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Nytt om velarbeid i Norge 

Vellenes Fellesorganisasjon  
 

VFO søker samarbeid med Kommunal og 
moderniseringsdepartementet: 

Velforeninger og 
kommuneutvikling 
Vellenes Fellesorganisasjon møtte like før jul statssekretær 
Grete Ellingsen i Kommunal- og moderniserings-
departementet for å drøfte hvordan velforeningene kan 
bidra til en god utvikling i kommunene. 
Velforeningene i Norge er en viktig del av lokaldemokratiets 
grasrot. Vi har stor tro på at kommuner og velforeninger har 
betydelige fordeler ved å samarbeide godt. Et slikt samarbeid vil 
gi begrepet medvirkning et reelt innhold: Gjennom fellesmøter 
gis kommunene en mulighet til presentasjon av planer og forslag.  
Vellene kan på sin side få fremført nærmiljøenes synspunkter før 
beslutninger tas. 

Prosjekt kommunemøter 
Vellenes Fellesorganisasjon har tidligere gjennomført samlinger 
med velforeninger i samarbeid med kommuner.  Dette har vært 
vellykket, og VFO ønsker nå departementet med i et samarbeid 
om flere slike tilsvarende møter rundt om i landets kommuner. 

 
 

Landskonferanse og 

Landsmøte 
2016 
Vi inviterer til VFO`s 6. 
landsmøte 12. mars ved 
Hotell Opera i Oslo 
sentrum.  Sett av 
lørdagen til møte med 
velforeninger fra hele 
landet. 
Dagen innledes med 
landskonferansen fra kl 
10:00 til 13:00.   
Invitasjon og landsmøte-
dokumenter med program 
kommer! 
 

 
 
Bilde til venstre: 
Samarbeid ble ønsket 
velkommen. Fra venstre, leder 
Erik Sennesvik, administrasjons-
sjef Eivind Bødtker, stats-
sekretær Grete Ellingsen samt 
Steinar Fjærvoll, Odd Einar 
Dørum og Søgnhild Østvold  
(nestleder) fra styret. 
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Lederens hjørne 
 

Trygghet og fellesskap 
 

Når folk i nærområdet smiler til hverandre og 
hilser når de møtes, formidles trygghet og 
tilhørighet.  Velforeningen kan bidra til dette 
gjennom sin eksistens som det lille fellesskapet. 
 

Det er ingen styreoppgave.  Det skjer gjennom 
at vellet eksisterer og fungerer. 
 

I tiden som kommer vil innvandrere få sitt nye 
bosted rundt om i landet, gjerne innenfor 
grensene til ditt vel.  Inkludering blir viktig for 
at de nye innbyggerne skal føle seg velkomne 
og etter hvert fungere i det norske samfunnet.   
 

De som kommer har vært gjennom en grundig 
behandling av sine søknader.  Ta vel i mot dem. 
 

Vi har i den siste tiden lest om mobbing og 
utenforskap.  Det skjer på skolen og i 
nærmiljøet.  Det er tragedier vi gjerne skulle 
vært foruten.  Men ekskludering og ondsinnet 
erting skjer på skoleveien hjemover. 
 

Samtidig leser vi om nabostrider og krangling.  
”Nordmenn er på krangletoppen”, leste vi i en 
avis forleden dag. 
 

Et godt bomiljø er en viktig grunnstein. 
Gjennom samarbeid, trygghet og ved å stå 
sammen - klarer vi kanskje ikke å løse alle 
problemer, men vi bidrar til aktivt å redusere 
dem. Et velfungerende nærmiljø og vel kan 
hjelpe godt til og være den bufferen som 
trengs. 
 

Godt nytt år. 
 

