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VEDTEKTER FOR VEGLAGET BREISETDALEN.
§ 1. VEIEN
Veglaget Breisetdalen, heretter kalt veglaget, omfatter strekningen fra Juvsgrend til Breiset i Nore
og Uvdal kommune.
§ 2. FORMÅL OG ANSVAR
Veglagets formål er å vedlikeholde og sørge for tilstrekkelig veistandard på veien, om nødvendig
ved opprusting eller omlegging av veien. Veien skal på en tidsmessig måte tjene jord-, skog-,
seter-, utmarks-, fritids- og hytteinteressene innenfor veiens dekningsområde.
Laget er et tingsrettslig sameie og har delt, ubegrenset ansvar i samsvar med eierandelen i
veglaget, jmf. § 3 (proratarisk ansvar). Hver eier hefter kun for sin eierandel av eventuelle krav mot
veglaget.
§ 3. MEDEIERE
Følgende eiendommer er medeiere i veien med slike eierandeler:
Eiendom:

Gnr/bnr

Sønstegård
Halvorsgård
Nerigård
Ramsrud
Mågeset
Juvssameiet
Nore Prestegård
Nore Sameie

176/1
177/1-2-3
178/1
179/1-2
179/3

Traaseviken Søndre
Sameiet
Svensrud / Ulbåsen
Kurverud
Kurverud Langseter
Arnebu
Sælebakkesæteren
Festetomt
Breisetsameiet
SUM

180/1
180/2
180/3
180/4
181/7
181/1-182/1
183/1
183/6
185/8
187/2
187/2/1

Eierandel
i%
4,6
4,1
3,6
6,6
1,6
3,9
12,0
8,1
2,6
8,1
2,6
5,1
1,5
10,1
1,5
24,0
100,0

Se Vedlegg 1 for adresseliste over eierne.
Eierandelen følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne. Dersom en eiendom blir delt og den
fradelte parsellen er en landbrukseiendom som sogner til veien, har denne rett og plikt til å bli med
i veglaget. Ny eierandelsfordeling blir avgjort av styret etter nytte.
Som nye medeiere kan etter søknad tas opp andre eiendommer i området og andre som veglaget
ønsker å ha med.

