord, Spildra, Låvan, Saltnes,
Olgola, Kjækanveien, Moaveien og Vangen.

Kvænangen kommune har etablert en tilskuddsordning til privat utført brøyting av
kommunale veier som ikke har vintervedlikehold.

2. Brøytetilskudd
Årlig avsatt beløp kunngjøres hvert år etter at budsjettet er vedtatt.
Brøytetilskudd fordeles på 7 måneder, perioden januar-april og oktober-desember. Bevilget
budsjett fordeles med 4/7 deler på vårhalvår, 3/7 deler på høsthalvår.
Brøytetilskuddet er ikke ment å dekke alle faktiske kostnader, men et tilskudd for å dekke
deler av brøytekostnadene.
Kommunen pålegger ikke noen å utføre vintervedlikehold.
Årlig bevilget sum fordeles på tilskudds berettigede strekninger.

3. Søkeberettigede
Tilskuddet kan søkes fortrinnsvis av private med bostedsadresse i Kvænangen, eventuelt av
virksomheter med forretningsadresse i Kvænangen.
4. Tildelingskriterier
Adresse:
Fast bostedsadresse, og/ eller registrerte bedrifter med forretningsadresse på strekningen.
Lengde:
Kommunal vei 150 - 1200 meter gis tilskudd, men er strekningen lengre begrenses denne til
1200 meter. Strekning kortere enn 150 meter innvilges ikke tilskudd.

Lengde på oppførte strekninger er fastsatt på at det er fastboende, eller registrerte
virksomheter langs strekningen.
Seglvik 790 m,
Reinfjord 850 m
Gaibenes-Dunvik 680 m + 600 m /2 (Spildra)
Hønsebukt-Dunvik 1050 m + 600 m /2 (Spildra)
Låvan 3000 m
Saltnes 1000 m
Olgola 600 m
Kjækanveien 200 m
Moaveien 600 m
Vangen 2400 m
5. Søknadsbehandling og tildeling av tilskudd
Søknad om tilskudd for første halvår sendes kommunen innen 1. juni, og søknad for andre
halvår sendes innen 31. desember.
Søknad om tilskudd skal ha vedlagt oversikt som viser dato, tidsforbruk og strekning.
Søknaden behandles delegert teknisk utvalg.

6. Ikrafttredelse
Reglene gjelder fra Kommunestyrets vedtak - sak 54/18 – 27.06.2018.