Hilsen Erik Sennesvik 
 

 

Momskompensasjon med 
komplikasjoner 

Julegave til med-
lemsforeningene 
Vellenes Fellesorganisasjon fikk før jul 
rundt 2 millioner kroner til fordeling på 
velforeninger som søkte om 
kompensasjon.  Gledelig, men.. 
Dette innbærer at det er et stykke igjen før 
merverdiavgiften kompenseres fullt ut for 
frivillige foreninger.  Dette arbeides det med 
gjennom Frivillighet Norge. 
Velveier som problem 
Velveier har vært en tradisjonell oppgave for 
vellene rundt om i landet.  Det er blitt færre 
etter hvert som kommunen og fellesskapet 
overtar, men hva med dem som er igjen?  
Lotteritilsynet mener disse ikke er 
kompensasjonsberettiget. 
Klage fra VFO 
Dette har Vellenes Fellesorganisasjon tatt opp 
ved å rette en  klage til Lotteritilsynet: 
 
”Vellenes Fellesorganisasjon klager herved på 
Lotteri- og stiftelsestilsynets behandling av vår 
søknad om momskompensasjon for 2014. 
Tilsynet har underkjent alle utgifter til vei-
vedlikehold, brøyting og lys med den 
begrunnelse at veier enten er private eller 
kommunale og at ingen av delene berettiger til 
momskompensasjon:  Kommunen skal 
vedlikeholde kommunale veier og private veier 
er bare til nytte for beboerne i området. 
Særlig allmenn nytte 
I vår søknad la vi opp til at tilsynet kunne 
behandle vel med «vanlige» velveier adskilt fra 
de vellene som har veier av særlig allmenn 
nytte. At kommunene ikke ser seg i stand til å 
bekoste veivedlikehold frem til sine 
innbyggere, må ikke mistolkes som om dette er 
eksklusive fordeler for beboerne. Hvordan 
hadde Norge sett ut uten veier som 
vedlikeholdes av private på frivillig basis?   
Spesielt graverende mener vi det er at tilsynet 
har oversett at enkelte velforeninger 
vedlikeholder veier som har stor allmenn 
betydning”, heter det i klagebrevet. 
Klagen er ennå ikke behandlet 
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Ta en titt:  www.facebook.com  Vellenes Fellesorganisasjon 
Nytt for og fra velforeningene – fortløpende! 

 

 
 

http://www.facebook.com/
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Når naboen skal bygge: 

Bygningsloven har 
nye regler 
Endring i forskriftene til plan- og bygningsloven har åpnet 
for en rekke forenklinger.  Dette kan fort bli uoversiktlig 
for naboer og for velforeningen. Bærum kommune har 
utarbeidet en veileder.  Det har kanskje også din 
kommune?  

Vi tar med noen klipp her.  Hele veilederen finner du på  
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-
geodata/nar-naboen-skal-bygge/   
 
Nabovarsel 
Når det skal bygges på eiendom som grenser mot din eiendom, 
har du som nabo krav på nabovarsel dersom tiltaket er 
søknadspliktig. Varsling kan skje på flere måter; enten som 
rekommandert sending i posten, ved at tiltakshaver kommer på 
døren og ber deg undertegne varslingsskjemaet, eller på e-post 
som du bekrefter å ha mottatt. Underskriften betyr at du er gjort 
kjent med søknaden og har anledning til å komme med 
nabobemerkninger. Du har krav på å få tilsendt eller overlevert 
grunnlagsmaterialet for søknaden (skjema, situasjonskart, 
tegninger, beskrivelser og annen relevant dokumentasjon). 
På varslingsskjemaet er det oppgitt hva tiltaket går ut på. Dersom 
tiltakshaver søker om dispensasjoner skal det være krysset av i en 
særskilt post for dette, samt at dispensasjonssøknaden skal være 
vedlagt. 
Det kreves ikke nabovarsel når tiltaket er i samsvar med 
reguleringsplan som er så detaljert at naboer og gjenboere kunne 
vurdere konsekvensene av tiltaket opp mot sine interesser ved 
planbehandlingen. Er det mer enn 5 år siden naboer og gjenboere 
fikk slikt varsel, gjelder ikke unntaket fra nabovarsling. 
Merknadsfrist 
Søker skal varsle naboer og gjenboere. Fristen for å avgi 
nabobemerkninger er 2 uker etter at varselet er sendt og 
grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengelig. Har du 
nabomerknad skal den sendes til søker innen fristen på 2 uker. 
Søker skal vedlegge nabomerknadene når søknaden sendes 
kommunen, sammen med sin redegjørelse for hva som eventuelt 
er gjort for å imøtekomme disse. Søknader kan derfor ikke sendes 
kommunen før fristen på 2 uker har gått ut. Spørsmål om 
forlengelse av fristen for å komme med merknader må rettes til 
søker. 
Har du vært bortreist eller av andre grunner ikke har tømt 
postkassen og derfor heller ikke er kjent med nabovarselet, har 
du gått glipp av muligheten til å sende inn merknader dersom 
fristen på 14 dager er utløpt. 

