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Vedtekter
for
Søndre Fjellstølen Veilag SA
§ 1.

Sammenslutningsform og foretaksnavn
Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Søndre Fjellstølen Veilag
SA (heretter kalt Veilaget). Medlemmene i Veilaget består av hytteeiere og grunneiere.
Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

§ 2.

Forretningssted
Forretningskontoret er i Sør-Aurdal kommune.

§ 3.

Virksomhet
Foretaket skal sikre brøyting og vedlikehold av veier på Søndre Fjellstølen.

§ 4.

Formål
Veilagets formål er å legge forholdene til rette for god fremkommelighet vinterstid ved
at det inngås brøyteavtale med brøyteentreprenør. Det skal tilstrebes sikker og god
trafikkavvikling samtidig som det tas nødvendig hensyn til natur og miljø i veienes
nærhet. Sommervedlikeholdet av samme veier er ikke omfattet av Veilaget.

§ 5.

Veilagets ansvar
. Følgende veier inngår i Veilaget:
- Gamle Fjellstølvegen
- Fjellstøllivegen
- Myrestølvegen
- Brubakkvegen
- Snohaugvegen
- Karistølvegen
- Roleghaugvegen
- Dugurdsbergvegen
- Djupedalsvegen
- Bøensgutu
- Brøtastølvegen
- Marsteinhøgdvegen
- Hihaugvegen
- Finntoppvegen
- Fjellsynvegen
- Søre Fjellstølvegen unntatt de med direkte adkomst
Veilaget er ansvarlig for å inngå en brøyteavtale som inkluderer nevnte veier (heretter
kalt stamveier) i henhold til Sonekart (vedlegg nr.1). Veiene utgjør en samlet
veilengde på ca. 12 km. Veienes standard skal være tilnærmet landbruksveiklasse 3
eller bedre.

§ 6.

Medlemmers rettigheter og plikter
Alle hytteeiere og grunneiere på Søndre Fjellstølen er medlemmer i Veilaget, og får
gjennom sin innbetaling av avregnede brøyteutgifter rett til bruk av veiene vinterstid.
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Dersom et medlem selger sin eiendom blir ny eier automatisk medlem av Veilaget.
Dersom en eiendom blir delt, har ny eier av den fraskilte eiendommen rett og plikt til å
bli medlem i Veilaget. Nyetablering av veier vil bli å betrakte som en del av Veilaget.
§7

Grunneiers rettigheter
Selve grunnen som veiene ligger på tilhører grunneierne av hovedbølene.
Grunneierne kan bruke veiene i sin landbruksdrift og driftingen av
fritidseiendommene.

§ 8.

Betaling av utgifter
Alle medlemmene i veilaget plikter å innbetale forholdsmessig andel av vedtatte
budsjetterte utgifter innenfor frist fastsatt av styret. Manglende innbetaling medfører
tvangsinndrivelse i medhold av veiloven § 59 dersom dette er i veilagets interesse.
Fordeling av kostnader for vinterbrøyting av veiene er gitt i Soneliste (vedlegg nr.2).

§ 9.

Ordinært årsmøte
Årsmøtet er veilagets øverste myndighet.
Følgende skal behandles på årsmøtet:
- Valg av ordstyrer og protokollfører.
- Godkjenning av innkalling, fullmakter og sakslister.
- Styrets beretning
- Behandling av årsregnskap, herunder disponering av overskudd
- Behandling av budsjett, herunder fastsettelse av brøyteavgift
- Behandling av arbeidsplan, herunder brøyteavtale og sonekart
- Behandling av saker fra medlemmene innmeldt skriftlig før årsmøtet
- Valg av styre
- Valg av valgkomité
- Eventuelt
Årsmøtets vedtak gjøres med alminnelig flertall av fremmøtte medlemmer.
Vedtektsendring og oppløsning av veilaget krever 2/3-dels flertall av fremmøtte
medlemmer.
Styret velger dato for årsmøtet innen utgangen av august hvert år. og skriftlig
innkalling skjer minst 3 uker før møtedato.