2

§ 4. ANDRE BRUKERE AV VEIEN
Medeiere i veglaget eller andre grunneiere som selger eller fester bort nye hyttetomter, skal betale
særskilt tilknytningsavgift for at tomteeierne eller tomtefesterne skal få bruke veien.
Tilknytningsavgiften gir nye eiere og festere bruksrett til veien for seg og sine
husstandsmedlemmer mot å betale en fast årsavgift. Bruksretten gjelder også ved framleie.
Brukerne må rette seg etter styret i veglaget sine vedtak om bruken av veien.
§ 5. ARBEIDSÅR OG FORPLIKTELSE
Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. Veglaget blir forpliktet ved underskrifter av to av
styrets medlemmer.
§ 6. ÅRSMØTE
1. Konstituering
- Årsmøtet er veglagets øverste myndighet. Ordinært årsmøte skal holdes innen 1. juni hvert år.
Bare medeierne har rett til å delta på årsmøtet. Som medeiere regnes eiere i veien etter §3 og alle
deleierne i sameiene. En medeier kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt som
godkjennes på årsmøtet.
- Lederen innkaller til årsmøtet.
- Innkallingen skal skje skriftlig med minst to ukers varsel. Saklisten skal følge innkallingen.
Innkalling kan sendes på epost til dem som har valgt dette som kontaktform.
- Årsmøtet kan ikke fatte bindende vedtak i andre saker enn dem som er nevnt i innkallingen.
- Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være mottatt av styret innen 1. mars.
2. Flertallsvedtak
- Ved avstemninger kan hver medeier stemme i forhold til sin eierandel etter § 3.
- Dersom alle er enige om det, kan avstemning skje ved at hver frammøtt har en stemme.
- Ved skriftlig avstemning blir blanke stemmer regnet som ikke avgitte stemmer.
- Likt stemmetall ved valg blir avgjort med loddtrekning.
- Ved stemmelikhet ellers har møtelederen dobbeltstemme.
- Årsmøtet er vedtaksført når innkallinga har skjedd på lovlig måte.
3. Årsmøtet skal:
- Velge møteleder.
- Velge protokollfører.
- Godkjenne innkalling, fullmakter og sakliste.
- Velge 1 person som sammen med lederen skal underskrive protokollen.
- Sørge for at møtelederen klargjør hvem av de frammøtte som har stemmerett, og om de
stemmeberettigede vil ha avstemninger etter eierandel eller etter frammøtte med stemmerett.
- Behandle styrets årsmelding og revidert regnskap og budsjettforslag.
- Velge leder av veglaget.
- Velge 3 styremedlemmer i tillegg til lederen.
- Velge 1 revisor.
- Vedta årsavgift for vedlikehold og brøyting av veien
- Vedta årskortavgift, bomavgifter og tilknytningsavgift gjeldene fra når årsmøtet bestemmer.
- Vedta godtgjørelse for medlemmer av styret.
- Behandle innkomne saker.
Det skal føres protokoll for årsmøtet. Protokollen skal underskrives av lederen for veglaget og 1
person valgt på møtet.
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§ 7. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når minst 2 styremedlemmer eller representanter for mer enn
1/3 av eierandelene krever det.
Frist og framgangsmåte for innkalling er den samme som for vanlig årsmøte. Saklisten skal følge
innkallingen. Det kan bare fattes vedtak i de sakene som er nevnt i innkallingen.
Det skal føres protokoll for møtet. Protokollen skal underskrives av lederen og 1 person valgt på
møtet.
§ 8. STYRET
Veglaget blir ledet av et styre på 4 medlemmer. Styret er vedtaksført når minst tre
medlemmer deltar. Når bare tre styremedlemmer deltar, må vedtak være enstemmige.
Styremøter skal holdes så ofte lederen finner det nødvendig eller når minst 2 av
styremedlemmene krever det. Styret konstituerer seg selv.
To styremedlemmer i fellesskap er tildelt signaturrett og har rett til å opptre på vegne av veglaget
og forplikte den ved sine underskrifter.
Etter retningslinjer fra årsmøtet skal styret:
- Arrangere årsmøte, legge fram årsmelding, revidert regnskap og forslag til budsjett.
- Lede driften av veien, sette bort arbeid og føre tilsyn med arbeid i samsvar med vedtektene,
vedtak på årsmøtet og godkjent budsjett.
- Sette i gang mindre arbeid som må gjøres for å hindre skade på veien og i den sammenheng
gjøre nødvendige innkjøp.
- Kreve innbetaling av avgifter.
- Forsikre seg om at veien er ansvarsforsikret.
- Sørge for ordnet regnskapsføring og revisjon.
- Hindre ufornuftig bruk av veien ved å regulere eller stoppe kjøring i kortere eller lengre tid, f. eks.
under teleløsning, i regnværsperioder, ved ekstreme kjøreforhold eller ved ekstremt snøfall.
- Melde eventuelle naturskader til Naturskadefondet snarest mulig, og dokumentere skadene før
utbedringsarbeid blir igangsatt.
- Nekte bruk av veien ved manglende betaling.
- Nekte bruk av veien for medeiere som ikke retter seg etter vedtektene og gjeldende vedtak.
