
VEDTEKTER FOR NESBYEN – HEDALEN VEGLAG BA. 

               
§1. Formål

Veglaget Nesbyen – Hedalen er en sammenslutning av eierne av de tre vegparsellene 
mellom Nesbyen og Hedalen med det formål å drive og vedlikeholde hele 
vegstrekningen på 31 km som en helårs gjennomgangsveg.

Bilvegen går fra Nesbyen (Trytetjern ved skytebanen) til Hedalen (avkjøring 
Søbekkseter) og omfatter i alt 31 km. 
Veglaget har begrenset ansvar. Medlemmene er bare ansvarlig  for veglagets 
forpliktelser med de beløp som blir utlignet på hvert medlem etter §§4 og 6.

Veglaget skal dekke løpende driftsutgifter og vedlikehold ved å avgiftsbelegge bruken 
av vegen gjennom drift av automatbomstasjoner i hver ende.
Vegstandarden skal ikke forringes.

§2. Medlemskap

Veglagets medlemmer er:
1. Veglaget på Nes-siden (Vassfarvegen) 19 km
2. Veglaget Åsliseter – Buskerud grense 4,5 km
3. Sør-Aurdal kommune som eier av KV 591 Åsli - Åsliseter 7,5 km, og som forvalter av 
samfunnsinteresser.
4. Nes kommune som grunneier og som forvalter av samfunnsinteresser.

§3. Bruksberettigede

Bruksberettigede er automatisk alle som har bruksrett på de enkelte parseller.
De bruksberettigede skal rette seg etter veglagets bestemmelser om bruk av vegen.

§4. Bestemmelse av andeler

1. Veglaget på Nes-siden (Vassfarvegen) 46 andeler à kr 10
2. Veglaget Åsliseter – Buskerud grense 16 andeler à kr 10
3. Nes kommune 19 andeler à kr 10
4. Sør-Aurdal kommune 19 andeler à kr 10

Andelseierne skyter inn kapital i veglaget i forhold til sine andeler.

§5. Grunn til veger, velteplass m.v.

Reglene for disposisjon av grunn til veg, grøfter, møteplasser, snuplasser og 
nødvendige fyllmasser utenfor selve veglinjen følger av gjeldende regler for de enkelte 
vegparseller.
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§6. Vegavgift

Alle brukere av vegen plikter å betale de til enhver tid fastsatte avgifter for bruk av 
vegen.

For å skaffe nødvendige midler til løpende drift, vedlikehold og utbedringer i det 
kommende år, fastsetter årsmøtet vegavgifter. Anvendelse av midlene skal fremgå av 
budsjett, kfr. §8.
Inntil veglaget har etablert en trygg driftsøkonomi gis det garantier om å dekke 
eventuelle driftsunderskudd fra Nes og Sør-Aurdal kommuner. Disse garantier skal 
gjelde i en oppstartsperiode som er like lang som opprustingstida, fram til 31.12.2011.

Vegavgiftene består av passeringsavgift og årskort. Årsmøtet fastsetter satsene. 

Styret (leder) varsles om når transport av virke etter vegen vil bli satt i gang.

§7. Styret

Veglagets virksomhet ledes av et styre på 4 medlemmer med personlige varamed-
lemmer. Funksjonstiden er 2 år. To medlemmer med varamedlemmer trer ut hvert år - 
de 2 første år ved loddtrekning. Uttredende styremedlemmer har rett til å nekte gjenvalg 
i 2 år.

Ethvert medlem plikter å stille med representanter til styret. Styremøte holdes så ofte 
lederen finner det påkrevet eller et styremedlem forlanger det. Til gyldig vedtak kreves 
at 3 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.
Det føres protokoll over styremøtene.

Saker av mindre betydning avgjøres av lederen, men skal refereres i første styremøte.

§8. Styrets plikter og myndighet

Styret skal lede veglaget overensstemmende med vedtekter og beslutninger i årsmøter. 
Styret kan etter fullmakt fra årsmøte oppta nødvendige lån for å realisere besluttede 
tiltak. Styret skal:

1. Lede driften av vegen, herunder kreve inn avgifter, sette bort anbud, føre tilsyn
med arbeid m.v. i samsvar med godkjent budsjett. Mindre arbeider og anskaf-
felser, samt nødvendige arbeider som må gjøres for å avverge skade på vegen, 
kan bestemmes av styret og skal refereres i årsmeldingen. 

2.  Fastsette innkrevingsmåte for avgifter og påse at disse blir betalt til rett tid, 
herunder drift av automatbommer.

3. Sørge for ordnet regnskapsføring og revisjon. Regnskapsåret skal følge 
kalenderåret.

4. Innkalle til årsmøte iflg. §9 og utarbeide de fastsatte meldinger. 

5. Engasjere vegoppsynsmann og regnskapsfører. Styret setter opp instruks og 
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avtaler lønn.

