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VEDTEKTER 

FOR 

SØRE  LIA SETERVEGER 
 

§ 1. FORMÅL OG ANSVAR 

Veglaget for Søre Lia seterveger, heretter kalt veglaget, er en sammenslutning av interessenter 

med formål å organisere og gjennomføre utbedring og vedlikehold av vegene, om nødvendig 

ved opprusting/omlegging. Vegene omfatter vegstrekningen fra bommen ved Bjørnstulen til 

Fagerhøi og videre til vegdelet på Storhaugsætrin; og følgende sideveger:   

1. Bjørnstulen-Nysetra-grense mot Nordre Lia  

2. Sideveg fra sideveg 1 og til Heggesætrin 

3. Storhaugsætrin-Busætra 

4. Storhaugsætrin-Widmesetra 

5. Åsvarpet-Åsen-Holosetra (Åsavegen) 

6. Peer Gynt vegen - Svellesetra 

 

Kart vedlagt vedtektene viser vegstrekningene. Det er bom ved Bjørnstulen. Peer Gynt vegen 

krysser vegen Bjørnstulen-Fagerhøi rett ved Fagerhøi. 

 

Vegene skal på tidsmessig måte tjene landbruks-, nærings- og hytteinteressene innenfor 

dekningsområdet til vegene. 

 

Veglaget er et eierlag, jf. jordskifteloven § 34b, og medeierne er bare ansvarlig for veglagets 

forpliktelser i samsvar med andelen i laget, jf. § 2 ( proratarisk ansvar).   

 

Disse vedtekter avløser vedtekter for veganlegget Bjørnstulen-Fagerhøi med sideveger, sist 

endret av årsmøtet 29.2.1996. 

 

§ 2. MEDEIERE 

Følgende eiendommer er medeiere i vegen og med slike andeler: 

 

EIER PR. 1.4.2014 GNR/BNR PROSENTANDEL   

    AABAKKEN KRISTIAN 
     76/5 0,019   

AANEKRE IVAR TORSTEIN 
     83/14 0,015   

AANEKRE MARITA 
   

 
89/5 

  

 
89/20 

    83/1 2,176   

BAY ANNE MARIT OG KNUT 
   

 
16/1 

  

 
87/11 

  

 
83/44 

  

 
18/44 

  

 
18/1 
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  87/3 5,161 * 

BERG HELGE MORTEN MEGAARDEN 
     18/9 0,789   

BERGSETH SIGRID RANDI SVEIPE 
   OG EIVIND BERGSETH  64/9 0,975   

BERGUM IVAR 
   

 
110/5 

  

 
77/4 

    77/6 1,524   

BRUUN LISE MARIE 
   MED FLERE  95/1 0,018   

BRUVANG EGIL 
   

 
76/4 

    73/1 0,162   

BØHME WENCHE CHARLOTTE 
   OG OTTO CHRISTIAN BØHME 74/3 

  

 
78/12 

  

 
67/6 

    102/5 1,321   

DAHLEN MORTEN 
     16/10 0,004   

ERIKSEN ANNE SØRINE MORKEN 
   OG SVEIN MORKEN  82/2 0,999   

ERIKSEN STEIN 
     71/16 0,057   

ESPELAND INGER 
 80/3 0,000 

      

 
FALKENHAUG RUNE    

  78/7 0,866  

FORR OLE 
     19/1 2,932   

FORRELØKKEN KNUT 
   

 
15/8 

    15/1 1,678   

FURUSETH KIRSTEN AUD GRYTTING 
     67/21 0,181   

HAAVE KRISTIAN 
     67/1 1,614   

HAGEN HALVOR 
   MED FLERE  67/5 0,157   

HAGEN KNUT 
     67/36 0,091   

HAGNESS KAARE OLAV 
     64/146 0,680   
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HAUGEN ARNE 
     81/31 0,120   

