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VEILEDER INNBETALING TIL KOMMUNALT VEIFOND OG 
VEIERKLÆRING 

1. Sammendrag
Utgangspunktet er at det stilles krav om opparbeidelse av regulert offentlig vei til godkjent 
kommunal standard fram til og forbi tomta før tomter i regulerte strøk kan bebygges og før 
det kan foretas vesentlig utvidelse eller vesentlig endret bruk av eksisterende bebyggelse, jf. 
plan- og bygningsloven (pbl.) § 18-1 første ledd bokstav a). 

Tomteeiere som ønsker å bygge/dele eiendom kan, i stedet for å sørge for veiopparbeidelse 
før bygging/deling mv., velge å benytte seg av en unntaksordning, vedtatt av kommunestyret, 
som fremgår av kommuneplanbestemmelsene § 5.   

Unntaksordningen består i at veiopparbeidelseskravet i pbl. § 18-1 kan fravikes, mot at 
tomteeier: 

1. Innbetaler tomtens andel av strøkets kalkulerte veiopparbeidelseskostnader til et
kommunalt veifond (kontonr. 1613.07.00342).

Satser finner du i pkt. 3.6 nedenfor. Innbetaling skal merkes med” Innbetaling til 
kommunalt veifond, gnr./bnr. og angivelse av område (f.eks. «Hølen»)”.  

Kommunen setter beløpet på rentebærende øremerket fond som sikrer at beløpet 
inngår i senere opparbeidelse av vei i riktig område.  

NB! Kvittering som viser innbetalt beløp må være sendt bygningsavdelingen før 
det i byggesaker gis igangsettingstillatelse/ett-trinnstillatelse, i delesaker før 
saken kan sendes til tinglysing.  

2. Tinglyser en veierklæring som gir kommunen rett til å overta eiendommens regulerte
veigrunn vederlagsfritt på et senere tidspunkt når veien skal bygges.

Mal for «erklæring – avståelse av regulert veigrunn» finner du her! 

Det følger av pbl. § 18-1 femte ledd at vei som er lagt etter bestemmelsen tilfaller 
kommunen uten vederlag når veien er ferdig og godkjent. Det skal holdes 
overtakelsesforretning.  

Alternativt kan eiendommens regulerte veigrunn overdras vederlagsfritt til kommunen 
allerede i tilknytning til bygge- eller delingssaken. Kommunen overtar ikke drift og 
vedlikehold av veien før den er ferdig opparbeidet, med tilhørende anlegg, som for 
eksempel veilys dersom det er planlagt. 

NB! Tinglysing av veierklæring/overdragelse av veigrunn må skje før det i 
byggesaker gis igangsettingstillatelse/ett-trinnstillatelse, i delesaker sammen med 
delingen til tinglysing.  
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2. Utgangspunkt – Krav om veiopparbeidelse før nybygg/tilbygg 
mv. 

Utgangspunktet er at det stilles krav om opparbeidelse av regulert offentlig vei til godkjent 
kommunal standard fram til og forbi tomta før tomter i regulerte strøk kan bebygges og før 
det kan foretas vesentlig utvidelse eller vesentlig endret bruk av eksisterende bebyggelse, jf. 
plan- og bygningsloven (pbl.) § 18-1 første ledd bokstav a): 

 
«I regulert strøk kan grunn bare bebygges, eller eksisterende bebyggelse utvides vesentlig 
eller gis en vesentlig endret bruk, eller eiendom opprettes eller endres dersom: 
 

a) offentlig veg er opparbeidet og godkjent så langt den er vist i planen, fram til og 
langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. […]» 

 
Vesentlig utvidelse må vurderes med grunnlag i at utvidelsen medfører trafikkøkning.  
 
Det fremgår av forarbeidene til bestemmelsen at «Regulert strøk» omfatter strøk som er 
regulert gjennom arealplan. 
 
Tomter eller bebyggelse med atkomst til offentlig vei som fullt ut er ferdig opparbeidet til 
godkjent kommunal standard rammes dermed ikke av kravet om veiopparbeidelse. Det gjør 
heller ikke utvidelse av eksisterende boliger, hvor utvidelsen ikke er vesentlig. 
 
