
Innkalling til årsmøte i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag 

 

Styret i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag innkaller til ordinært årsmøte: 

 

Lørdag 28. mars 2015 kl 11:00 

 

På Fjellheim, Nerskogen 

 

Innkallingen er sendt til alle som er registrert som andelshavere i veglaget per dags dato.  

 

Medlemmer kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt, dog med den begrensning at 

ingen kan la seg representere med mer enn ett medlem, evt i tillegg til seg selv på årsmøtet, jf 

vedtektene § 6.  

 

Følgende saker foreligger til behandling: 

 

1. Valg av møteleder 

 

2.  Valg av protokollfører 

 

3. Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste  

 

4. Valg av to personer som sammen med lederen underskriver protokollen  

 

5.  Behandling av styrets årsmelding og revidert regnskap og arbeidsplan for 2015.   

 

6. Valg av to nye styremedlemmer med vararepresentanter. 

 

7. Valg av en revisor med vararepresentant 

 

8. Valg av valgnemnd 

 

9. Vedta retningslinjer for vinterbrøyting og vilkår for tildeling av denne  

 

10. Vedta budsjett herunder årsavgift og tilknytningsavgifter 

 

11. Informasjon om etablering av elektronisk bom 

 

Vel møtt!  

 

For Sørøyås-Svartdalsvegen veglag  

 

Tore Holtan 

styrets leder 

(Sign) 

 

 



Årsmelding 

for 

2014

Sørøyås-Svartdalsvegen veglag

Det er i 2014 avholdt tre styremøter i veglaget. I tillegg ble det avholdt ordinært årsmøte 5.april samt 

ekstraordinært årsmøte 6.september, hvor det i sistnevnte møte ble vedtatt innkjøp og etablering av 

elektronisk bom. 

Styrets oppgaver i 2014 har i det vesentligste dreid seg om å få etablert en åpningsbalanse i tråd med 

rettsboka samt å få oversikt over inntekter og kostnader knyttet til drift av veglaget. 

Videre har styrets arbeid bestått i innkreving av avgift herunder både årsavgift og bompenger og 

strukturering av registrering av slikt. 

Styret har også arbeidet med oppdatering av andelslister samt komplettering av adresser med videre i 

tilknytning til dette. I denne sammenheng har det også vært gjennomført et arbeid mot å få registrert 

nye andelshavere og tidspunktet for erverv av tomter slik at man har kunnet avklare innbetalt 

tilknytningsavgift. Relevante grunneiere har vært tilskrevet om dette forhold.

Styret har også engasjert entreprenør både til vedlikehold av veien på sommerstid samt også 

vinterbrøyting. Det er foretatt grøfting så langt økonomien har tillatt det.

Endelig har det vært gjennomført arbeid knyttet til innhenting av anbud med videre for etablering av 

elektronisk bom. Det er nå inngått kontrakt om levering av slik bom, og det tas sikte på at etablering 

av slik vil bli iverksatt i løpet av våren så snart forholdene tillater det. Det er i tilknytning til etablering 

av bom også vedtatt at det vil bli iverksatt stenging av tilførselsveier inn til veinettet. 