HAVERSTAD JENS ERIK 
     73/5 0,653   

HAVERSTAD MÅLFRID 
     78/16 0,196   

HAVERSTAD SONDRE 
     100/1 0,014   

HEGGE SNORRE OLUF RAABE 
   

 
106/1 

    77/5 2,422   

HEGGELIHAUGEN JON ARILD 
   

 
64/95 

    76/1 2,448   

HEGGELIHAUGEN STIG MORTEN 
     96/2 0,004   

HEINÅLI INGUNN SVELLE 
     81/9 0,088   

HOVDEN THEA 
     110/3 1,159   

HOVIND CHRISTIAN ALGODT 
   

 
127/9 

  

 
16/50 

  

 
16/23 

    83/4 6,751 
 HOVIND KAREN THERESE, 

   Anne Margrethe og Kristine 83/38 
    83/35 1,949   

JARMANN LIV SOLVEIG 
     91/2 0,310   

JOHANSEN BENT ERIK 
     84/4 0,024   

KOLOBEKKEN ARNE K 
     16/7 0,111   

KOLSTADMOEN SIV ANITA LARSEN 
     16/8 0,004   

KRISTIANSEN KRISTEN 
   

 
81/11 

  

 
104/2 

    100/11 0,965   

KVERNES ERIK ANDRE 
     68/1 1,425   

KVERNES RUNE MAGNE 
   

 
77/1 

    17/3 0,846   
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LAMERS RENE ALEXANDER 
     16/6 0,002   

LIEN GUNNAR 
     18/6 2,169   

LINDSØ ANNIKEN ROSTEN 
   OG JØRN INGE 105/1 

  

 
78/2 

    69/6 1,507   

LISTAD KAREN-MARIE 
     88/2 0,726   

LISTUEN AHNE 
     85/1 1,453   

LOSTAD STIG OVE 
   

 
64/33 

  

 
Ca. 10 dekar innmark kjøp Av Erik Andre Kvernes 

  81/14 2,504   

LØFSGAARD WENCHE BREIEN 
   OG SVEIN R  69/1 2,754   

LØKKEN HANS REIDAR 
     64/27 0,153   

LØKKEN JAN FRODE 
   OG ELISE HAAVE LØKKEN 75/1 

  

 
74/2 

    75/5 1,259   

MELGÅRD JOSTEIN 
     97/1 0,059   

MELGÅRDSHAGEN KJELLAUG 
   

 
110/1 

    71/1 0,912   

MORKEN VEGARD FOSSE 
   

 
81/23 

    73/7 1,688   

NERLI ANNE 
     89/2 1,428   

NERLI SVANHILD 
   

 
89/1 

    91/1 0,774   

NUSTAD KJELL ARVE 
     88/5 0,005   

NYHUS MARIT & PER 
   

 
16/31 

  

 
98/2 

  

 
69/19 

    69/10 1,641   

NYSTUEN GEIR 
   



EKSTRAKT AV RETTSBOK I SAK 20/2012 VEGEN BJØRNSTULEN-FAGERHØI. VEDTEKTER FOR SØRE LIA 
SETERVEGER VEDTATT 8.7.2014 AV VESTOPPLAND OG SØR-GUDBRANDSDAL JORDSKIFTERETT.  
 

5 

 

  16/12 0,004   

NYSTUEN JØRGINE 
     16/15 0,154   

ODENRUD JON 
     92/2 0,012   

OLSTAD SVEIN 
     79/2 0,715   

ONSHUSRØNNINGEN KRISTINE 
     105/1 0,069   

OPPLYSNINGSVESENETS FOND 
     64/1 2,990 * 

OPSAHL ANDERS 
   

 
78/1 

  

 
95/3 

    68/48 2,188   

PERTUS INGER-LISE NUSTAD, KAARE HENRIK 
   OG THOMAS GUSTAV HAGNESS  88/3 0,294   

POULSEN KRISTIN 
     78/4 0,812   

PRESTLØKKEN ARNE 
     96/1 0,995   

RINGSTAD PAUL 
     94/1 0,024   

ROLIE JON PETER 
     64/26 0,073   

ROLSTAD ERIK WILHELMSEN 
     64/23 0,743   

RUDI AMUND 
     91/3 0,060   

RUDIHAGEN TORSTEIN 
     68/14 0,018   

RUNDSVEEN JAN ERIK OLA 
   

 
72/1 

  