Hvem er nabo? 
Nabo er eier av eiendom 
som har felles grense med 
tiltakshavers eiendom. 
Dersom du bor tvers over 
veien for byggestedet kalles 
du gjenboer og har også krav 
på nabovarsel. Du er også 
gjenboer dersom annet 
smalt, langstrakt areal for 
eksempel gang-/sykkelvei 
eller turvei skiller din og 
tiltakshavers eiendom. Noen 
ganger vil kommunen 
forlange at flere skal varsles. 
Kommunen kan også frita 
søker for å varsle naboer og 
gjenboere når deres 
interesser ikke eller i liten 
grad berøres av arbeidet. 
Samtykke til husplassering 
nær grensen mot din 
eiendom 
Hovedregelen er at byggverk 
skal plasseres minst 4 meter 
fra nabogrensen, jf. pbl. § 
29-4. Har du gitt tiltakshaver 
skriftlig samtykke til å 
plassere et byggverk eller 
del av byggverk nærmere 
din nabogrense, kan 
kommunen godkjenne en 
slik nærmere plassering uten 
at det er behov for 
dispensasjon. Det kreves 
særskilt skriftlig samtykke, 
og det holder ikke å 
undertegne i samtykke-
rubrikken på varslings-
skjemaet. Kommunen kan 
også godkjenne nærmere 
plassering (enn 4 m) for 
mindre frittliggende bygning 
(under 50 m² ). Mindre 
garasjer, vil etter 
kommunens praksis kunne 
godkjennes plassert i en 
avstand på inntil 1,0 meter 
fra nabogrensen dersom 
ikke spesielle grunner taler i 
mot. Slik plassering vil 
normalt ikke kreve skriftlig 
nabosamtykke. 

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-geodata/nar-naboen-skal-bygge/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-geodata/nar-naboen-skal-bygge/
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Demokratibygging og frivillighet i Romania 

Hvordan få innflytelse 
og innsyn? 
Vellenes Fellesorganisasjon har tatt del i et EØS- 
finansiert prosjekt for styrket innsyn og større 
delaktighet i samfunnsutviklingen i Romania 
 

Harald Koht tok på seg oppdraget, og deltok i den andre og siste 
samlingen tidlig i høst.  Han oppsummerer det slik: ”Alt i alt synes 
jeg dette har vært et verdifullt prosjekt å bidra i”.  Vi tar med 
deler av hans rapport her. 
Bakgrunn for prosjektet 
Opplæringsseminaret utgjør annen og siste del av VFOs direkte 
deltakelse i det EØS-finansierte prosjektet for å styrke innsyn og 
«good governance» i Romania. Som i fjor høst er det allianse av 
frivillige organisasjoner og frittstående institusjoner som står bak 
initiativet. Praktisk arrangør for seminaret var imidlertid SAR, 
Romanias akademiske selskap, mens deltakerne i stor grad kom 
fra samarbeidspartnerne. 
Bedre innsyn viktig i de nye demokratiene 
Siden novembermøtet har man videreutviklet to viktige 
hjelpmidler. Det ene er håndboka i «Good Governance” (Ghidul 
Monitorilor pentru Buna guvernare) utgitt av România Curată og 
SAR til bruk for «vaktbikkjer,» enten de er enkeltmedlemmer, 
journalister eller frivillige organisasjoner. Det andre tiltaket er en 
webbasert portal for formidling av spørsmål og andre 
henvendelser fra publikum til lokale og sentrale myndigheter. 
Formålet er både å gi hjelp til korrekt formulering av 
henvendelsene og bidra til at de blir besvart. Siden starten har 
 4 900 innbyggere benyttet seg av denne tjenesten. 
 

