
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Sakshandsamar:  Arne Kristian Borger Arkiv: Q10 &88  
Arkivsaksnr.: 21/952-5   

 
Bompeng - Veglaget Ilaget-Lø-Hodnane  
 
 
Rådmannen si  tilråding: 

Veglaget Ilaget-Lø- Hodnane  får ikkje løyve til å krevje inn bompengar for motorisert ferdsel 
på den private vegen som går frå Ilaget til Lø og Hornane etter Veglova §56. 
 
Vegen er å sjå på som utmark sidan den er å definere som traktorveg 
 
 

Saksutgreiing: 

 
Prenta vedlegg:  
Uprenta vedlegg:  

- vegsøknad per epost 
- kart over området (adm.) 
- faktaark/notat om vegane(adm.) 
- brev frå Direktoratet for naturforvaltning, 2006 (adm.) 

 
Samandrag:  

Veglaget Ilaget-Hodnane (Hornane) ved kasserar Nils Arne Flikki søker om løyve til å krevje 
inn bompengar for landbruksvegen frå Ilaget til Lø og Hornane. Pengane skal nyttast til 
vedlikehald av vegen.  
Luster kommune godkjenner ikkje søknaden sidan vegen er å sjå på som traktorveg og difor 
utmark. 
 
 
Utval som har vedtaksmynde: Plan og forvaltningsutvalet. 
 
 
Fakta: 
Saka vart send tilbake til administrasjonen etter møtet i Plan og forvaltningsutvalet 
20.05.2021 på grunn av at den var for dårleg opplyst.  
Administrasjonen har etter det fått meir informasjon om kva som gjeld i høve 
motorferdslelova knytt til spørsmålet om bilvegar og traktorvegar. Vedlagte skriv frå 
dåverande  Direktoratet for Naturforvaltning i 2006 drøftar problemstillinga og er sendt 
administrasjonen frå Statens naturoppsyn. Vi har og fått opplysning om at den inste delen av 
veganlegget det er søkt om å kunne ta bompengar for ikkje let seg køyre med bil med fram- 
eller bakhjulstrekk. I ljos av dette har administrasjonen måtte endre tilrådinga si. Vi har 
dessutan innhenta opplysningar om tilkomstvegane. 
 
Opphaveleg faktatekst: 
Landbruksvegen mellom Illaget og Hornane er ca. 2,3 km inkludert ein arm til Lø og vart 
sluttgodkjend av Luster kommune i november 2014. Vegar må ha vedlikehald. På grunn av 
ein ikkje kan finne eigna stadeigne massar i nærleiken til vedlikehald må høvelege massar 
køyrast opp frå dalen. Dette gjer at det vert kostnadskrevjande å utføre vedlikehald på 



vegen. Veglaget  søker difor om å krevje inn bompengar med sats på kr. 100 per passering. 
Søkjar opplyser i søknaden at dei frå vegen vart bygd har praktisert at hytteeigarar som ikkje 
har rettigheiter i området kan nytta vegen til nødvendig transport. Hytteeigarane har då søkt 
om tal turar dei har hatt bruk for, og betalt pr. tur. Det har vore kravd  kr. 100.- for kvar tur, 
og dei køyrande  har då brukt parkeringsplassar som er opparbeidt. Det har ikkje vore 
praktisert ordning for årskort. 
For å gjere innkrevjinga loveleg søkjar difor Veglaget om løyve frå kommunen til å ta avgift 
 
Vurdering: 
Administrasjonen har fått opplysning om at den inste delen av parsellen mellom Ilaget og 
Hornane ikkje er eigna for køyring med anna enn bil med  firehjulstrekk. Då er det i medhald 
av Miljødirektoratet si tolking av kva som definerer bilveg og traktorveg inga tvil om at vegen 
er å sjå på som traktorveg dvs. utmark. 
Administrasjonen valde i sitt fyrste saksframlegg å leggja til grunn av at vegen kunne køyrast 
med slikt køyrtøy sidan det vart søkt om å krevje inn bompengar på veganlegget. Det vart 
gjort i ljos av den opphaveleg saksopplysningen frå Miljødirektoratet at vegar som er 
traktorveg men framkomeleg med bak- eller framhjulstrekk er bilveg. Administrasjonen ser 
på det som ein føresetnad for  innkrevjing av bompengar etter Veglova §56  at vegen er 
køyrbar med alle bilar.  
 
Opphaveleg tekst vurdering 
I søknaden  vart vegen omsøkt som traktorveg, men den vart bygd sopass solid og sterk at 
den og er eigna for bil plassar. Trass i det held den ikkje krav til bilveg jf.  
landbruksvegnormalane når det gjeld stigning, kurvatur og breidd. Luster kommune 
godkjende vegen som landbruksveg klasse 8 og gav tilskot til bygging av vegen på grunn av 
landbruksinteressa i prosjektet. Tilskotet på ca. kr. 143.000 vart betalt ut i 2014. Interessene 
i vegen er 10% skogbruk, 60% beiting og 30% anna. Under søknadsprosessen for bygging av 
vegen kom det fram at det er 27 stølsbygningar og 15 hytter som har nytte av vegen.   
 
Veglaget er registrert i Einingsregisteret med eige organisasjonsnummer. Dei har då og 
mogelegheit for eige bankkontornummer knytt til veglaget som vil forenkle administrasjon 
rund innkrevjinga. 
 
Satsane på private bomvegar i Luster kommune har ligge på ca. 50 kroner for ei passering. I 
denne saka vil søkjarane krevje inn kr. 100 per passering. Med ein slik sats har veglaget 
rekna seg fram til at bompengane vil gje ca. kr. 4000 inn til vedlikehald.  
Argument som taler for å ta denne høge satsen er relativt lite trafikk, lang og bratt strekning 
for tilkøyring av eigna massar som gjer vedlikehald krevjande og ein relativ lang 
vegstrekning på ca. 2,3 km.  
På skogsbilvegar kan vegeigar hente ut kr. 4 per meter og år frå skogfondet til vedlikehald. 
Det vil seie at ca. kr. 10.000 per år vil vere akseptabel vedlikehaldsutgift for denne vegen. 
Det er difor ikkje for mykje å ta inn kr. 4000 frå bompengar kvart år. 
 
 
Dato: 03.06.21                        
 
Jarle Skartun  
rådmann  
____________________________________________________________________ 
 
Særutskrift skal sendast:   
m/kopi til:   
 
 
 
 



 
 