 
91/15 

  

 
71/18 

    71/2 2,312   

RØNNING JO HAAKEN 
     98/8 0,969   

SAMEIGETEIG 67/1,3,5 78/2, 83/1 
     78/2 0,188   

SANDVIK OLA 
   

 
88/12 

    79/1 1,970   

SKAADEN GEIR 
     100/3 0,004   
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SKARPNORD GRETE M.FL (SAMEIGETEIG) 
     64/29 0,006   

SKARPNORD GRETHE 
     64/29 0,156   

SKILLESTAD AUDFINN 
     72/3 0,000   

SOLBAKKEN ELDRI BUE 
     18/12 0,017   

SOLBAKKEN LARS ERIK 
   

 
84/2 

  

 
84/1 

    84/15 0,560   

STAKSTON ISELIN 
     110/2 0,740   

STAVNHAUGEN ELSE 
     84/3 0,013   

STEIG NILS CHRISTIAN 
     22/20 0,435   

STRANDLI OLE PETTER 
     100/4 0,002   

SVEIPE HANS 
     125/1 2,540   

SVELLE ASBJØRN 
   

 
81/45 

    81/98 0,607   

SVELLE HELEN 
   

 
107/1 

    81/6 2,922   

            

SYLJUÅSEN KAREN OTHILIE 
     69/5 0,650   

SØNSTELI TOR 
     71/6 0,739   

SØRE LIA SAMEIGE 
   

 
16/48 

  

 
16/48/1 

    0/0 1,000 * 

TOFTE TORMOD 
     89/11 0,967   

TOLSTAD IVAR 
     16/9 0,004   

TOVERUD JON ARILD FORR 
   

 
87/8 

  

 
17/1 
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  95/6 1,387   

ULBERG HANS MATHIAS 
     127/1 2,392   

VANGEN ARNE JOSTEIN 
     64/20 0,102   

VANGEN ASTRID 
     64/28 0,347   

VOLBERG LIV WASSRUD 
   

 
90/1 

    91/18 2,290   

VOLBERG TOVE KJELL IVAR 
     88/4 0,009   

WADAHL ANDERS 
     80/1 2,182   

WASSRUD PER 
   

 
81/226 

    81/1 1,844   

WIDME SIGURD 
   

 
68/51 

  

 
127/4 

  

 
67/3 2,858 

         

SUM   100,000 
  

* (For tre eiere er andelene avrundet opp for å få 100,000 % .) 
 

Andelstallene danner grunnlag for fordeling av anleggskostnader, vedlikeholdskostnader og 

andre økonomiske retter og plikter som ikke dekkes av avgifter eller andre inntekter, se § 8 

under. 

Eierandelen følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne. Overdragelse gir tidligere eier 

ingen rett til tilbakebetaling av innbetalt beløp eller deler av veglagets formue. Ny eier går 

automatisk inn i de rettigheter og plikter medeierandelen medfører. 

Dersom en eiendom blir delt og den fradelte parsell er landbrukseiendom som sokner til 

vegen, har denne rett og plikt til å bli med i veglaget.  

Nye medeiere kan etter søknad tas opp i laget dersom et flertall stemmer for i årsmøte. 

Vedkommende må betale et beløp for innkjøp i vegen  som fastsettes av årsmøtet.  

Styret skal utarbeide ny andelsfordeling dersom landbrukseiendom deles eller nye medeiere er 

tatt opp.  

Dersom forholdene har endret seg slik at gjeldende fordeling virker urimelig for en eller flere 

medeiere, kan styret, etter oppfordring fra en eller flere medeiere, la utarbeide forslag til ny 

andelsfordeling.  