Harald Koht i ivrig samtale med konferansedeltakere. 

 

De omkring 25 deltakerne 
fordelte seg noenlunde jevnt 
på frivillige og journalister. 
Det var lagt vekt på stor 
geografisk bredde i 
rekrutteringen. Formålet 
med seminaret var å gi opp-
læring til individer som vil 
engasjere seg i forhold til 
myndigheter på lokalnivå for 
å bidra til større åpenhet i 
offentlig sektor.  
Stort engasjement 
Hovedinnleder var Alina 
Mungiu Pippidi, styreleder i 
SAR og til daglig professor i 
demokratistudier ved Hertie 
School of Governance i 
Berlin. Blant andre innledere 
var sjefen for konkurranse-
tilsynet som spesielt snakket 
om betydningen av 
kontrollere anbudsproses-
sen i offentlig sektor. Hoved-
problemet på dette området 
er manglende reell 
konkurranse, for eksempel 
ved at det bare er én 
anbyder. Den adminis-
trative leder for seminaret 
var Simona Popescu, som 
også sto for november-
seminaret. 
Ikke bare, bare i Norge 
heller 
Harald Kohts forberedte 
innlegg med tittelen «Good 
Governance in Norway: a 
View from the Grassroots» 
lå nok noe på siden for 
hovedtemaet for seminaret, 
slik at jeg la mest vekt på 
samspillet mellom vel og 
kommune. Selv i Norge må 
en gjerne bruke et helt 
register av initiativ for å få 
myndighetene i tale, noe jeg 
illustrerte med en case fra 
Grefsen stasjonsby i Oslo. 
Det ble debatt og spørsmål! 
 

https://www.hioa.no/tilsatt/ha
rald 

https://www.hioa.no/tilsatt/harald
https://www.hioa.no/tilsatt/harald
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Velforeningenes  
nyhetsformidler 

er blitt 
 

40 år 
 
 
Norges Velforbund ble 
stiftet i 1974.  Det kan 
altså se ut som om det tok 
2 år for VELposten så 
dagens lys.  Men her er 
det kanskje andre som kan 
bringe klarhet i de 2 
manglende årene?  Siden 
Norges Velforbunds 
konkurs i 2010, har 
Vellenes Felles-
organisasjon regelmessig 
utgitt VELposten, riktignok 
ikke lenger som papiravis.  
 

 

Brannvern i borettslag, 
boligsameier og vel 

Loven pålegger 
styret å ha 
kontroll 
Derfor er det viktig at 
internkontrollen tas på alvor. 
Brannsikringstiltak er noe av 
det viktigste arbeidet et 
styre har. Spesielt viktig er 
ansvaret for brann og 
rømningssikkerheten til 
beboerne, samtidig som det 
er en naturlig del av 
internkontrollen. Hvert 
fjerde borettslag og sameie 
har hatt brann eller brann-
tilløp i løpet av de siste fem 
årene. Flertallet mangler 
planer for evakuering, hvis 
det skulle oppstå brann. 
Dette går fram av en under-
søkelse Norsk brannvern-
forening har gjort blant 
norske borettslag og 
sameier. Sjekk veileder her: 
http://drbv.no/skjemaer_1/con
tent_1/text_c24ead0c-2ac9-
4f05-86f4-
6b70240502de/131476777016
3/internkontroll_i_borettslag.p
df  
 

Julegranbrenning 
i velregi 
Treffpunkt i den mørke 
årstiden 
Vi har sett at flere vel 
samler til hyggelig samvær 
i januar.  Og det er for å bli 
kvitt juletrærne.  Samtidig 
blir det vinteraktiviteter, 
og en av dem kan være 
grilling. 
Vi er litt usikre på om 
brannvesenet vil tillate 
dette alle steder, men det 
er mye billigere enn å 
samle inn og kjøre til den 
kommunale avfalls-
plassen. 
 

