
 
 
 
 
 
 
 

Oksval vel veilag 
 

Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2011. 
 
 

Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen torsdag 24. mars kl 1900. 
Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag velkommen til årsmøte. 
 
 

1. Valg av ordstyrer 
2. Valg av protokollfører 
3. Godkjenne innkallingen, fullmakter og saksliste 
4. Velge to personer som sammen med styrets leder skal skrive under 

protokollen 
5. Behandle årsregnskapet 
6. Behandle årsmeldingen fra styret 
7. Orientering om arbeidsplanen 
8. Behandle budsjettforslag 
9. Behandle innkomne saker 
10. Fastsette kontingentens størrelse samt eventuelle andre avgifter  
11. Velge styreleder 
12. Velge styremedlemmer og vararepresentanter. 
13. Velge en revisor 
14. Velge valgnemnd 

 
 
Sakspapirene blir lagt ut på nettsiden www.oksval.no senest fredag 18.mars. 
 
Det er innkommet forslag til endring av vedtektene fra Hogne Neteland. Se side 3 og 4. 
 
Styrets kommentarer til de enkelte forslag følger nedenfor: 
Punkt 1. Vedtektsendring til paragraf 1: 
 Topografi, veibredde og underlag er tilstrekkelige tiltak til å holde farten nede. Veiene 
utvides ikke utover 3 meter som de er de fleste steder i dag. 3 meter er imidlertid 
minimumsstandarden for at utrykningskjøretøyer, lastebiler som renovasjon osv. skal kunne 
komme frem. Dekket er asfaltgranulat som er løsere i konsistensen enn subbus. Det at veiene 
er for smale til at to biler kan møtes i bredden og dekket er løst medfører at farten ikke kan 
være stor. Dersom man vil skilte eller foreta andre tiltak er dette noe man må ta opp med sin 
rodemann for å se på fremtidige behov. 
 

http://www.oksval.no/


 
Punkt  2. Vedtektsendring til paragraf 3: 
Dette reguleres av vedtektene i dag. Årsregnskapet viser innkomne midler og utgifter. Av 
personvernmessige hensyn vil veilaget unngå å legge ut lister med navn og telefonnummer. 
 
Punkt  3. Vedtektsendring til paragraf 21: 
Dette er regulert av veiloven. Veier som blir kommunale kan meldes ut. Øvrige veier har ikke 
anledning. Styret foreslår lagt til følgende presisering i stedet for det innkomne forslaget.” 
Unntatt er tilfeller der veien går fra å være privat til å bli offentlig. Da blir oppsitterne og 
veieieren (det offentlige) meldt ut fra veilaget fra overgangspunktet”. 
 
Punkt  4. Forslag til kontingent for 2012 i henhold til vedtektene paragraf 14: 
Regnestykket er feil. Eysteisvei’s kontingentinntekter står for ca 6 %. 
 
Punkt 4A og 4B: 
Dette er tidligere vurdert av styret og vil medføre betydelige merkostnader ved 
kontingentinndrivelse. Det vil også medføre betydelig arbeid med å fastsette grenser for hva 
som vil være innenfor og utenfor grensene for høy eller lav kontingent. Bakgrunnen for 
dagens kontingent er målet om å utbedre veinettet snarest mulig slik at vi ikke bruker 
unødvendige midler på nødreparasjoner som ikke varer. Til orientering ble veilaget stiftet 
9.desember 2009. Det er ikke foretatt ekstraordinær oppgradering av veier i området. Nedre 
Movei ble reparert i henhold til vedtekter og vedlikeholdsplan høsten 2010. Dette var 
utskifting av masser og tilstrekkelig drenering. Der veien var smalere enn 3 meter ble den lagt 
ut i henhold til dagens minstemål for veibredde for å sikre fremkommelighet av 
utrykningskjøretøy, brøyting og renovasjon. 
 
