Enkle vedtekter (bokmål)
Vedtekter for … veglag
§ 1. VEGEN
… veglag, heretter kalt veglaget, omfatter vegen fra … til …, slik den er markert på kartet
nedenfor.
Vegområdet er kjørebane, skuldre, grøfter, fyllingsfot og skjæringstopp. Møteplasser,
snuplasser og parkeringsplasser inngår i vegområdet.
[Kart med markert vegstrekning]
§ 2. FORMÅL
Veglaget skal sørge for å opprettholde standarden på vegen ved vedlikehold og utbedring,
samt sørge for aktuell vinterdrift av vegen.
Veglaget kan foreta større tiltak på vegen, som omlegging og standardheving.
Vegen skal tjene medeiernes interesser som adkomst til eiendommene.
§ 3. ANSVAR
Veglaget er å anse som et tingsrettslig sameie. Medeierne har delt, ubegrenset ansvar i
samsvar med andelene i § 5, jf. jordskifteloven § 3-29.
§ 4. RÅDIGHET OVER VEGEN
Eierskapet til vegen disponeres av medeierne i fellesskap etter andelene. Den faktiske og
rettslige rådigheten over vegen utøves av veglagets styre (styrelederen) på vegne av
medeierne.
§ 5. MEDEIERE
Eier av eiendom som har andel, er medeier. Andelene i veglaget er:
GNR./BNR.

EIER, pr. [dato]

ANDEL

…
…

…
…

…
…

Sum

…

Andel følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne. Medeierskap er pliktig når
eiendommen ligger innenfor dekningsområdet til vegen og ikke har annen vegadkomst.
Andelene er grunnlaget for medeiernes rettigheter og plikter i veglaget.
Medeierne har plikt til å informere styrelederen om forhold som er av interesse for veglaget.
Dette gjelder blant annet kontaktinformasjon, eierskifte, fradelinger og skade på vegen.

Medeierne må rette seg etter vedtektene, vedtak i årsmøter og beslutninger fra styrelederen.
Fradelt ny eiendom har rett og plikt til å bli medeier. Årsmøtet fastsetter andel for den nye
medeieren, og eventuelt også engangsvederlag for å bli medeier.
Ved endring av utnytting av eiendom(-mer) som medfører varig og betydelig endret bruk av
vegen, kan årsmøtet endre andel(-er) i samsvar med endret bruk.
§ 6. ÅRSMØTET
Årsmøtet er veglagets øverste myndighet. Samtlige medeiere har møterett.
§ 6.1 Innkalling til årsmøtet
Årsmøte skal holdes når styrelederen mener det er behov, eller minst to medeiere krever det.
Årsmøte skal holdes minst hvert tredje år.
Styrelederen varsler medeierne om tidspunkt for årsmøtet og fastsetter frist for å melde inn
saker som ønskes behandlet.
Styrelederen innkaller deretter til årsmøtet. Innkallingen skal sendes skriftlig til alle
medeierne. Sakslisten og aktuelle saksdokumenter skal følge innkallingen.
Dersom styrelederen ikke innkaller til årsmøte, kan de som krever årsmøte sørge for varsel og
innkalling.
Årsmøtet kan ikke gjøre vedtak i andre saker enn de som er oppført i sakslisten. Dersom alle
medeierne er representert og aksepterer behandling av andre saker på årsmøtet, kan det fattes
vedtak.
§ 6.2 Representasjon og avstemningsregler
Medeier kan la seg representere med skriftlig fullmakt. Andre enn medeiere kan også møte
med fullmakt. Ingen kan møte med fullmakt for mer enn én eiendom. Medeier kan møte
sammen med fullmektig.
Ved avstemning og valg er stemmeretten i samsvar med andelene i § 5.
Avstemning avgjøres ved alminnelig flertall (mer enn 50 %) av de avgitte stemmene, med
unntak for vedtektsendring, jf. § 13. Stemmelikhet blir avgjort ved loddtrekning.
§ 6.3 Årsmøtet skal:
(1)
Velge møteleder
(2)
Velge protokollfører
(3)
Velge en som skal underskrive møteprotokollen sammen med
møtelederen og protokollføreren
(4)
Godkjenne innkallingen, fullmakter og sakslisten, samt registrere møtedeltagerne
(5)
Behandle melding om hva som er gjort og regnskap siden forrige årsmøte
(6)
Behandle styrelederens forslag til tiltaksplan med budsjett
(7)
Vedta utligning av kostnader
(8)
Velge styreleder for tre år
(9)
Behandle andre saker som er oppført i sakslisten

§ 7. STYRET
Styret består av én person, som er styreleder i veglaget. Styrelederen skal lede driften av
veglaget i samsvar med vedtektene og vedtak i årsmøter. Styrelederen skal blant annet:
(1)
Føre tilsyn med vegen, stikkrenner, veggrøfter, vegarbeid m.m.
(2)
Sørge for nødvendig vedlikehold, utbedring etter vedtatt tiltaksplan eller etter oppstått
skade, og aktuell vinterdrift. Engasjere eksterne til å utføre arbeid på vegen
(3)
Sørge for innkreving ved utligning av kostnader. Styrelederen kan iverksette
tvangsinndriving av skyldig beløp
(4)
Innkalle til og lede årsmøtet, legge frem melding om hva som er gjort og regnskap fra
forrige årsmøte, samt tiltaksplan med budsjett
(5)
Gi nødvendig informasjon til medeierne
§ 8. MINDRETALLSVERN
Vedtak i årsmøte og beslutninger av styrelederen må ikke stride mot vedtektene, medføre en
fordel for flertallet til urimelig skade for mindretallet, eller medføre urimelig kostnad for noen
medeier.
§ 9. SIGNATURRETT
Styrelederen har signaturrett.
§ 10. REGNSKAP
Regnskapsåret følger kalenderåret.
§ 11 KOSTNADER
Utligning kan innkreves på forskudd.
Kostnader med vedlikehold, utbedringer og vinterdrift skal utlignes på medeierne etter
andelene i § 5.
For større tiltak som omlegging av vegen og standardheving, skal det vurderes om noen
medeier blir pålagt en urimelig kostnad ved utligning etter andelene. Alternativet er i så fall at
kostnadene skal fordeles særskilt etter nytten med tiltaket.
§ 12. BRUK AV VEGEN
Ferdsel må skje slik at det ikke skader vegen eller er til urimelig ulempe for andre sin bruk av
vegen.
Den som påfører vegen skade, kan bli gjort ansvarlig for kostnaden med å utbedre skaden.
Det skal ikke legges hindringer på vegområdet. Det kan ikke parkeres på vegområdet, med
unntak for tilrettelagte parkeringsplasser.
Ved tiltak som medfører avfall eller lignende på vegområdet, skal den ansvarlige sørge for
opprydding.
§ 13. VEDTEKTSENDRING
Vedtektsendring krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Stemmeretten er i samsvar
med andelene i § 5.
§ 2 (formål), 3 (ansvar) og 13 (vedtektsendring) kan ikke endres.

Endring av navn ved eierskifte av eiendom i § 5, er ikke vedtektsendring.