 Her er det julegranbrenning 
i Borgen Vel i Ullensaker 
 

 
 

Uttalelse om endringer  i plan- og bygningsloven: 
 

Medvirkning,  
åpenhet og 
forutsigbarhet 
Vellenes Fellesorganisasjon sendte før jul sin 
uttalelse når det gjelder forenkling av plandelen i 
loven.  Vi er redd for at nærmiljøenes synspunkter 
ikke kommer tydelig fram. 

Begrepet ”berørte 
interesser” må også omfatte 
velforeninger, nærmiljø-
foreninger, borettslag og 
sameier.  Dette bør 
tydeliggjøres ved at de i 
lovteksten tilføyes ”regis-
trerte bo- og nærmiljø-
organisasjoner  i området”  
som omfattes av planen. 

Hele uttalelsen 
Hele uttalelsen finner du på  
 

www.velnett.no.   
 

http://drbv.no/skjemaer_1/content_1/text_c24ead0c-2ac9-4f05-86f4-6b70240502de/1314767770163/internkontroll_i_borettslag.pdf
http://drbv.no/skjemaer_1/content_1/text_c24ead0c-2ac9-4f05-86f4-6b70240502de/1314767770163/internkontroll_i_borettslag.pdf
http://drbv.no/skjemaer_1/content_1/text_c24ead0c-2ac9-4f05-86f4-6b70240502de/1314767770163/internkontroll_i_borettslag.pdf
http://drbv.no/skjemaer_1/content_1/text_c24ead0c-2ac9-4f05-86f4-6b70240502de/1314767770163/internkontroll_i_borettslag.pdf
http://drbv.no/skjemaer_1/content_1/text_c24ead0c-2ac9-4f05-86f4-6b70240502de/1314767770163/internkontroll_i_borettslag.pdf
http://drbv.no/skjemaer_1/content_1/text_c24ead0c-2ac9-4f05-86f4-6b70240502de/1314767770163/internkontroll_i_borettslag.pdf
http://www.velnett.no/
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Det vokser og vokser 

Og frustrasjonen vokser 
også 
Trær og busker skygger for sol og utsikt.  Mange er 
frustrert, enten fordi trær fjernes - eller fordi det ikke 
ryddes.  Nå er det snart tid for å foreta tynning og 
opprydding. Her er noen råd og vink dersom vellet vil 
rydde i området. 
Skaff dere avtale med grunneier.  Om ikke kan det fort bli snakk 
om erstatningsplikt.  Det er delte meninger.  Inviter til felles 
befaring for å bli enig om hva som skal ryddes.  Trær som står 
nært bygninger bør gjerne fjernes.  Både rotvelt og selve 
rotsystemet kan være en fare.  Men store trær i området er med 
å skape lunhet.  De er en del av mikroklimaet i området. 
 

 
Store trær, viktig i kulturlandskapet og betydning for det lokale 
klimaet. (Foto: Erik Sennesvik) 
 

Felle trær på privat grunn  
Du bør altså ha et bevisst forhold til trær med tanke på deres 
positive betydning for omgivelsene. Dersom du likevel ønsker å 

felle eller beskjære trær på egen eiendom, må du være 
oppmerksom på følgende:  

 Treet kan være vernet gjennom gjeldende 

reguleringsbestemmelser.  

 Treet kan være fredet etter Naturmangfold-loven (tidligere 

Naturvernloven), Kulturminneloven eller forskrift.  

 Visse eiketrær har en særskilt beskyttelse gjennom forskrift 

om utvalgte naturtyper. Hovedregelen er at eika enten er 

synlig hul, eller har en diameter på minst 63 centimeter.  

 Det skal opprettholdes 

et naturlig vegetasjons-

belte langs vassdrag da 

dette er et viktig 

levested for dyr. 

Borettslagsloven krever 

2/3 flertall dersom trær 

skal felles.  

 Unngå felling og 

beskjæring under 

fuglenes hekketid.  

Dersom du ønsker å felle 
trær som ikke står på din 
egen eiendom, må dette tas 
opp med den aktuelle 
grunneier. