
Årsmøte vegen Kalvbakklie-Nordfjellstølen 2020.  
Sted: Ensjøveien 7, Oslo 

Innkalt: 
Erik Ødegård 
Sverre Engelschiøn 
Kristin Rosenlund 
Nordfjellstølen hytteeierforening 
v Eystein Holter         Oslo 17. juni 2020 

Til stede: 
Erik Ødegård 
Sverre Engelschiøn 
Nordfjellstølen hytteierforening v Eystein Holter 

Saksliste: 

1. Valg av ordstyrer 
 Sverre Engelschiøn ble valgt som ordstyrer. 

2. Valg av protokollfører 
 Erik Ødegård ble valgt til protokollfører. 

3 Godkjenning av innkalling, fullmakter, og saksliste 
 Innkalling og saksliste ble godkjent av årsmøtet. Det er ingen fullmakter. 

4. Årsmelding fra styret, revidert regnskap, arbeidsplan og budsjett 
 Årsmelding fra styret ble lest opp. 
 Styret la fram revidert regnskap. Regnskapet er ført av Fagernes Økonomiservice og revidert 
 av Kjell Ulven. Årsmøtet tok regnskap og revisjonsberetning til etterretning.  
 Styret la fram arbeidsplan for vedlikehold og oppgraderinger på vegen i 2020. 
 Budsjett for 2020-2021 ble lagt fram for årsmøte. Budsjett og arbeidsplan ble godkjent av  
 årsmøtet. 

5. Valg av revisor og leder 
 Kjell Ulven velges til revisor for 2020.  
 Erik Ødegård velges til leder av veglaget for ny periode. 

6. Års, bom, og særskilte avgifter for 2021 
 Årsmøtet vedtok følgende satser for bom og særskilte avgifter for 2020-2021: 
 Enkeltbillett: kr 50 - uendret. 
 Lastebil: kr 150 - uendret. 
 Vinterparkering besøkende: kr 30 pr døgn - uendret. 
 Årskort for Nordfjellstølen og hytteeiere på Ton økes med kr 50 til kr 2.100 
 Parkeringsavgift for vinterparkering: kr 300 - uendret. 
 Årskort for hyttene ved Kalvbakklie: kr 1200 - uendret. 



 VKR tillegg for septiktømming: kr 75- uendret. 
 Ekstra avgift for anleggskjøring ved tilbygg og påbygg: kr 1500 - uendret.  
 Nye satser for arbeid på vegen: 
 Brøyters timesats: Nåværende timesats er kr 650 (pluss mva).  
 Ny timessats for brøyting: 675 (pluss mva) pr time for arbeid med traktor. 
 Beredskapstillegg for brøyteberedskap beholdes uendret på kr 5.000 (inkl mva.) 
 Manuelt arbeid på vegen: kr 275 (pluss mva). 

7.  Veglagets posisjon i pågående rettstvist om brøyting. 

Vegstyret tar kjennelsen av 15.04.2020 i Eidsvating Lagmannsrett (sak 20-006381ASK-ELAG/ )  
til etterretning. I kjennelsen forbys Brøytesamvirket Nordfjellstølen SA å brøyte vegnettet nord for 
Nordfjellstølens vinterparkeringsplass på gnr. 137 bnr. 2 i Etnedal kommune frem til det er fastsatt  
bestemmelser om hvordan eventuell brøyting skal organiseres. Virkningen av kjennelsen ville 
opphøre dersom hytteeierne ikke senest 12. juni 2020 reiste søksmål om kravet. Det ble reist nytt 
krav til tingretten mot Brøytesamvirket Nordfjellstølen SA av 48 eiere av fritidseiendommer den 12. 
juni. Kravet gjelder forbud om vinterbrøyting av vei. Vegstyret har mottatt kopi av stevningen sendt 
til Valdres Tingrett og tar den til etterretning. 

Vegstyret har videre mottatt opplysninger om at det er reist et krav om bruksordningssak for Valdres 
Jordskifterett. Bruksordningssaken er ikke forkynt for partene før årsmøtet, og styret må komme 
tilbake til hvordan dette vil vil bli videre håndtert fra veglagets side. Vegstyret mener gjeldende 
vedtekter for vegen fungerer godt og ser ingen grunn til å endre disse nå. 

Protokollen er signert av de fremmøtte:


  