Forslag om endret andelsfordeling er å betrakte som forslag til vedtektsendring og skal 

behandles etter reglene for dette i vedtektene  § 12. 

 

§ 3. BRUKERE AV VEGEN 

 

§ 3-1 Medlemmer. 
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Medeierne i veglaget, jf. punkt 2,  har bruksrett til vegen og kan nytte den i forbindelse med 

adkomst og drift av eiendommene sine. De har stemmerett i årsmøtet. 

 

Medeiere i veglaget som fester bort/selger hyttetomter, skal betale en særskilt 

tilknytningsavgift for hver hyttetomt som blir festet bort eller solgt. Dette gir nye hytteeiere  

bruksrett til vegen for seg og sine husstandsmedeiere mot å betale årlig avgift.  

Tilknytningsavgifta er en engangsavgift og gir ingen andel i vegen.  

Medeiere i veglaget som fester bort/selger hyttetomter eller leier ut/selger hytter, plikter å 

gjøre hytteeierne/leierne oppmerksomme på at de må betale avgifter til veglaget i henhold. til 

disse vedtekter.  

Tilknytningsavgiften og andre avgifter  reguleres av årsmøtet.  

 

§ 3-2. Bruksretthavere. 

 

Eiere og festere av fritidseiendommer som sogner til vegene har bruksrett mot å betale 

årsavgift.  Bruksretthavere har ikke stemmerett, men de har møte- og talerett i årsmøter. 

Bruksretthavere kan la seg representere ved hytteeier- eller velforening. 

 

Setereiere og hytteeiere på Midtvollsetra og Melbøsetra i Gaudal kommune har bruksrett til 

vegstrekningen Fagerhøi-Busetra, mot at medlemmene i Søre Lia seterveger får bruksrett til 

strekningen Busetra – Melbø seter i Gausdal. Bruksrettshavere i Gausdal til vegstrekningen  

Fagerhøi-Busetra er eiere av eiendommene 84/1, 84/15 og 215/1. Disse vedlikeholder alene 

strekningen Busetra – Melbø seter i Gausdal. 

 

Årsmøtet kan tilstå andre tidsavgrenset bruksrett mot vederlag. 

 

§ 3-3. Bruk av vegene. 

 

Vegene  skal være åpen for vanlig ferdsel når dette er forsvarlig. Medeiere og bruksretthavere 

skal rette seg etter årsmøtevedtak og vegstyrets bestemmelser om bruk av vegene.  

 

§ 4. ÅRSMØTE 

Årsmøtet er veglagets øverste myndighet. Medeierne i vegen har møte- og stemmerett i 

årsmøtet. Bruksretthavere har rett til å møte og stille forslag hva angår drift og vedlikehold av 

vegen. Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. Ordinært årsmøte skal holdes innen 1. 

april hvert år. En medeier kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt, men 

ingen kan ha fullmakt fra flere enn tre medeiere. 

Styret innkaller skriftlig til årsmøtet med minst 2 ukers varsel. Innkalling kan skje elektronisk 

til de medlemmene og bruksretthavere som har oppgitt e-post adresse til styret for vegen. De 

to velforeningene skal også varsles. Med innkallingen skal følge saksliste, årsmelding,  

regnskap og budsjett. 

Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. 

Saker som en vil ha behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret innen 1. mars. 

Det enkelte vedtak på årsmøtet blir gjort med vanlig flertall (simpelt relativt flertall) blant de 

frammøtte, og slik at hver medeier stemmer i forhold til sin andel etter § 2. Dersom alle er 

enige om det, kan avstemming skje ved at hver medeier har en stemme.  

Ved skriftlig avstemming blir blanke stemmer regnet som ikke avgitte stemmer. 

Likt stemmetall ved valg blir avgjort ved loddtrekning. Ved stemmelikhet ellers har 

møtelederen dobbeltstemme. 

Årsmøtet er vedtaksført når innkallingen har skjedd på lovlig måte. 
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Årsmøtet skal: 

 Behandle styrets årsmelding og revidert regnskap for driftsåret.  