12.mars 2015

Styret i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag

Ola Loe Maja Britt Renander Synnøve Bruholt Alf Erik Lånke Tore Holtan

leder



Resultatregnskap 1 detaljertSørøyås - Svartdalsvegen veglag
c/o Tore Holtan

Jan Voigts vei 8

7040 TRONDHEIM

Regnskapsår 2014 (01.01.2014-31.12.2014), F.o.m. periode  1 t.o.m. periode 13.,

Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i

fjor

Budsjett denne

periode

Driftsresultat
Driftsinntekter

Salgsinntekter

3110 Årsavgift, bompenger -185 075,00 0,00 0,00

3115 Dagsturer, bompenger -60 273,50 0,00 0,00

3116 Overskudd 1/7-1/10 -13 -11 456,00 0,00 0,00

3120 Andelsinnskudd -40 000,00 0,00 0,00

-296 804,50Salgsinntekter 0,00 0,00

-296 804,50Driftsinntekter 0,00 0,00

Driftskostnader

Annen driftskostnad

6550 Driftsmaterialer,bompengeposer 6 000,00 0,00 0,00

6600 Vintervedlikehold, vei/parkering 82 131,00 0,00 0,00

6610 Sommervedlikehold, vei/parkering 69 127,50 0,00 0,00

6700 Revisjons- og regnskapshonorar 3 750,00 0,00 0,00

6800 Kontorrekvisita 34,00 0,00 0,00

6940 Porto 915,00 0,00 0,00

7105 Øreavrunding -0,50 0,00 0,00

7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 4 795,00 0,00 0,00

7770 Bank og kortgebyrer 2 104,00 0,00 0,00

168 856,00Annen driftskostnad 0,00 0,00

168 856,00Driftskostnader 0,00 0,00

-127 948,50Driftsresultat 0,00 0,00

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter

Annen renteinntekt

8050 Annen renteinntekt -54,26 0,00 0,00

-54,26Annen renteinntekt 0,00 0,00

-54,26Finansinntekter 0,00 0,00

Finanskostnader

Annen finanskostnad

8160 Purregebyr. leverandør 64,00 0,00 0,00

64,00Annen finanskostnad 0,00 0,00

64,00Finanskostnader 0,00 0,00

9,74Finansinntekter og finanskostnader 0,00 0,00

-127 938,76Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader 0,00 0,00

-127 938,76Resultat før skattekostnad 0,00 0,00

-127 938,76Årsoverskudd / Underskudd 0,00 0,00

8960 Overføringer annen egenkapital 127 938,76 0,00 0,00

127 938,76Annen egenkapital 0,00 0,00

127 938,76Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap) 0,00 0,00

127 938,76Disponeringer 0,00 0,00

Utskrevet av Inge A. Stensheim 09.03.2015 17:50:45. Side 1



Balanse detaljertSørøyås - Svartdalsvegen veglag
c/o Tore Holtan

Jan Voigts vei 8

7040 TRONDHEIM

Regnskapsår 2014 (01.01.2014-31.12.2014), F.o.m. periode  1 t.o.m.

periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i

fjor

Hittil i fjor

Eiendeler
Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer

1525 Mellomregn. Sørøyåaveien BA 64 704,7564 704,75

64 704,75Sum Kundefordringer 0,0064 704,75 0,00

64 704,75Sum Fordringer 0,0064 704,75 0,00

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l.

1930 Bank,4260.72.14667 77 140,2677 140,26

77 140,26Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. 0,0077 140,26 0,00

77 140,26Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. 0,0077 140,26 0,00

141 845,01Sum Omløpsmidler 0,00141 845,01 0,00

141 845,01Sum Eiendeler 0,00141 845,01 0,00

Egenkapital og gjeld
Egenkapital

Opptj. egenkapital

Annen egenkapital

2050 Annen egenkapital -127 938,76-127 938,76

-127 938,76Sum Annen egenkapital 0,00-127 938,76 0,00

-127 938,76Sum Opptj. egenkapital 0,00-127 938,76 0,00

-127 938,76Sum Egenkapital 0,00-127 938,76 0,00

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

2410 Leverandørgjeld -13 906,25-13 906,25

-13 906,25Sum Leverandørgjeld 0,00-13 906,25 0,00

-13 906,25Sum Kortsiktig gjeld 0,00-13 906,25 0,00

-13 906,25Sum Gjeld 0,00-13 906,25 0,00

-141 845,01Sum Egenkapital og gjeld 0,00-141 845,01 0,00

Utskrevet av Inge A. Stensheim 09.03.2015 17:50:16. Side 1



Sørøyås-Svartdalsvegen veglag

Budsjett 2015

Inntekter

Årsavgift bompenger 170 000           

Dagsturer bompenger 50 000              

Andelsinnskudd tomtesalg 80 000              

Andelsinnskudd elektronisk bom 300 000           

Sum inntekter 600 000           

Kostnader

Brøyting 90 000              

Vedlikehold 80 000              

Regnskapshonorar 10 000              

Andre kostnader 20 000              

Elektronisk bom 400 000           

Sum kostnader 600 000           

Resultat -                    

Styret foreslår samme inntektssatser som forrige år:

Årsavgift ordinært 1 000                

Årsavgift gjest 500                   

Enkeltturer 50                     

Andelsinnskudd tomtesalg 20 000              



Andelshavere i Svartdalsvegen/Sørøyåsvegen veglag, 
 
Vedlagt referat fra ekstraordinært årsmøte 6. september 2014. Årsaken til at referatet ikke er sendt 
ut tidligere er at vi etter møtet har arbeidet med alternativ plassering av bommen og avklaring av 
kostnader forbundet med dette. Pga at avkjøringen fra fylkessveien skråner, er en bedre plassering 
av bommen ved "fjøset" oppe på flaten, ca. 500 m etter avkjørselen. Det vil her være enklere å 
stoppe og passere bommen – også ved møtende trafikk. Å ha bommen her innebærer imidlertid at vi 
må strekke egen strømkabel fra fylkesveien, noe som gir økte kostnader i størrelsesorden ca. kr. 
65.000,-. Totale budsjetterte kostnader for bommen vil etter dette være ca. kr. 375.000,-. Tatt i 
betraktning engangsinnbetalinger fra nye andelshavere, legger vi til grunn at vedtatt innbetaling fra 
hver andelshaver på kr. 2000,- er tilstrekkelig finansiering. 
 
Vi tar sikte på å starte byggingen til våren/forsommeren, slik at vi kan bruke sommeren på innkjøring 
av systemet mv.  
 
På grunn av likviditeten i prosjektet er det svært viktig at alle andelshaverne betaler inn de vedtatte 
kr. 2000,- så snart som mulig og senest innen 1. april 2015 til konto 4260 72 14667 . Det er videre 
svært viktig at dere merker innbetalingen med gårds- og bruksnummer i tillegg til 
navn.  Andelshavere som har betalt sin andel vil få utlevert passeringskort for bommen. 
 