6. Sørge for forsvarlig vedlikehold, herunder rydding av vegkanter, høvling og 
grusing  samt kontroll av stikkrenner/veigrøfter.

7. Hindre uvettig bruk av vegen ved å regulere eller stoppe transporten i kortere eller 
lengre tid, f.eks under teleløsning og i flomperioder. 

§9. Årsmøtet

Årsmøtet består av:
Veglaget på Nes –siden (Vassfarvegen) 4 representanter.
Veglaget Åsliseter – Buskerud grense  2 representanter.
Nes kommune 2 representanter.
Sør-Aurdal kommune 2 representanter, fortrinnsvis valgt blant grunneiere.

Årsmøtet er veglagets høyeste myndighet og holdes innen utgangen av mai måned 
hvert år. Styret innkaller skriftlig til årsmøtet med minst 1 måneds varsel. Innkallingen 
skal inneholde  sakliste, årsberetning og revidert regnskap. 

Leder av årsmøtet velges på årsmøtet. 

Ved avstemninger og valg har hver representant én stemme. 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 6 representanter er til stede. Dersom lovlig 
innkalt årsmøte ikke er beslutningsdyktig, kan det skriftlig innkalles til nytt årsmøte som 
da er beslutningsdyktig med de frammøtte representanter.

Styremedlemmer kan ikke velges som årsmøterepresentanter. På årsmøtet plikter 
styremedlemmer å møte og har der talerett men ikke stemmerett.

Nødvendige årsmøtekostnader i veglagene dekkes av driftselskapet.

§10. Årsmøtets oppgaver

På årsmøtet behandles:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av møteleder.
2. Styrets årsmelding og revidert regnskap for det forløpne år.
3. Fastsetting av evt. godtgjørelse for styremedlemmer. 
4. Styrets forslag til:

a) Budsjett for drift, vedlikehold og eventuelt nyanlegg/nyanskaffelser.
b) Vegavgifter.

5. Fullmakt til styret for opptak av lån til større investeringer.
6. Valg av:

a) Leder
b) Nestleder, evt. sekretær
c) 2 styremedlemmer
d) Hvert av styremedlemmene a – c velges med personlig varamedlem.

7.  Valg av revisor.
8. Andre saker som er nevnt i innkallingen.
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Medlem (jfr §4) som ønsker en sak behandlet på årsmøtet, kan ved skriftlig melding til 
styret innen utgangen av april, kreve at saken føres opp i innkallingen. Det skal føres 
protokoll for årsmøtet, som undertegnes av møteleder og to representanter valgt i 
møtet.

§11 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte sammenkalles av styret når det finner det nødvendig. Innkalling 
skal skje skriftlig med minst 8 dagers varsel og skal ha vedlagt sakliste. 
Det føres protokoll for ekstraordinært årsmøte som undertegnes av møteleder og to 
representanter valgt i møtet.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når minst 2 av medlemmene (jfr §4) krever det.

§12. Vegbehandling

Transport må ikke skje når det kan være fare for skader på vegbanen, stikkrenner og 
grøfter. Slepkjøring av skogsvirke på ikke-frossen veg er bare tillatt etter samtykke fra 
styret i veglaget.
Det er forbudt å legge tømmer eller annet trevirke inni vegbanen, i veggrøfter, på møte- 
eller snuplasser. Kvist og annet hogstavfall må straks fjernes fra slike steder. Det må 
utvises spesiell aktsomhet ved nedbaring av bekker utenfor vegområdet. Skader på 
vegbane, stikkrenner som forårsakes av skogsdrifter o.l. skal straks utbedres. Dersom 
dette ikke skjer, gjøres bestemmelsene i §13 gjeldende.

§13. Ansvar

Trafikanter som ikke overholder vedtektene, eller ikke retter seg etter styrets 
anvisninger eller pålegg, er selv ansvarlig for de skader de derved påfører vegen og 
plikter å utbedre disse. Hvis skader ikke blir tilfredsstillende utbedret, kan styret besørge 
skaden utbedret for trafikantens regning.
Det opprettes ansvarsforsikring for vegstrekningen.

§14. Vedtektsendring

Endring av disse vedtekter kan vedtas i lovlig innkalt årsmøte. Til gyldig vedtak kreves 
2/3 av de avgitte stemmer på to etterfølgende årsmøter. Det skal stå i innkallingen hva 
forslaget til endring går ut på.

§15. Oppløsning av veglaget

En oppløsning av veglaget kan bare skje etter at forslag om oppløsning er fremsatt på 
et årsmøte og vedtatt på årsmøtet et år senere med minst 2/3 av de avgitte stemmer.

§16. Ikrafttredelse

Disse vedtekter trer i kraft ............................................................
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