 Behandle forslag til arbeidsplan med budsjett for vedlikehold og eventuelt opprusting av 

vegene. 

 Vedta vegavgifter for medeiere og andre brukere av vegen, jfr. § 8. 

 Vedta tilknytningsavgifter, jfr. § 3 og § 8. 

 Vedta retningslinjer for vinterbrøytinga og vilkår for tildelinga av denne. 

 Fastsette eventuell godtgjørelse til styremedlemmer og revisorer.  

 Behandle andre saker som er nevnt i innkallinga. 

 Velge styreleder og nestleder for 1 år. 

 Velge  styremedlemmer og  vararepresentanter i nummerorden for to år. 

 Velge 2 revisorer for to år.  

 Velge valgkomite  

 Velge to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen. 

Det skal føres protokoll for årsmøtet. Protokollen skal underskrives av lederen og to personer 

valgt på møtet. 

 

§ 5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE  

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller representanter for 1/3 av andelene krever 

det. Frist og framgangsmåte for innkalling er den samme som for vanlig årsmøte. Sakslista 

skal stå i innkallingen. Det kan bare bli gjort vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.  

Det skal føres protokoll for møtet. Protokollen skal underskrives av lederen og to personer 

valgt på møtet. 

 

§ 6. STYRET 

1. Sammensetning. 

Veglagets virksomhet ledes av et styre på fem medlemmer med to varamedlemmer i 

nummerorden.  Styret er beslutningsdyktig når hele styret, eller minst tre medlemmer møter. 

 

En representant for hver av de to (hytte)velforeningene i området, har møte- og talerett i 

styremøter.  

 

Styret konstituerer seg selv utover valg av leder og nestleder, jfr. § 4.  

Foreningen blir forpliktet av lederen sammen med kassereren.  

Styremedlemmene blir valgt for to år, men likevel slik at ett medlem (eventuelt etter 

loddtrekning) står på valg etter første året. Enhver medeier plikter å motta valg til styret for 

inntil to perioder. 

Styremøter holdes så ofte lederen finner det påkrevet eller minst to styremedlemmer krever 

det.  

Saker av mindre betydning eller saker som må behandles raskt, avgjøres av lederen. Disse 

sakene skal refereres i første styremøte. 

Det skal føres protokoll fra styremøtene. 

 

2. Styrets plikter og myndighet. 

Styret skal lede veglaget i overensstemmelse med vedtektene og beslutninger i årsmøter.  

Styret skal lage forslag til arbeidsplan med budsjett for vedlikehold og eventuelt opprusting 

som legges fram for årsmøtet, jfr. § 4. 

Styret skal sørge for forsvarlig vedlikehold og snøbrøyting, og lede driften av vegen i samsvar 

med godkjente budsjett og vedtak. Vegene skal så langt som mulig holde en standard som 
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sikrer dem mot naturskade.  

Styret kan peke ut en oppsynsmann for vegene, som skal ha til oppgave å se etter at grøfter og 

stikkrenner er åpne høst og vår.  

Mindre arbeider eller nødvendige arbeider som må gjøres for å avverge skade på vegen, kan 

bestemmes av styret, og skal refereres i årsmeldingen. 

Dersom det oppstår naturskade på vegen(e) som er berettiget til erstatning fra Statens 

naturskadefond, skal styret melde skaden til Lensmannen før det blir iverksatt permanent 

utbedring. Varig utbedring kan først settes i gang etter at skjønn er holdt, eller Lensmannen og 

naturskadefondet gir tillatelse til det. 

Styret skal godkjenne eventuelle nye avkjøringer ut fra hensynet til trafikksikkerhet og 

fremtidig drift og vedlikehold av vegen. 

Styret skal besørge innkreving av fastsatte avgifter og utlikning av forskudd, jfr. § 8. 

Styret kan oppta lån etter vedtak på årsmøtet.  

Styret kan tegne egen ansvarsforsikring for vegene, etter behandling i årsmøtet. 