I tillegg ber vi dere om å betale inn årets (2015) årsavgift  på kr. 1.000,- vedtatt på årsmøte i april i 
fjor til samme konto. Også denne må merkes med gårds- og bruksnummer i tillegg til navn. 
 
For øvrig tar vi sikte på å avholde ordinært årsmøte lørdag 28. mars på Fjellheim. Egen innkalling når 
endelig dato er fastsatt blir sendt ut. 
 

Beste hilsen/Best regards 

Ola Loe 
 
Cell: +47 911 79 411 
E.mail: ola.loe@salmon.no 

 

mailto:ola.loe@salmon.no


Protokoll fra 

Ekstraordinært årsmøte i 

Sørøyås-Svartdalsvegen veglag 

Ekstraordinært årsmøte i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag ble avholdt lørdag 6. september kl 11.00 på 

Fjellheim, Nerskogen. 

Til behandling forelå: 

Sak 1 Valg av møteleder 

Sak 2 Valg av protokollfører 

Sak 3 Godkjenning av innkalling, fullmakter og saksliste 

Sak 4 Valg av to personer som sammen med møteleder underskriver protokollen 

Sak 5 Orientering fra styret 

Sak 6 Anskaffelse av elektronisk bom 

 

Sak 1 Valg av møteleder 

Styrets leder, Tore Holtan, ble valgt som møteleder. 

Sak 2 Valg av protokollfører 

Styremedlem, Ola Loe, ble valgt som protokollfører. 

Sak 3 Godkjenning av innkalling, fullmakter og saksliste 

Innkallingen ble godkjent. Tilstede var 2 grunneiere og 12 hytteeiere. I tillegg var 1 grunneier og 2 

hytteeiere representert med fullmakter. Totalt var 23 stemmer representert. 

Ekstraordinært årsmøte ble erklært for lovlig satt. Alle som har eiendommer som sogner til veglaget 

som ikke er registrert som medlem i veilaget må melde seg inn i veilaget. Det er kun registrerte 

medlemmer i veilaget som mottar innkallelse. 

Sak 4 Valg av to personer som sammen med møteleder underskriver protokollen 

I tillegg til møteleder, Tore Holtan, ble Tomas Ulleberg og Magne Ofstad valgt til å underskrive 

protokollen. 

Sak 5 Orientering fra styret 

Det årlige vedlikeholdsbehovet av veien er betydelig de første årene. Styret tror etablering av bom vil 

medføre høyere inntekter og på sikt kan det også være mulig med lavere fremtidige årsgebyr. For å 

sikre stabile inntekter og større kontroll med uønsket trafikk er det viktig at i tillegg til etablering av 

elektronisk bom på innkjøringen til veilaget også etableres bommer/sperringer på andre 

tilførselsveier til veilaget, slik at alle tilgang til veisystemet må skje gjennom den elektroniske 

bommen. 



Sak 6 Anskaffelse av elektronisk bom 

Veglagets styre ble ved vedtak i årsmøte 5. april 2014, jf. sak 16 gitt fullmakt til å utrede anskaffelse 

av elektronisk bom. Det er innhentet tilbud fra Maskingrossisten AS samt Kvikne og Rennebu Kraftlag 

som ligger vedlagt innkallingen. I tillegg kommer innkjøp av kort utover 100 stk. á kr 69,- eks. mva. 

(dvs. ca kr. 6.000,- ink. mva), samt tilførsel av strømkabel, ca. 20.000,- ink. mva. Oppsummert vil 

kostnadene anslagsvis beløpe seg til ca. 310.000,-. I tillegg kommer kabling/tilkobling til bredbånd. 

Det vil også påløpe noe årlige driftskostnader. 

Styret har foreslått at årsmøtet går til anskaffelse av elektronisk bom med utgangspunkt i en bom og 

anslåtte kostnader som beskrevet, og at det i denne sammenheng vedtas en ekstrainnbetaling fra 

hver andelshaver på kr. 2.000,- til dekning av kostnadene. Basert på tilsvarende anskaffelser for 

andre veglag, er styret av den klare oppfatning at veglagets inntekter vil øke med bommen og at 

dette vil komme andelshaverne til gode både i form av et bedre vegsystem og mulig redusert 

fremtidig årsavgift, samt sikre større kontroll med uønsket trafikk. 

Samtlige andelshavere må forholde seg til vedtaket på årsmøtet. Det vil si at vedtaket blir et rettslig 

krav mot andelshaverne. Ordningen med gjesteparkering er tenkt videreført. 

Møtedeltagerne hadde mange god innspill til både plassering av bommen, tekniske løsninger, 

utfordringer med bom, m.m. Styret vil at med disse innspillene i etableringen av bommen. 

Vedtak: 

Det ekstraordinære årsmøtet vedtok enstemmig å gi styret fullmakt til å anskaffe en elektronisk bom 

som hovedsakelig finansieres med en ekstrainnbetaling fra hver andelshaver på kr. 2.000,-. Styret får 

videre fullmakt til å bestemme omfang, plassering av bommen og tidspunkt for etablering. 

 

Det forelå ingen flere saker til behandling og møteleder takket for oppmøtet. 

 

 

Tore Holtan   Tomas Ulleberg   Magne Ofstad 