Etter Vestby kommunes tolkning av pbl. § 18-1 første ledd bokstav a), omfatter 
opparbeidelsesplikten inntil 6 meter regulert kjørebane, hertil fortau/gang-/sykkelvei med 
grøfter innenfor en samlet opparbeidet veibredde på inntil 10 meter (sum kjørebane, grøfter 
og fortau/gang-/sykkelvei) og i tillegg nødvendig grunn til skjæringer og fyllinger. Lovens     
§ 18-1 fastsetter at offentlig vei m/veigrunn som omfattes av opparbeidelsesplikten, 
vederlagsfritt skal overtas av kommunen til drift og vedlikehold når den er bygget. 
 
 
3. Unntak – Innbetaling til kommunalt veifond og veierklæring 

 
3.1. Bakgrunnen for unntaksordningen 

Veiopparbeidelsesplikten etter pbl. § 18-1 er ofte vanskelig å praktisere i eldre blandingsstrøk 
(hytter/boliger) regulert til boligformål, fordi mange tomteeiere er involvert, og disse har ikke 
alltid sammenfallende interesser i å bekoste og bygge ferdig veinettet slik planene forutsetter. 
Dette er typisk i områdene Son, Tønnesmarka, Søndre Brevik, Labo, Hølen, Berg, Hvitsten 
m.fl., hvor kommunen har regulert større områder til boligformål. I tillegg kan det i medhold 
av kommuneplanen bygges boliger i en del andre områder hvor offentlig vei ikke er fullt ut 
ferdig opparbeidet til godkjent kommunal standard.  
 
For å unngå at dette hindrer eiere i å få bygget i henhold til godkjente planer, vedtok Vestby 
kommunestyre i 1989 en unntaksordning som åpnet for at det kan gis bygge- eller 
deletillatelse selv om regulert offentlig vei ikke er opparbeidet fram til og forbi tomta.  
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3.2. Vilkårene for unntaksordningen 
Nåværende unntaksordning fremgår av «Bestemmelser til Vestby kommuneplan», vedtatt av 
kommunestyret 23.05.2016, § 5 «Opparbeidelse av offentlig vei (jf. pbl. § 11-9 nr 4)»: 
 

«Krav om opparbeidelse av offentlig vei etter PBL § 18-1 kan fravikes dersom 
tiltakshaver innbetaler sin andel av kostnadene til kommunalt veifond. Det forutsettes 
at tiltaket kan nås tilfredsstillende med eksisterende veianlegg og at tiltakshaver 
vederlagsfritt avgir grunn som er regulert til offentlig vei eller tinglyser en erklæring 
om slik vederlagsfri avgivelse.» 

 
Unntaksordningen består i at veiopparbeidelseskravet i pbl. § 18-1 kan fravikes mot at 
tomteeier: 
 

1. Innbetaler tomtens andel av strøkets kalkulerte veiopparbeidelseskostnader til et 
kommunalt veifond (kontonr. 1613.07.00342).  
 
Satser finner du i pkt. 3.6 nedenfor. Innbetaling skal merkes med ”Innbetaling til 
kommunalt veifond, gnr./bnr. og angivelse av område (f.eks. «Hølen»)”.  
 
Kommunen setter beløpet på rentebærende øremerket fond som sikrer at beløpet 
inngår i senere opparbeidelse av vei i riktig område.  
 
NB! Kvittering som viser innbetalt beløp må være sendt bygningsavdelingen før 
det i byggesaker gis igangsettingstillatelse/ett-trinnstillatelse, i delesaker før 
saken kan sendes til tinglysing.  
 

2. Tinglyser en veierklæring som gir kommunen rett til å overta eiendommens regulerte 
veigrunn vederlagsfritt på et senere tidspunkt når veien skal bygges.  
 
Mal for «erklæring – avståelse av regulert veigrunn» finner du her!  
 
Det følger av pbl. § 18-1 femte ledd at vei som er lagt etter bestemmelsen tilfaller 
kommunen uten vederlag når veien er ferdig og godkjent. Det skal holdes 
overtakelsesforretning.  
 