Styret skal sørge for ordnet regnskapsførsel og revisjon.  

Styret skal hindre skadelig bruk av vegen ved å regulere eller stoppe kjøring under teleløsning 

og i flomperioder. Styret kan stenge eller regulere bruken av en eller flere av vegene også i 

andre perioder med mye nedbør og bløt vegbane. Nødvendig transport til turistbedrifter skal 

likevel kunne skje etter reglene i vedtektene § 9.  

 

Styret kan nekte bruk av vegen for medeiere og andre som ikke retter seg etter vedtektene, 

gjeldende vedtak og styrets instrukser. 

Styret kan melde veglaget inn i aktuelle og lovpålagte offentlige registre.  

 

§ 7. GRUNN TIL VEGEN 

Areal som medgår til vegen defineres av spesifikasjoner i Normaler for Landbruksveger med 

byggebeskrivelse. Vegen Bjørnstulen-Fagerhøi har vegklasse 2 mens sidevegene har  

vegklasse: 

1. Bjørnstulen-Nysetra-grense mot (gamle) Nordre Lia sameie: vegkl. 3 

2. Sideveg fra sideveg 1 og til Heggesætrin, vegkl. 4 

3. Storhaugsætrin-Busætra, vegkl. 3 

4. Storhaugsætrin-Widmesætra, vegkl. 3 

5. Åsvarpet-Åsen-Holosetra, vegkl. 4 

6. Peer Gynt vegen – Svellesetra, vegkl. 4 

 

Dersom grunneier må avstå grunn eller masse til f. eks. grøfter, møte-, snu- og 

parkeringsplasser utover ovennevnte spesifikasjon, kan det kreves godtgjørelse for dette. Krav 

om dette settes fram for styret innen to måneder etter at arbeidet er ferdig.  

Styret skal varsle aktuelle grunneiere i god tid før vegarbeid nevnt ovenfor blir satt i gang. 

Styret har rett til å drive grøfte- og skråningsrensk.  

 

§ 8. VEGAVGIFTER (BOM-, SESONG- OG TILKNYTNINGSAVGIFT) 

Til dekking av kostnader til drift og vedlikehold av veger og bomanlegg fastsetter årsmøtet 

avgifter. Avgiftene kan fastsettes som: 

1. Faste avgifter i året, heretter kalt årsavgift.  

2. Avgifter pr. tur. 

3. Avgift pr. m
3
 for tømmer- eller annen tungtransport. 

4. Utlikning av forskudd eller underskudd etter andelsfordelingen i § 2. 

5. Tilknytningsavgift, jfr. § 3. 

6. Brøyteavgift for brøytesesongen. 
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Alle medeiere og hytteeiere som bruker vegene som adkomst sommer eller vinter, må betale 

årsavgift. De som kjører på oppdrag for medeiere eller bruksretthavere, skal også betale 

bomavgift eller årsavgift. Oppdragsgiver kan betale for vedkommende. Det kan inngås egne 

avtaler med styret for kjøring i forbindelse med bygging av hytter, eller kjøring til 

turistbedrifter. Slike avtaler skal refereres i årsmøtet.  

 

Pliktig årsavgift for medlemmer og bruksretthavere inkluderer kjøring om sommeren, men 

ikke vinterkjøring. 

 

Årskort gjelder for en familie og inntil to biler. Med familie menes husstandsmedlemmer og 

føderådsfolk. Årsmøtet kan bestemme at det skal gis rabatt på årskort til andre 

familiemedlemmer.  

Eventuelt overskudd skal gå til framtidig drift av veglagets virksomhet. Underskudd må 

dekkes av medeierne etter andelsfordelingen i § 2. 

Kostnader til utbedringer, vedlikehold og andre vedtatte investeringer kan kreves inn 

forskuddsvis etter andelsfordelingen i § 2.  

Styret kan fastsette avgifter i tilfeller som krever en snarlig avgjørelse. 

Styret kan rekvirere tvangsforretning ved namsmannen for å inndrive skyldige beløp når 

forutsetningene for tvangsinndrivelse er til stede, jf. også jordskiftelovens § 91.  

