
 
Vedtekter for Solbukta Veilag 
 

Gjelder fra 20.5.2017. 
 

1. Grunnlag 
 Solbukta Veilag består av alle som har 

eiendom med kjøreadkomst via Korsveien i 
Solbukta i Frogn. Medlemskapet følger 
eiendommen. 

 
2. Ansvarsområde 

 Veilagets ansvarsområde er Korsveien med 
tilhørende kjørbare stikkveier frem til privat 
innkjørsel. 

 Skal ny vei eller del av vei tillegges 
ansvarsområdet, må den først opparbeides 
til tilfredsstillende standard på de berørte 
grunneieres bekostning.  

3. Formål 

 Formålet med Veilaget er å opprettholde en 
veistandard som gjør veiene trygt farbare 
med bil. 

 
4. Medlemmers plikt 

 Alle medlemmer plikter å bidra til 
vedlikeholdet i henhold til Veilovens § 54. 
Bidrag gis ved innbetaling av årlig 
kontingent og evt. ved dugnadsarbeid. 
Kontingenten fastsettes hvert år av 
generalforsamlingen, som også kan vedta 
ekstra kontingent om nødvendig. 

 Det er eieren av eiendommen som er 
ansvarlig for betaling av kontingent, ikke 
eventuelle leietakere eller andre brukere. 

 Ved manglende betaling kan Veilaget om 
nødvendig treffe tiltak for å inndrive 
kontingenten. 

 
5. Grunneieres plikt 

 For eiendommer med vegetasjon langs veien 
plikter eier å rydde vegetasjonen når Veilaget 
krever det av sikkerhetsgrunner. Om 
nødvendig kan Veilaget etter varsel besørge 
rydding for eiers regning. 

 
6. Bruk og vedlikehold 

 All bruk av veien skal skje så skånsomt som 
mulig. Tyngre spesialtransport m.m. skal 
bare utføres etter avtale med veilaget.  

 

 
 For skader på veien som følger av brudd på 

dette kan Veilaget kreve erstatning. 
 Veien og veibelysningen skal holdes vedlike 

slik at vanlig bruk sikres best mulig. 

 Veilaget kan ikke trekkes til ansvar for 
skader av noen art som påføres eiendom, 
kjøretøy, personer eller dyr som skyldes 
forhold ved eller på veien. 

 
7. Vintervedlikehold 

 Veilaget skal besørge brøyting og strøing i 
nødvendig utstrekning for daglig bruk, samt 
fylling av strøkassene langs veien.  

 Strøkassene benyttes av hver enkelt bruker 
når det behøves. 

 
8. Styre 

 Veilagets drift forestås av et styre bestående 
av leder, kasserer og to styremedlemmer. 
Disse velges av generalforsamlingen for to 
år om gangen. Styret har fullmakt til å 
forplikte veilaget, regulere bruken av veien 
og annet som fremgår av Veilovens § 55. 

 Både hytteeiere og fastboende skal være 
representert i styret. Ett av styrets medlem-
mer skal også representere Solbukta Vel. 

 Styrets medlemmer har fri kontingent. 
 
9. Generalforsamling 

 Generalforsamling avholdes hvert år og 
behandler følgende saker: 

 Styrets beretning for siste periode 

 Regnskap for forrige år 

 Årets vedlikeholdsplan 

 Medlemskontingent for neste år 

 Vedtakssaker 

 Valg  (styre, revisor og valgkomité). 
 
 Styrets medlemmer er på valg med to av 

medlemmene hvert år. Revisor og 
valgkomité velges hvert år. 

 Stemmerett har de fremmøtte medlemmer 
som har betalt årets kontingent, med én 
stemme pr. husstand. Hver fremmøtt kan 
benytte én stemmefullmakt fra annet 
medlem.  

 Veilagets vedtekter kan endres dersom 2/3 
flertall av de fremmøtte er enige. 