 
 
 
Nesodden 8.mars 2011  
For styret i Oksval vel veilag 
 
 
Runar Hafsteen 
Styreleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OKSVAL VEL VEILAG – REGNSKAP 2010 

 
 
DRIFTSREGNSKAPET 
 
Inntekter Note Res. 2010   

Bud 
2010 Avvik Note Bud 2011 

Kontingenter 1 260286,00   350000 -89714   310000 
Ubetalte regninger fra medlemmer 2010 1 52650,00           
Ekstraord. kontingent (hus og garasjer) 2 0,00   80000   2 90000 
Renteinntekter  142,50   0 142,5   0 
Overf. rest veikontingent Oksval vel  11750,00   0 11750   0 

Sum netto inntekter  324828,50   430000 -105172   400000 

Kostnader               
Veivedlikehold (nødrep/hullreparas./oppr.) 3 182500,00   380000 -197500 1 314000 
Ubetalte regninger til leverandører 2010 3 182500,00           
Fylling av strøkasser  8100,00   30000 -21900   20000 
Annonser, kopiering, telefon  0,00   4000 -4000   3000 
Kontormateriell (rekvisita, abonnem. etc.)  0,00   4000 -4000   3000 
Diverse utgiftsdekning/annet forbruksmat.  0,00   3000 -3000   2000 
Bevertning ved møter etc.  515,10   1000 -484,9   1000 
Post, banktjenester, telefon  510,00   5000 -4490   1500 
Leie av lokaler   1200,00   3000 -1800   2500 
Feilinnbetalinger (tilbakebetalinger)  2700,00   0 2700   0 
Sum kostnader  378025,10   430000 -51974,9   347000 
Driftsresultat  4 -53196,60   0 -53196,6 4 53000 

 
 
BALANSEN 
 
 

Aktiva: Note 
Pr. 

31.12.2010 
Pr. 

31.12.2009 Avvik 
     
Kortsiktige fordringer (ordinær kontingent 
2010) 1 52650 0 52650 
Bank/kasse  76653,4 0 76653,4 
     
Sum aktiva  129303,4 0 129303,4 
     
Passiva:         
Kortsiktig gjeld - leverandør 2010 3 -182500   
Egenkapital:     
Resultat 2010 (negativt) 4 53196,6 0 53196,6 
     
Sum egenkapital og gjeld   -129303,4 0 -129303,4 

 
 
 



 
 
 

NOTER REGNSKAP 2010 
 

 
1) Hovedårsaken til avvik mellom budsjett og regnskap knyttet til 

kontingentinnbetalinger 2010 er to ting: 
 

• For høyt stipulert inntektsanslag som kom av feil i opprinnelig grunnlag.  
• Ubetalte regninger fra medlemmer i størrelsesorden 52.650 kr. Dette knytter seg til 

39 husstander og vil bli fulgt opp i 2011. Dette beløpet er forfalt og knyttet til 
regnskapsåret 2010 og er derfor inntektsført i drift mot kortsiktig fordring i 
balansen. 

 
Som en følge av dette nedjusteres inntektsanslaget knyttet til kontingenter 2011 fra 
350.000 kr. til 314.000 kr.   
 
2) Det er ikke fakturert ekstrakontingent for oppføring av nybygg, garasjer etc. i 2010. 

Det er nå i 2011 foretatt en gjennomgang og det viser seg at det skal faktureres for om 
lag 80.000 kr. Totalt budsjettbeløp knyttet til ekstrakontingent for 2011 settes til 
90.000 kr.  

 
3) Veilaget har betalt halvparten av arbeidet knyttet til kontrakt pålydende 365.000 kr. 

for arbeid knyttet til Nedre Movei, nød og hullreparasjoner. Det gjenstår kun mindre 
arbeider slik at det vil være riktig å utgiftsføre denne kostnaden i 2010. Restbeløpet på 
182.500 kr. forfaller til betaling i 2011 og er ført mot kortsiktig gjeld i balansen.  

 
4) Regnskapet viser et underskudd i størrelsesorden 53.000 kr. for 2010. I forslag til 

budsjett for 2011 innarbeides et overskudd tilsvarende dette underskuddet. 
 

 
 
Steinar Dahlen 
Regnskapsfører    
 
16.03.11      
 
 
  



Årsberetning fra styret i Oksval Vel veilag 2010 
 
For driftsåret 2010 har styret bestått av følgende personer: 
 
Runar Hafsteen, Styreleder 
Ola Østensen, Styremedlem 
Per Henriksen, Styremedlem/vara 
Ronny Gullie, Styremedlem/vara 
Steinar Dahlen, Kasserer 