Alternativt kan eiendommens regulerte veigrunn overdras vederlagsfritt til kommunen 
allerede i tilknytning til bygge- eller delingssaken. Kommunen overtar ikke drift og 
vedlikehold av veien før den er ferdig opparbeidet, med tilhørende anlegg, som for 
eksempel veilys dersom det er planlagt. 
 
NB! Tinglysing av veierklæring/overdragelse av veigrunn må skje før det i 
byggesaker gis igangsettingstillatelse/ett-trinnstillatelse, i delesaker sammen med 
delingen til tinglysing.  
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3.3. Kommunens vedtak 
Bruk av denne unntaksordningen er en del av resultatområde plan, bygg, geodata (PBG) sitt 
forvaltningsansvar etter plan- og bygningsloven. 
 
Det er kommunalteknisk avdeling som vurderer om den faktiske veistandarden er i samsvar 
med kommunens planer/krav.  
 
 

3.4. Unntaksordningen er frivillig 
Ordningen er et tilbud til tomteeiere som ønsker å bygge eller dele eiendom, hvor manglende 
samarbeid om fellesopparbeidelse av vei gjør det vanskelig å etterleve 
veiopparbeidelseskravet i pbl. § 18-1.  
 
Tomteeier kan fritt velge å gjennomføre veiopparbeidelsen selv eller avvente bygge- eller 
delesaken til tomteeierne langs veien i fellesskap kan forestå veiopparbeidelsen. Tomteeier 
kan også gjennomføre veiopparbeidelsen som refusjonsanlegg etter plan- og bygningslovens 
refusjonsregler og gjennom dette få kostnadene fordelt på andre eiendommer som har nytte av 
tiltaket. Dette er imidlertid en komplisert og i noen grad usikker løsning i slike eldre 
byggeområder; en løsning som krever bruk av spesielt fagkyndige. 
 

3.5. Nærmere om hvilke tiltak som kan omfattes av   
        unntaksordningen 

Innbetaling til kommunalt veifond kan kun benyttes i de tilfelle kommunen har hjemmel til å 
kreve opparbeidelse etter pbl. § 18-1, og kun i de tilfeller tomteeier ikke ønsker å opparbeide 
veien selv etter kravet i § 18-1. Kommunen kan ikke kreve veiopparbeidelse lenger enn fram 
til nærmeste vei som er opparbeidet i full regulert bredde. Hvis det er flere alternative 
atkomstveier, kan grunneieren kreve å få opparbeidet det for ham mest gunstige alternativ. 

 
Opparbeidelsesplikten etter pbl. § 18-1 og dermed ordningen for innbetaling til kommunalt 
veifond og veierklæring, gjelder for følgende typer tiltak: 

 
1. Bygging på eller deling av ubebygd eiendom. Beløpet som skal innbetales til 

kommunalt veifond beregnes for den del av eiendommen som er regulert til 
boligformål. 
 

2. Bruksendring fra hytte til bolig eller annet byggeformål i samsvar med 
reguleringsplan (omfatter også saneringsmoden bebyggelse eller bebyggelse med 
klart lavere verdi enn tomteverdien). Beløpet som skal innbetales til kommunalt 
veifond beregnes for den del av eiendommen som er regulert til bolig-
/utbyggingsformål. 

 
3. Ved bygge- eller delesaker i uregulerte strøk etter kommuneplanen, når 

kommunen stiller dette som vilkår for tillatelsen, jf. pbl. § 18-1 fjerde ledd. 
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4. Ubebygd del av boligeiendom som kan bebygges med et nytt boligbygg eller ved 
fradeling av bebygd eiendom til ny tomt. Beløpet som skal innbetales til 
kommunalt veifond beregnes for den del av eiendommen som omfattes av 
nybygg eller deling; altså den nye ”tomten” 
 

5. Del av bebygd boligeiendom som ikke kan bebygges selvstendig, dersom 
eksisterende bebyggelse sammen med medregnet krav til parkering på 36 m² 
(gjelder hvor utnyttelsesgrad er definert ved BYA) utgjør mindre enn 2/3 av tillatt 
utnytting.  
Det er en forutsetning at utvidelsen er vesentlig. Vesentlig i denne sammenheng 
må bedømmes ut fra hvilken trafikkbelastning utvidelsen medfører. Tilbygg som 
ikke gir grunnlag for klart målbar trafikkøkning, kan det ikke kreves 
opparbeidelsesplikt på, og dermed heller ikke innbetaling til kommunalt veifond 
 
