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Vedtak i TFTU av 8/2-18; sak 8/18: 
 

Vedtekter for søking og tildeling av krattryddingsmidler fra Troms fylkes 

trafikksikkerhetsutvalg – TFTU 

 

 

I forbindelse med søknad, tilsagn og utbetaling av krattryddingsmidler legges følgende 

prinsipper til grunn: 

 

1. Hvilke tiltak som omfattes av krattrydding 

Krattrydding innebærer rydding av vegetasjon langs sidekant av trafikkert veg for å øke 

trafikksikkerheten for myke trafikanter. Troms fylkeskommune ønsker å motivere til at 

krattrydding skal være et kontinuerlig fokusområde i kommunene. Ryddingen knyttes til 

landskapspleie som tar sikte på å bedre sikt for trafikanter, fotgjengere og syklende, først 

og fremst med sikte på å hindre ulykker for barn på skoleveg, primært grunnskolebarn. 

Sekundært kan slik rydding rettes mot andre typer trafikksikkerhet. 

 

Støtteordningen omfatter primært rydding langs kommunal veg. Sekundært kan midler 

benyttes i tilknytning til fylkeskommunal veg ved behov for ekstra rydding av vegetasjon i 

tillegg til ordinær vedlikeholdsrydding. Ordinær vedlikeholdsrydding må enten være 

mangelfullt gjennomført eller fraværende før inneværende fylkeskommunale ordning med 

krattryddingsmidler kan innvilges.  

 

Tiltaket omfatter ikke vegetasjonsrydding i tilknytning til utsiktspunkt, rydding av skau for 

bedre tilkomst til fiskevann eller rydding i tilknytning til parkering. 

 

Det stilles betingelse om nødvendige sikkerhetstiltak i forbindelse med arbeidet. 

Fellingsavfallet skal fjernes fra ryddeområdene og tas trafikksikkerhetsmessig og 

miljøvennlig forsvarlig hånd om. 

 

2. Tilskuddets størrelse 

Maksimalt årlig tilskudd per kommune er kr. 80 000,- eks. mva., eller inntil 80% av 

kostnadene som kan allokeres til punkt 1.  

 

Det stipuleres utgifter til entreprenører og/eller beregnet timelønn for bruk av eget eller 

innleid maskinelt utstyr. Det kan beregnes timelønn for kommunalt ansatte og innleid 

personell, og for dugnadsinnsats fra private lag og foreninger. 

  

Anskaffelse av verktøy og utstyr inngår ikke i kostnadsgrunnlaget for beregning av 

fylkeskommunalt tilskudd.  

 

3. Hvem som har anledning til å søke 

 

 



 2 

Kommunen er søkeinstans overfor Troms fylkeskommune, og ansvarlig for koordinering, 

realitetsbehandling, kvalitetssikring og prioritering av tiltakene det søkes om innenfor 

kommunen. Det gjelder også foreslåtte tiltak fra ideelle organisasjoner, så som 

velforeninger o.l., samt private.  

 

4. Frist for å søke  

Det er anledning til å søke fylkeskommunale krattryddingsmidler kun én gang i 

kalenderåret, og da på bakgrunn av invitasjonsbrev fra Troms fylkeskommune. 

Kommunene vil innen ultimo februar motta invitasjon til å søke om midler. For 

kommunene er fristen 1. april til å fremme søknad om tilskudd. Tildeling fastsettes av 

TFTU. Tildelingsbrev sendes ut i løpet av mars.  

 

5. Krav til innhold i søknaden 

-Søknaden skal inneholde konkretisering, prioritering og beskrivelse av tiltak ifølge punkt 

1, og inneholde et detaljert kostnadsestimat over årets rydding.  

 

- Veger, gater, områder og nabolag skal knyttes til referanse på kartutsnitt som vedlegges 

søknaden, med en kort beskrivelse av vegens betydning som skoleveg eller annet i 

tilknytning til trafikksikkerhet.  

 

6. Forutsetning for å få tilsagn om krattryddingsmidler: 

- 1. prioritets tildeling: Kommuner som er godkjent Trafikksikker kommune. Krattrydding 

som trafikksikkerhetstiltak langs skoleveg i grunnskolenes nærskoleområde skal være 

konkretisert i trafikksikkerhetsplanen. 

 

- 2. prioritets tildeling: Kommuner som har en trafikksikkerhetsplan som tar sikte på å oppnå 

godkjenning som Trafikksikker kommune. Forpliktende fremdriftsplan for arbeidet må 

foreligge. Krattrydding som trafikksikkerhetstiltak langs skoleveg i grunnskolenes 

nærskoleområde skal være konkretisert i trafikksikkerhetsplanen. 

 

- 3. prioritets tildeling: Kommuner som har en gyldig trafikksikkerhetsplan som 

konkretiserer områder med behov for jevnlig krattrydding som trafikksikkerhetstiltak 

langs skolevegen til grunnskoleelever. 

 

7. Krav om utbetaling 

 Krav om utbetaling fremmes via faktura som oversendes: 

  

 Troms fylkeskommune 

 Samferdsel og miljø 

 Postboks 338 Alnabru 

 0614 Oslo 

 

8. Frist for å fremme krav om utbetaling 

 Frist for kommunene til å fremme krav om utbetaling av tilsagte midler er 1/11 i 

søknadsåret. Troms fylkeskommune sender ut purring omkring 10. oktober.  

 

Alternativt kan kommunen innen 1. november i tildelingsåret søke om å få overført hele 

eller deler av beløpet til året etter. Dette er imidlertid å betrakte som et alternativ til å søke 

nye midler. Kommunen har således ikke rett til tildeling av nye krattryddingsmidler 

samtidig som kommunen har et aktivt tilsagn som ikke er ferdigstilt og utbetalt. 

 

9. Bortfall av tilsagn 

Dersom kommunen ikke fremmer krav eller søker om overføring til neste år for hele eller 
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deler av beløpet innen 1. november, trekkes hele eller resterende del av årets tilsagn 

tilbake 

 

10. Krav til dokumentasjon for utbetaling 

Faktura skal inneholde vedlegg av betalte faktura for innleide entreprenører og/eller 

beregnet timelønn for bruk av eget maskinelt utstyr. Det kan beregnes timelønn for 

kommunalt ansatte og innleid personell, samt lønn for dugnadsinnsats fra private lag og 

foreninger. 

 

Utgiftspostene spesifiseres på eget ark. Hvert punkt skal ha referanse til et vedlagt kart 

som viser til det arbeidet som faktisk er utført. 

 

 

Tromsø, 16.01.2018 

 

Ivar B. Prestbakmo 

fylkesråd for Samferdsel og miljø 

 

 

Vedlegg: 

Ingen 

 


