
 

 

VEDTEKTER FOR SAUPESETVEGEN I NES NORDMARK 
 

 

§ 1. VEGEN 

Saupesetvegen er en 4 kilometer lang stølsveg fra Rukkedalsvegen og til 

snuplassen på Rolfshushaugen. Med avstikker fra vegkrysset opp Gamlevegen 

som vinkler ved Kvarvevollen og bort til Ødevollen hvor den kommer på igjen. 

Saupesetvegen er en grusveg med anbefalt farsgrense  30 km.t for å unngå 

unødig slitasje. Ferist øverst i Stakkestøbakken vedlikeholdes av Nes sankelag. 

 

§ 2. VEGLAGET SAUPESETVEGEN 
 

Medlemmene i Veglaget  Saupesetvegen består av alle eiere av støler og hytter 

på Saupeset samt hytter etter Belgefetvegen.  Medlemmene i laget er økonomisk 

ansvarlig for driften og vedlikeholdet av vegen ved årsavgift og ekstra 

utligninger som foreslås av styret og vedtas på årsmøtet.  

§ 3. FORMÅL OG ANSVAR  
 

Veglaget har til formål å vedlikeholde og sørge for tilstrekkelig vegstandard på 

vegen, og om nødvendig sørge for opprustning/omlegging.  

Vegen skal på tidsmessig måte tjene jord-, skog-, støls-, utmarks- og hytter 

innenfor dekningsområdet til vegen. 

Vegen holdes åpen hele året så sant mulig. Brøyting til helg og høytider. Styret 

kan stenge vegen ved ugunstige forhold. 

Veglaget kan ikke hindre at vegen brukes som atkomst for nye eiendommer eller 

for ny næringsmessig utnytting av eiendommer. 
 

 

 

§ 4. VEGGRUNN 
 

Ved utbedringer av vegen (som grøfter, stikkrennekummer, samlegrøfter, 

møteplasser og snuplasser), skal medlemmene stille fri grunn til disposisjon.  

Dersom noen grunneiere må avstå svært mye grunn kan han kreve godtgjørelse 

for dette. Det kan bare kreves godtgjørelse for avstått grunn der vegbanen holder 

minst 6 meters bredde. 

Godgjørelsen kan kreves etter bruksverdi av arealet som avstås. 

Styret er ansvarlig for å varsle aktuelle grunneiere i rimelig tid før vegarbeidet 

blir satt i gang. 

Krav om godtgjørelse må framsettes for styret før arbeidets start. 
 

 

 



 

 

 

§ 5. BRUK AV VEGEN 
  

Transport skal ikke skje når det kan være fare for skade på vegbane, stikkrenner 

eller grøfter. 

Skade på vegbane og stikkrenner som skyldes transport eller skogsdrift skal 

utbedres straks. Slik skade skal straks varsles styret.  

Alle som bruker vegen og som ikke holder seg til vedtektene eller retter seg etter 

pålegg fra styret, er selv ansvarlige for skader de påfører vegen.  
 

 

 

§ 6. VEGAVGIFTER 
 

1. Årsavgift:  

Årsavgift er fast årsmøtesak. 

Bomavgift kan justeres etter godkjenning av kommuna. 

Halvtårs sesongkort er lik halv årsavgift. 

Vegen har både kontantkasse og vippstilknytning. 

Det betales en årsavgift pr hytte/seterbu/leilighet.. 

2. Tilknytningsavgift 

Tilknytningsavgift: Medlem som fester bort eller selger nye eiendom skal 

betale tilknytningsavgift til veglaget Denne vedtas av årsmøtet for 5 år av 

gangen. Alle nyetableringer blir krevd for tilknytningsavgift. 

 

3. Generelt 

-Eier av hytte/seterbu/leilighet som sokner til vegen har rett og plikt til å 

være medlem i veglaget. 

-Det er ikke anledning til å melde seg ut av veglaget.  

-Bruksrett til Saupesetvegen har alle medlemmene i veglaget når avgiftene er 

betalt. Ved oppføring av nye hytter skal tilknytningsavgift betales før byggestart. 

Innbetalt avgift kan ikke kreves tilbakebetalt.  

-Bruksrett for to biler pr. andel 

-Bruksretten gjelder også ved framleie. Bruksretten omfatter også kjøring til og 

fra eiendommen i forbindelse med byggearbeid, service og vedlikehold. 

Medlemmer er ansvarlig for eventuell skade som påføres vegen i denne 

forbindelse.  

-Medlemmene har en generell plikt til  å informere styret om forhold som er i 

veglagets interesse. For eksempel gjelder dette melding om adresseendring, 

eierskifte, salg av tomt, byggestart på ubebygd tomt om planer om bygging av 

nye avkjøringer fra Saupesetvegen 

- Medlemmer som selger eiendom, har plikt til å informere kjøper om veglagets 

vedtekter. Særlig gjelder dette bestemmelsene om betaling av vegavgifter.  



 

 

 

           4. Ansvar for stikkrenner i avkjøring til sideveg 

             I avkjøringer fra Saupesetvegen er for eksisterende og nye sideveger, 

          er det de ansvarlige for den aktuelle sidevegen som skal sørge for og  

          bekoste nødvendige stikkrenner. 

 

Veglaget har ikke lov til å ta opp lån. 

 

 

 

 

 

§ 7. ÅRSMØTE 
 

Årsmøtet er veglagets øverste myndighet.  

 

1. Innkalling til årsmøte 

Ordinært årsmøte bør holdes seinest utgangen av september. 

