
Til grunneiere,  fastboende, hytteeiere og andre  

brukere av veianlegget til Fåset-Fådal grunneierlag! 

 

VEIAVGIFT 2017/2018, samt diverse informasjon. 

Vedlagt finner dere faktura for veiavgift for veianleggene i Fåset-Fådal grunneierlag.  

Avgifta gjelder for perioden 1.mai 2017 – 31.april 2018. 

Grunneierlaget har på sitt årsmøte gjort vedtak om at avgiftene dette året økes noe for alle 

brukere av veinettet. Økningen varierer noe, fra kr 50 til kr 250, pr. år. Dette er en økning vi 

finner forsvarlig, da avgiften ikke har vært endret siden 2013. 

Også dette året sendes faktura for veiavgift elektronisk, dvs. som en E-post til de av dere vi 

har registrert adresse for. Vi ber derfor om at dere sender oss en E-postadresse som vi kan 

sende faktura til. For utsending av faktura pr. post er det et fakturagebyr på kr 50,-.   

HUSK Å BETALE MED KID! 

E-postadresse kan sendes til eilivlos@fjellnett.no 

Det blir ikke sendt purring etter forfall. Etter forfall blir kort sperret og det er innført et 

sperre/åpne gebyr på kr 200,-. Dette ble innført i 2016. 

Det er viktig at HELE beløpet på fakturaen betales, da beløpet gjelder for alle de kort som er 

registrert på hovedkorteier. Eventuelle spørsmål kan rettes til Eiliv Losgård. 

Er det ønske om flere ekstrakort, kan dette kjøpes for kr 350,- (engangsavgift).           

Årsavgifta for disse ekstrakortene er kr 600,-. Faktureres sammen med hovedkortet. 

Fåset-Fådal grunneierlag vil ellers oppfordre alle veibrukere til å følge med på hjemmesida 

for å få siste informasjon om veianlegget. Særlig viktig nå i vårløsninga da enkelte veier vil bli 

stengt for vanlig trafikk. Adresse for hjemmesida er: www.faaset-faadal.net 

Denne sommeren vil vi fortsette å forbedre standarden på veiene i grunneierlaget og det er i 

budsjettet for 2017 avsatt nær kr 400.000,- til ulike vedlikeholdsoppgaver. 

For betaling av veiavgifter fra utenlandske banker må følgende benyttes:                 

IBAN:NO51 1822 2355 393  BIC/SWIFT-adresse: SHEDNO22XXX 

NB!  

Sist vinter, med store snøfall, var det vanskelig for brøyteansvarlig å komme fram på 

enkelte strekninger på grunn av trær som hang ut i veibanen. Vi vil derfor høsten 2017 

gjennomføre nødvendig kantrydding langs flere av veiene, særlig Sjølia. Vi ber derfor de av 

grunneierne som ønsker å gjøre denne jobben sjøl på sin skogteig, gjennomfører det i 

løpet av sommeren 2017. Virke som ikke er ryddet vekk av skogeier vil tilfalle 

grunneierlaget.  

mailto:eilivlos@fjellnett.no
http://www.faaset-faadal.net/

