
 
BRUKSREGLER FOR VEGER. 

 
1. Vegene som er underlagt utvalget. 

Utmarkslaget har ansvar for å vedlikeholde følgende veger: 

Gjennomkjøringsveger. 

a. Vegen Savalmoen – Nøstermoen. 

b. Vegen Krokmoen – Savalen. 

c. Sjølivegen. 

Blindveger. 

Vegnavn Lengde 

d. Savalbergvegen fram til snuplass ved Hardnesvangan 6,5 km 

e. Røskåsvegen, fram til krysset ved vangen til Olaf Kindølshaug 2,5 km 

f. Midtvangvegen til P-plass ved vangen til Trond Leet 1,7 km 

g. Nysætervegen fram til vangen til Ole K. Løkken 1,8 km 

h. Sivilvangen rundt 1,0 km 

i. Brekkåsveien 5,2 km 

 

2. Vinterveger. 

Disse vegene skal brøytes: 

a. Vegen Savalmoen – Nøstermoen. 

b. Vegen Krokmoen – Savalen. 

c. Nordre del av Sjølivegen. 

d. Savalbergvegen. 

Vegutvalget avgjøre hvor langt Sjølivegen skal brøytes nordfra. 

En medeier kan ved behov brøyte andre veger for egen kostnad. Han må melde fra til 

vegutvalget om dette.  

 

3. Betalingsbommer. 

Vegutvalget skal føre tilsyn med disse betalingsbommene: 

a. Bom på veg a ved badeplassen på Savalmoen. 

b. Bom på veg b ved Strømsåsen. 

c. Bom på veg c ved Kviknedølstjønna. 

d. Bom på veg a ved Nøstermoen 

 

4. Vegavgifter. 

Alle som passerer bommene plikter å betale avgift.  

- Bomavgift er vedtatt av årsmøtet og godkjent av kommunen i medhold av vegloven § 

56. 

- Årsmøtet fastsetter årsavgift og vedtar hvilke brukergrupper som skal betale slik 

avgift. Årskort utstedes til de som skal betale årsavgift. 

- Eiendommer som bruker vegene for å hente ut hele eller deler av sin næringsinntekt, 

kan pålegges næringsavgift. Årsmøtet vedtar avgiftsatser for de ulike nærings-

virksomhetene.  

- Alle som har eiendom knyttet til vegnettet innenfor Fåset-Fådal Utmarkslag plikter å 

betale vedtatt årsavgift. 

 

 

 

 



5. Vegstandard. 

Alle vegene skal ha standard for å kunne benyttes til personbiltrafikk. Veger som benyttes til 

næringsvirksomhet, skal ha standard som behøves nødvendig for næringstrafikk. 

 

6. Veggrunnen. 

Arealet vegen er bygd på, veggrunnen, tilhører eiendommen vegen ligger på.  

Vegarealet består av veglegemet (kjørebane med vegskuldre), grøfter, skjæringer og fyllinger. 

Det skal ikke settes i gang tiltak langs vegen før grunneier har blitt orientert. 

 

7. Bruk av vegen. 

Kjøring må ikke skje når det kan være fare for skade på vegbane, stikkrenner eller grøfter. 

Skogsvirke og hogstavfall skal ikke legges i vegbane, møteplasser og grøfter. 

Bekker ned til vegen må holdes fri for hogstavfall. 

 

8. Ansvar for skader. 

Skade på vegbane og stikkrenner som skyldes kjøring, skogsdrift o.l., skal straks utbedres. 

Den som forårsaker skaden, må utbedre skaden eller bære kostnadene med utbedring av den.  

 

9. Endring av bruksreglene. 

Årsmøtet for utmarkslaget kan endre bruksreglene etter forslag fra utvalget. 

 

TVISTELØSNING. 
Tvister som oppstår mellom lagets styrende organer og medlemmer eller mellom medlemmer 

innbyrdes om forståelse av vedtektene, utvalgsbestemmelser eller bruksregler og 

gjennomføring vedtak fattet av årsmøtet eller styret, kan løses ved voldgift etter 

voldgiftsloven eller ved sak for de ordinære domstolene etter reglene i tvisteloven. 

 

 

 
 