Styret har gjennomført følgende aktiviteter: 
Etter generalforsamlingen i mai 2010 har styret gjennomført 4 styremøter, 1 dugnad, 1 
rodemannsmøte og 15 befaringer med entrepenører, beboere, utbyggere og kommunen. I 
tillegg har styreleder vært på møte med fellesvellet om brøytesaken og eget informasjonsmøte 
med kommunen om det samme. Vi har jobbet iherdig for at kommunen skulle ta tilbake 
ansvaret for brøyting og vedlikehold av veilys. Dette var en seig kamp som ble kronet med 
hell takket være Fellesvellet som frontet saken for alle velene og veilagene i kommunen. Vi 
har lagt ned mye tid i å få på plass rodemenn i alle veiene slik at de som bor der kan holde 
daglig oppsyn med veien og melde inn skader eller akutte behov for vedlikehold. På 
forsommeren ble det foretatt nødreparasjoner ved at det ble utbedret huller og kjørt på masser 
(subbus). Totalt ble det lagt på 120 m3 (ca 120 tonn). Tidlig på høsten ble det kjørt på 
ytterligere ca 15 m3 gjennom en dugnad utført av styret og rodemenn. I forbindelse med 
oppgradering av Nedre Movei har styreleder personlig kontaktet alle berørte naboer og 
informert om arbeidene, og hva de enkelte må gjøre av tiltak med oppkjørsler etc. Arbeidene 
kom noe sent i gang grunnet entreprenørens overbooking av arbeid, men ble ferdigstilt på 
høstparten. Det er noe gjenstående arbeider som vil bli foretatt så snart telen slipper taket. Vi 
er i dialog med kommunen for å få de til å reparere resten av Nedre Movei frem til asfalten 
begynner ved nedkjøringen til Burestua. 
Deponiet i Edvardsvei har vist seg vellykket for de som trenger grus til mindre utbedringer 
etter store nedbørsmengder eller andre skader som trengs å repareres. 
Strøkassene ble registrert i egen oversikt under dugnaden, og noen kasser ble rokkert slik at vi 
igjen fikk en kasse i Nedre Movei etter at den forrige ble knust av et vogntog som kjørte 
raskeste rute etter GPS ned Mokleiva. Det ble foretatt fylling av kassene i starten av oktober. 
Styret vil gå over og reparere de kasser som trenger det i løpet av 2011. Vi har igjen vært 
heldige med vinteren slik at slitasjen på veiene i vinter har vært mindre enn tidligere. Arbeidet 
med oversikten over medlemmer har tatt svært mye tid. Det er tidkrevende å få på plass 
riktige eiere og korrekte adresser. Det har dessuten vært mye å gjøre med gårdsnummer som 
kun er opprettet for fremtidige vei utvidelser.  Det har blitt foretatt en del byggearbeider som 
utløser byggegebyr. Dette vil det bli sendt fakturaer på i løpet av kort tid. Beløpet for 
byggearbeider er i underkant av 100.000 kroner. I forbindelse med et større byggearbeid i 
Kåresvei er det vært avholdt møte med byggherre for å oppnå enighet om hva som må gjøres 
med veien i forbindelse med byggingen. Det er 39 medlemmer som ikke har betalt og disse vil 
bli oversendt til inkasso. Forslag til vesentlige vedtektsendringer ble sendt styret to timer før 
fristen gikk ut. Dette var forslag av så alvorlig karakter at vi trengte tid på å gå igjennom og 
behandle de, noe som medførte at vi ikke fikk avviklet årsmøtet før 1. mars. Styret beklager 
dette. 
 
Nesodden 22. februar 2011 
 
For styret  i Oksval Vel veilag 
Runar Hafsteen 



Sak 9:  
Behandle innkomne saker. Det er innkommet et brev med flere endringsforslag til vedtektene 
fra Hogne Neteland. Brevet er gjengitt på de siste to sidene og styrets kommentarer følger rett 
under dagsordenen med kommentarer til de enkelte punkter. Forslagstiller har bedt om å få 
utdype de enkelte punkter i generalforsamling. 
 
Sak 10: 
Kontingenten består i dag av en grunnkontingent på kr 700,- og en ekstraordinær kontingent 
på kr 650,- 
 
På grunn av veienes tilstand er vi nødt til å benytte oss av den ekstraordinære kontingenten  
for å ta igjen etterslepet i vedlikehold i 3-5 år til. 
 
Forslag til vedtak: 
Det foretas ingen endring i grunnkontingent og ekstraordinær kontingent. 
Begge faktureres for 2012. 
 
Sak 11: 
Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Runar Hafsteen til styreleder. 
 
Sak 12: 
Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Per Henriksen. 
 