- Avtale særskilt bruk mot særskilt avgift, jf. § 11, pkt. 4.
- Avgjøre spørsmål fra andre personer, foreninger o.l. om bruk av veien.
- Melde veglaget inn i aktuelle offentlige registre.
- Gjennomføre andre saker som årsmøtet pålegger styret.
Det skal føres møteprotokoll for styremøtene. Protokollene skal være tilgjengelig for medlemmene
på forespørsel.
§ 9. LEDER AV VEGLAGET
Lederen i veglaget har fullmakt til å melde veglaget inn i aktuelle og lovpålagte offentlige
registre.
Lederen skal lede styrets arbeid og sørge for å kalle inn til styremøter og til årsmøtet.
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§ 10. GRUNN TIL VEIEN
Veigrunn
1. Ved framtidige utbedringer av veien, skal medeierne vederlagsfritt stille grunn til disposisjon til
grøfter, møteplasser og snuplasser. Dette gjelder også nødvendige fyllmasser som må tas utenfor
selve veilinjen. Dersom en grunneier må avstå svært mye grunn, kan han likevel kreve
godtgjørelse for dette. Styret skal avklare med grunneierne før slikt arbeid starter opp.
2. Varsel
Styret har plikt til å varsle aktuelle grunneiere i rimelig tid før veiarbeid nevnt ovenfor blir satt i
gang.
3. Grus
All grus som blir tatt utenom veilinjen, etter avtale med grunneier, skal betales etter vanlige satser
for slik masse i distriktet.
§ 11. AVGIFTER
1.1 Bomavgift
Årsmøtet bestemmer bomavgiftene på veien.
1.2 Årsavgift og årskortavgift
Årsmøtet bestemmer årsavgiften og årskortavgiften på veien.
1.3 Tilknytningsavgift
Tilknytningsavgiften er en engangsavgift og gir ingen eierandel i veien. Medeier eller andre
grunneiere som selger eller fester bort nye tomter, er ansvarlig for tilknytningsavgiften og skal
betale inn avgiften til veglaget, jf. § 4.
Årsmøtet bestemmer tilknytningsavgiften på veien.
1.4 Spesiell transport, tilleggsavgift
Transport med lastebil eller traktor skal betale egen avgift i tillegg til bomavgift/årskortavgift.
Årsmøtet bestemmer tilleggsavgift for tur med lastebil eller traktor.
§ 12. BRUK AV VEIEN
Transport må ikke skje når det kan være fare for skade på veibane, stikkrenner eller grøfter.
Det er forbudt å legge tømmer eller annet trevirke inn i veibanen, i veigrøfter, på møte- eller
snuplasser.
Kvist og annet hogstavfall må straks fjernes fra slike steder. Det må vises spesiell forsiktighet ved
nedbaring av bekker utenfor veiområdet.
Skade på veibane og stikkrenner som skyldes transport, skogsdrift o.a. skal utbedres straks av
den som er ansvarlig for skaden.
Dersom utbedring ikke skjer, vil § 13 bli gjort gjeldende.
§ 13. ANSVAR FOR SKADER
Alle som bruker veien og som ikke holder seg til vedtektene eller retter seg etter pålegg fra styret,
er selv ansvarlige for skader de slik påfører veien. Dersom skader ikke blir utbedret
tilfredsstillende, kan styret få utført utbedringen for medeierens/brukerens regning.
§ 14. OVERSKUDD OG UNDERSKUDD
Underskudd må dekkes av medeierne og utlignes i samsvar med eierandelene i veilaget, jf. § 3.
Eventuelle overskudd skal gå til driften av veilaget.
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§ 15. INVESTERINGER/VEDLIKEHOLD
Anleggskostnader, vedlikeholdskostnader og kostnader med andre vedtatte investeringer, som det
ikke finnes midler til i veglaget, skal utlignes på medeierne i forhold til eierandelen i veien og
kreves inn forskuddsvis.
§ 16. UTMELDING
En medeier kan bare melde seg ut av veglaget dersom årsmøtet enstemmig godkjenner det.
Søknad må fremsettes skriftlig, begrunnes og stiles til styret. Søknaden må sendes før 1. mars for
å bli behandlet i årsmøtet samme år.
Dersom årsmøtet ikke enstemmig godkjenner utmeldingen, kan medeieren kreve spørsmålet
avgjort ved skjønn etter Lov om skjønn av 1. juni 1917.
§ 17. ENDRINGER
For å endre disse vedtektene kreves 2/3 flertall av de frammøtte, regnet etter eierandeler i veien,
jf. § 3.
Ved andre gangs behandling kreves likevel bare vanlig flertall blant de frammøtte regnet etter
eierandel. De frammøtte må i begge tilfelle representere minst 50 % av eierandelene. Unntak er
§§ 2,16 og 17 som ikke kan endres.
Endring av § 3 kan bare gjøres ved vesentlig omlegging eller forlengelse av veien, bygging eller
opptak av nye sideveier og andre forhold som i vesentlig grad endrer forutsetningene for
kostnadsfordelingen. Endringen skal i tilfelle være i forhold til nytteverdien etter omleggingen.
Dersom det ikke blir enighet om fordelingen, kan spørsmålet bringes inn for Jordskifteretten.
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Vedlegg 1.
Adresseliste for eierne i veglaget Breisetdalen.
Eiendom:
Sønstegård

