
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 