Sak 13:  
Styret foreslår at revisor gjenvelges. 
 
Sak 14: 
Styret foreslår at Geir Johnson og Harald Vidnes gjenvelges. 
 





Hogne Neteland
Eysteins vei 3D
Medlem i Oksval Vel Veilag Nesoddtangen 31. januar 2011

Okval Vel Veilag
Veilag@oksval.no

Saker til Oksval vel veilags generalforsamling 2011
Dette er saker vi herved melder inn til generalforsamlingen til Oksval Vel veilag 2011, og som vi 
forventer blir behandlet der.

1. Vedtektsendring til paragraf 1.

Vi foreslår følgende mening lagt til teksten etter meningen: ”Veilaget skal sørge for at veiene er i 
forsvarlig og brukelig stand.”:

”Veilaget skal sørge for trygge veier og legge inn tilstrekkelige fartsregulerende tiltak der 
det er nødvendig.”

Begrunnelse: Det er mange privatoppsatte skilt som er satt opp i Veilagets veier med tekster som 
”Barn leker”,  ”Kjør forsiktig” og lignende tekster. Det er ikke til å underslå at de dårlige veiene i 
velet har hatt fartsregulerende effekt. De asfalterte veiene har fartsdumper. De oppgraderte veiene 
skal derfor heller ikke tilrettelegges for fart over 30 km/t. Det skjer trafikkulykker i boligfelt i dette 
landet, og alvorlige ulykker er rapportert der farten er beregnet til å være 40 km/t. Vi ønsker ingen 
ulykker i veiene våre!

2. Vedtektsendring til paragraf 3.

I paragraf 3 skal alle medlemmer ved årsskiftet listes opp med navn, adresse og eventuelt 
telefonnummer slik det er beskrevet i malen for vedtekter som ligger på Oksval Vels hjemmesider.

Begrunnelse: Oksval Vel Veilag disponerer betydelige midler og skal derfor være transparent.

mailto:Veilag@oksval.no


3. Vedtektsendring paragraf 21
Følgende mening strykes:

”Det er ikke adgang til å melde seg ut av veilaget.”

Følgende mening legges til: 

”Veiloven av 21. juni 1963 nr 23, § 54 og § 55 slår fast at alle oppsittere til en vei utgjør et 
veilag og at det ikke er adgang til å melde seg ut av veilaget. 
En vei har likevel adgang til å stifte eget veilag eller melde overgang til et annet veilag. 
Dersom veien går fra å være privat til å bli offentlig, blir oppsitterne og veieieren (det 
offentlige) meldt ut fra veilaget fra overgangstidspunktet.” 

Begrunnelse: Dette er i henhold til lov, rett og praksis.

4. Forslag til kontingent for 2012 i henhold til vedtektene paragraf 14

Kontingent for 2010 og 2011 er blitt opplevd urimelig siden all oppgradering har blitt foretatt på få 
veier og oppsittere av de veier hvor ingen oppgradering er berammet eller etterlyst har blitt belastet 
en stor del av kontingenten. For eksempel vil kontingenten for oppsittere til Eysteins vei kunne bli 
belastet for over 20 % av inntektene til veilaget i 2011, selv om oppsittere her er en langt mindre 
andel av medlemmene og ingen tiltak er foreslått for denne veien. Vi foreslår derfor følgende 
kontingentvedtak for 2012

4A:
”Alle medlemmer betaler en grunnkontingent på kroner 600,-.
De medlemmer som er oppsittere på veier hvor det utføres ekstraordinære tiltak, betaler i tillegg en 
ekstrakontingent på kroner 1400,-. Det legges til grunn at ekstrakontingenten skal betales i tre år for 
disse medlemmer.  Dermed vil også medlemmer som er oppsittere til  veier som ble ekstraordinært 
oppgradert i årene 2008 til 2011 bli belastet ekstrakontingent.”

4B:
”Alle medlemmer betaler en grunnkontingent på kroner 900,-.
De medlemmer som er oppsittere på veier hvor det utføres ekstraordinære tiltak, betaler i tillegg en 
ekstrakontingent på kroner 1400,-. Det legges til grunn at ekstrakontingenten skal betales i tre år for 
disse medlemmer.  Dermed vil også medlemmer som er oppsittere til  veier som ble ekstraordinært 
oppgradert i årene 2008 til 2011 bli belastet ekstrakontingent.”

Vennlig hilsen

Hogne Neteland
(sign.)
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