Gnr/bnr
176/1

Halvorsgård

177/1-2-3

Nerigård

178/1

Ramsrud

179/1-2

Mågeset

179/3

Juvssameiet

Nore Prestegård

180/1

180/2
Nore Sameie
180/3

Traaseviken
Søndre

180/4

Sameiet
Svensrud /
Ulbåsen

181/7
181/1182/1

Eier:
Olav Espelid
Juvsgrendvegen 443
3629 Nore
Ole Knut Lappegård
Rødungstølen 38
3570 Ål
Knut Nerigård
Fjordvegen 45
3629 Nore
Hanne Beate Espelid
Breisetdalen 3
3629 Nore
Jan-Egil Østlid
Fjordvegen 299
3629 Nore
Hanne Beate Espelid
Knut Nerigård
Ole Knut Lappegård
Olav Espelid
Opplysningsvesenets fond
Postboks 535, Sentrum
0105 Oslo
Lars Gunulf Troppen
Åsbøvegen 34
3629 Nore
Bjørg Inger Hvaale
Åsbøvegen 36
3629 Nore
Arne Paul Liseth
Åsbøvegen 112
3629 Nore
Helga Solveig Vrenne
Buskerudveien 203
3027 Drammen
Ingebjørg Ulbaasen
Åsbøvegen 257
3629 Nore

Andel %
4,6

4,1

3,6

6,6

1,6

3,9

12,0

8,1

2,6

8,1

7

Eiendom:

Gnr/bnr

Eier:

Kurverud

183/1

Kurverud
Langseter

183/6

Arnebu

185/8

Eivind Kurverud
Åsbøvegen 649
3629 Nore
Harald Schønning,
Bakketoppen 10 C
1165 Oslo
Kjetil Gautneb
Parkveien 15 A
3413 Lier
Tor Gautneb
Strømskogen 16
3030 Drammen
Eivind Kurverud
Åsbøvegen 649
3629 Nore
Severin Woxholtt
Solfallskroken 10
1435 Ås
Lars Rudi Grøtjorden
Åsbøvegen 599
3629 Nore
Karin Helene Svalstuen
Åsbøvegen 595
3629 Nore
Harald Ole Halland
Åsbøvegen 552
3629 Nore
Ole Knut Lappegård
Rødungstølen 38
3570 Ål

Sælebakkesæteren 187/2

Festetomt under
187/2
Breisetsameiet

SUM

187/2/1

Andel %
2,6

5,1

1,5

10,1

1,5

24,0

100,0
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Vedlegg 2.
Bestemmelser i Breisetdalen veglag.
Bestemmelsene nedenfor skal avgjøres årlig av årsmøtet i veglaget.
Årsavgifter og årskort
Kr 2000 for årsavgift til vedlikehold og brøyting av veien for alle hytteeiere og de som leier hytter på åremål.
Kr 400 for årskort for hytteeiere. Kr 800 for hvert ekstra årskort for hytteeiere.
Kr 2400 i årskort for andre brukere. Kr 300 i depositum for alle nye kort.
Grunneiere betaler kr 2000 i årsavgift på veien inntil bommen er nedbetalt.
I tillegg er grunneierne ansvarlig for å betale eventuelle pålagte anleggsbidrag bestemt av årsmøtet.
Årsavgift og Årskort innbetales innen 15. jan hvert år. Årskortene stenges 15. februar ved ubetalte avgifter.

Innbetaling for 2018 settes til 1. Juli for årsavgifter.
Hytteeiere med betalt årskort 2018 på kr 2400 betaler ikke årsavgift for 2018.

Bomavgift, tilleggsavgift og tilknytningsavgift
Bomavgift kr 70 pr tur betales i bommen med kort eller mynter.
Tilleggsavgift kr 600 pr tur for traktor/bil/henger med samlet vekt over 3500kg.
Hytteeieren, som er bestiller av transporten, er ansvarlig hvis ikke transportøren betaler.
Tilknytningsavgift til veien for ny tomt eller nytt feste settes til kr 20.000 og innbetales av grunneieren ved inngått
kontrakt med kjøper eller fester. Grunneieren er ansvarlig for innbetalingen av tilknytningsavgiften.
Årsavgift i veien betales av hytteeier hvert år, første gang i januar året etter inngått kontrakt.
Betalt årsavgift gir rett til kjøp av årskort i veien.
Ulovlig passering i bommen straffes med et gebyr på kr 500,-.

Godtgjøring til styret
Det er frivillig for styremedlemmene å betale årsavgifter i veien.
Når økonomien i veglaget er bedre, bør det utbetales styrehonorarer til medlemmene i styret.
Dugnadsarbeid kan betales med kr 200 pr time etter forhåndsavtale med styrets leder.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å drive inn årsavgifter, tilknytningsavgifter og straffegebyr,
om nødvendig ved bruk av inkasso.
Åsbøseterdalen velforening skal ha en representant med møterett i styret i Veglaget.