Styret kaller inn til årsmøte. Innkallinga med saksliste offentliggjøres minst 14 

dager før årsmøtet. Innkalling henges opp på oppslagstavler, annonse i 

Hallingdølen og kan formidles via nettsteder. 

Ved forslag om vedtektsendring skal forslaget stå i innkallinga. Saker som en vil 

ha behandlet på årsmøtet, må være kommet inn til styret 7 dager før årsmøtet. 

Det er ingen eventuell post på årsmøtet. 

 

2. Representasjon på årsmøte 

Medlemmene har rett til å delta på årsmøtet.  

Medlemmene kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt. En 

fullmektig kan møte med ei fullmakt.  

 

 

 3. Avstemmingsregler 

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

innkallinga. 

Årsmøtet er vedtaksført når innkallinga har skjedd på lovlig måte. 

Det enkelte vedtak på årsmøtet blir gjort med vanlig flertall (flest stemmer) av 

de avlagte stemmene. Styreleder har dobbel stemme ved lik avstemning 

Flertallsvedtak må ikke påføre noen medeiere større kostnader og ulemper enn 

nytte. Vedtaket må heller ikke føre med seg usaklig forskjell på rettene til 

flertallet og mindretallet. Vedtaket må ivareta fellesskapets vel og ikke gi 

urimelig fordeler til flertallet til skade for mindretallet. Medlem -(er) som mener 

et flertallsvedtak er i strid med disse vilkåra, kan bringe spørsmålet opp for 

rettslig skjønn. 



 

 

For å endre vedtektene kreves det at vedtak har 2/3 flertall blant de avlagte 

stemmene. 

 

4. Årsmøtet skal: 

1 Velge møteleder.   

2 Velge referent og føre møteprotokoll. Protokollen skal underskrives 

av to personer som er til stede og som velges av årsmøtet 

3 Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste 

4 Behandle styrets årsmelding og det reviderte regnskapet 

5 Velge styreleder i veglaget. Denne blir valgt for to år om gangen 

6 Velge kasserer og et styremedlem som velges for to år om gangen 

7    Velge to varamedlemmer for to år om gangen.  

8 Velge to revisorer for to år om gangen 

                9 Valgkomiteen består av to medlemmer som velges for to år om   

,                  gangen. 

                  Valgkomiteen må være innforstått med at styret er et praktisk   

 ,                arbeidende styre som har vaktordninger med utrykninger i utsatte 

,                perioder av året 

          10 Behandle saker som har kommet inn 

 

5. Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte/medlemsmøte skal holdes hvis styret finner det nødvendig. 

 Frist og fremgangsmåte for innkalling er den samme som for vanlig årsmøte. 

Sakslista skal stå i innkallinga. Det kan bare bli gjort vedtak i de sakene som er 

nevnt i innkallinga. 

 

 

§ 8. STYRET 

1. Sammensetning 

Veglaget blir ledet av et styre på tre medlemmer, styre leder, kasserer og et 

styremedlem. 

Styret bestå av både grunneiere og hytteeiere så sant de er bosatt hele året i 

Nesbyen kommune.                                                                                                                                  

Funksjonstiden er 2 år. Ett medlem trer ut hvert år. Styret skal lede foreningen i 

overensstemmelse med vedtekter og beslutninger i årsmøte. 

  

 

2. Innkalling til styremøter 

Innkalling kan skje muntlig eller skriftlig. 

Styremøte skal holdes så ofte styre lederen finner det nødvendig, eller når to av 

styremedlemmene krever det.  

 



 

 

3. Etter retningslinjer fra årsmøtet har styret ansvaret for å: 

1 Lede drifta av vegen, sette bort arbeid, føre tilsyn med vegen og 

vegarbeid i samsvar med vedtektene og vedtak på årsmøtet.  

2  Sette i gang mindre arbeid som må gjøres for å hindre skade på 

vegen, og i den sammenheng gjøre nødvendige innkjøp. 

3 Hindre ufornuftig bruk av vegen ved å regulere eller stoppe kjøring 

i kortere eller lengre tid, f.eks. under teleløsning og vanskelige 

værforhold. 

4 Sørge for ordnet regnskap og revisjon og innkreving av avgifter  

5 Innkalle og arrangere årsmøte, legge frem årsmelding og revidert 

regnskap fra forrige år og legge frem forslag til budsjett og arbeidsplan 

for inneværende år 

6 Fremme forslag til årsavgift sommer og vinter. 

7 Fremme forslag til årsmøtet om tiltak om vedlikehold og utbedring 

i inneværende år med kostnadsoverslag (anbud)  

8 Innhente anbud/pristilbud på større arbeid som skal utføres  

9 Sørge for evt. tvangsinndriving av krav  

10 Kreve inn erstatning fra medlemmer som ikke retter seg etter 

vedtektene og ved dette har forvoldt skade på vegen12 Være 

bindeledd i forhold til offentlige styresmakter, andre lag og foreninger  

11 Utføre andre oppgaver som blir pålagt av årsmøtet  

 

 

4. Protokoll 

Styret skal føre protokoll over sin aktivitet og fra styremøter. Alle medlemmene 

kan be om å få innsyn i protokollen 

 

 

§ 9. SANKSJONER VED MEDLEMMERS MISLIGHOLD 

 Dersom skader som skyldes uaktsomhet eller mislighold av veglagets vedtekter 

eller pålegg fra årsmøtet eller styret ikke blir tilfredsstillende utbedret, kan styret 

få utført utbedringa for medlemmets regning. 

 

 

 

§ 10. IKRAFTSETTELSE 

Disse vedtektene trer i kraft pr. dag.måned 20??. 

 

 