Beløpet som skal innbetales til kommunalt veifond skal beregnes for 
byggemuligheten som ikke er benyttet. Den beregnes som forholdstallet mellom 
maksimalt tillatt bruksareal og eksisterende bruksareal. Eksempel: regulert netto 
boligtomt 1000 m2. Maksimalt tillatt bruksareal 300 m2, eksisterende bruksareal 
100 m2. Refusjonspliktig tomteareal skal beregnes slik:  
Byggemulighet (300 m2 - 100 m2)/Maks.bebyggelse (300 m2) x tomteareal 
(1000 m2) dvs. 200/300 x 1000 = 666 m2 skal multipliseres med kr. pr. m2.  

 
3.6. Beregning av beløp som skal innbetales til veifond 

Sum kalkulerte veiopparbeidelsekostnader skal fordeles på strøkets refusjonspliktige areal 
(hyttetomter som bruksendres, ubebygde tomter og nye tomter ved fradeling fra eksisterende 
boligtomter). Beløpet som skal betales inn til kommunalt veifond varierer fra kr 93,- til kr 
135,- pr. m2-tomteareal avhengig av strøkets veiopparbeidelseskostnader. Beløpene justeres 
annethvert år. 
 
Satser gjeldende fra 01.01.2020:  
 
• Reguleringsplan Son (indre og ytre område):                  kr 93,- pr m2 regulert tomteareal*  
• Reguleringsplan Labo:                                                       kr 119,- pr m2 regulert tomteareal  
• Reguleringsplan N. Brevik-Tønnesmarka:                        kr 102,- pr m2 regulert tomteareal 
NB. Tomter m/delingsforbud beregnes til maks 1,3 daa, se reg.bestemmelser.  
• Reguleringsplan Søndre Brevik:                                        kr 134,- pr m2 regulert tomteareal 
NB. Tomter m/delingsforbud beregnes til maks 1,3 daa, se reg.bestemmelser.  
• Reguleringsplan Hølen:                                                      kr 93,- pr m2 regulert tomteareal  
• Reguleringsplan Hvitsten/Strandåsen.I områder med BYA 15 %: kr 102,- pr m2 regulert 
tomteareal  
I områder med BYA 20 % :      kr 109,- pr m2 regulert tomteareal 
I områder med BYA 25 %:      kr119,- pr m2 regulert tomteareal  
• Reguleringsplan Søndre Brevik båthavn:                          kr 135,- pr m2 regulert tomteareal  
• Andre regulerte områder; udefinerte:                                 kr 93,- pr m2 regulert tomteareal 
• Områder i uregulert strøk; § 18-1, 2. ledd:                         kr 93,- pr m2 regulert tomteareal 
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*NB! Område regulert til «Felles avkjørsel, veg mv.» skal ikke med i «regulert 
tomteareal»/det skal ikke betales veiopparbeidelseskostnader for disse områdene. For å få 
oppgitt riktig beløp som skal innbetales til veifond kan kommunen kontaktes på tlf. 64 98 01 
00 (be om å bli satt over til bygningsavdelingen). 
 

3.7. Tidspunkt for opparbeidelse av veien 
Når tomteeiere langs en sammenhengende veistrekning har innbetalt sin andel til kommunalt 
veifond eller tinglyst pantobligasjoner etter gammel ordning, vil kommunen hente ut de 
avsatte beløpene/kreve innfrielse av obligasjonene og benytte beløpet til opprustning av 
veistrekningen til kommunal standard i samsvar med vedtatt reguleringsplan. Deretter overtar 
kommunen veien og veigrunnen til kommunal drift og vedlikehold.  
 
Fram til dette tidspunkt er veien privat og driftes og vedlikeholdes av oppsitterne. Det 
understrekes at det kan gå mange år fra bygge-/deletillatelse til kommunal innløsning av 
pantobligasjoner og bygging av kommunal vei.  
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