 

§ 9. BRUK AV VEGEN 

Transport på vegen må ikke skje når det kan føre til skade på vegbanen, stikkrenner eller 

grøfter.  

 

Tømmer, trevirke eller annet må ikke legges slik at det hindrer vanlig trafikk, vedlikehold 

eller brøyting. Ved skogsdrifter har hver enkelt ansvar for snarest å fjerne hogstavfall fra 

vegbanen, møteplasser, snuplasser, veggrøfter og innløp til stikkrenner. Bekker og grøfter skal 

være rensket for hogstavfall i minst 20 meters lengde ovenfor innløpet til stikkrenner.  

Kjøring langs vegen med beltegående skogsmaskiner skal unngås på barmark. 

 

§ 10. ANSVAR FOR SKADER 

Skader som blir påført vegen p.g.a. skogsdrift, eller ved uforsvarlig kjøring eller kjøring som 

strider mot vedtektene eller mot styrets anvisninger eller pålegg, må utbedres av den 

ansvarlige for kjøringen. Hvis det ikke skjer uoppfordret, kan styret gi pålegg om utbedring 

innen en rimelig frist. Dersom skader ikke blir tilfredsstillende utbedret innen fristen, kan 

styret besørge skadene utbedret for medeiers eller trafikantens regning og innkreve beløpet 

som nevnt i § 8.  

 

§ 11. OPPLØSNING, FUSJON ELLER SAMARBEID MED ANDRE VEGLAG. 

Vedtak om oppløsning av veglaget kan skje etter reglene for vedtektsendring i § 12. 

Tilsvarende gjelder for utmelding av sideveger. Hvis et mindretall fortsatt vil bruke vegen(e), 

skal de kunne overta den/de uten vederlag til de andre. Ved oppløsning skal eventuelle fond 

eller andre aktiva deles etter gjeldende andelsfordeling, jfr. § 2. 

 

Veglaget kan fusjonere med andre vegselskap  i samme område, og som har en eller flere 

veger som er fysisk tilknyttet dette veglaget sine veger. Eventuell fusjon må behandles etter 

vedtektene § 12 og de til enhver tid gjeldende regler i selskapslovgivningen.. 

 

Veglaget kan delta i en felles vegvedlikeholdsforening for flere vegselskap i området, dersom 
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en eller flere av vegene har fysisk tilknytning til hverandre. På samme måte kan veglaget delta 

i et felles bomselskap for flere vegselskap. Deltakelse i slike driftsselskap krever behandling i 

årsmøtet som egen årsmøtesak, jf. § 4 i disse vedtekter.  

 

§ 12. ENDRINGER 

For å endre disse vedtektene kreves 2/3 flertall av de frammøtte, regnet etter andeler, jfr. § 2. 

Oppnås ikke 2/3 flertall ved første gangs behandling, kreves likevel bare vanlig flertall blant 

de frammøtte regnet etter andeler ved andre gangs behandling i nytt årsmøte/ekstraordinært 

årsmøte. Vedtektsendring kan ikke skje før 3 år etter at denne saka er rettskraftig med mindre 

det blir vedtatt enstemmig. 

Endring av § 2 kan bare gjøres ved vesentlig omlegging eller forlenging av vegen, bygging 

eller opptak av nye sideveger, opptak av nye medeiere, eller andre forhold som i vesentlig 

grad endrer forutsetningene for kostnadsfordelingen. Endringen skal i tilfelle være i forhold til 

nytten. Dersom det ikke blir enighet om fordelingen, kan spørsmålet bringes inn for 

jordskifteretten, jf. jordskiftelovens §§ 1, 2 og  4. Det vises i denne forbindelse også til 

veglovens § 60, 2. ledd, der jordskifteretten er gitt lovhjemmel til å avholde skjønn etter kap. 

7 i Vegloven, etter krav fra en eller flere parter. 

 

--- 0 --- 

 
 