§ 10. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller representanter fra minst ¼-del av
medlemmene krever dette. Innkalling som i pkt. 9
§ 11. Styre og daglig leder
Styret skal bestå av inntil 5 medlemmer hvorav 2 fra styret i Søndre Fjellstølen
Hytteeierforening. Styret avholder styremøter etter behov, men minst èn gang om året.
Styret konstituerer seg selv etter valg på årsmøte. Styret velger daglig leder.
Styrets funksjonstid er 2 år.

Rev.4
Styret tar alle viktige avgjørelser vedrørende vinterbrøytingen av veiene, og står for
innkrevingen av veiavgiftene fra hver enkelt bruker. Styret gis adgang til å sette ut
administrative oppgaver i henhold til budsjett. Styret står for administreringen av
vinterbrøytingen gjennom kontakt med engasjert brøyteentreprenør
Styret kan godkjenne at andre enn Veilagets medlemmer bruker veiene vinterstid, og
bestemmer da hva som skal betales for dette.
§ 12. Signaturrett
Styrets medlemmer har signaturrett, hver for seg.
§ 13. Regnskap
Regnskapsåret følger avvikende regnskapsår. Styret skal fremlegge revidert regnskap
for årsmøtet. Vanlige regnskapsrutiner skal følges. Styret utarbeider budsjett som
fremlegges for årsmøtet.
§ 14. Tvister
Tvister som vedrører ting som er behandlet i disse vedtekter, avgjøres ved de ordinære
domstoler med samme verneting som de private eiendommene i Søndre Fjellstølen.
§ 15.

Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket
Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt innestående på medlemskapitalkonti
dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene
har ikke krav på å få utbetalt renter på medlemskapitalkonti. Gjenværende midler
utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål i Sør-Aurdal.

§ 16. Sommervedlikehold av Dugurdsbergvegen
1. Formålet med sommervedlikehold er å sikre god tilkomst til hyttene langs
Dugurdsbergvegen og respektive stikkveier.
2. Definisjonen av Dugurdsbergvegen er for dette formålet begrenset til hovedløpet av veien
fra start i krysset ved Søre Fjellstølsveg til enden av Dokkendammen. Stikkveier fra
hovedløpet med adresse Dugurdsbergvegen faller ikke inn under Veilagets ansvar for
sommervedlikehold.
3. Hytteeierne som inngår i Sommerveilaget er begrenset til de som kjører på
Dugurdsbergvegen for å komme til sin hytte. Kostnadene vil bli fordelt på disse i
henhold til soneinndeling for vintervedlikehold.
4. Veilagets oppgave begrenser seg til løpende vedlikehold og mindre utbedringer for å
opprettholde dagens standard på veien. Dette inkluderer grusing, salting, skraping,
grøfting, stikkledninger etc.
5. Veilagets oppgave inkluderer ikke større inngrep som endring av veiens løp, bygging av
nye veier, broer etc. Hvis styret allikevel mener det er behov for større inngrep skal dette
avklares skriftlig med respektive grunneiere og legges frem for årsmøtet med
kostnadsoverslag.
6. Den fastsatte avgiften til hytteeierne er ment å dekke løpende vedlikeholdsarbeid som
beskrevet ovenfor. Større inngrep skal spesifiseres på egen faktura. Regnskapet for
sommervedlikehold oppgis som egen post i Veilagets regnskap.
7. Ved større byggeprosjekt som inkluderer tungtransport (nybygg, tilbygg, støping, graving
etc.) skal hytteeier uoppfordret innbetale et engangsbeløp til veilaget for å dekke
ekstraordinær slitasje. Engangsbeløpet er fastsatt til 10 x årsavgift for respektiv sone og
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skal betales inn til Veilagets konto før prosjektet er ferdigstilt. Veilaget vil vurdere
innkreving av tilleggsavgift hvis hytteeier ikke uoppfordret innbetaler engangsbeløpet når
påkrevd.
8. Utførelsen av vedlikehold skal beskrives i egen rammeavtale mellom styret og lokal
entreprenør.
Stavdalen, 06.09.2017

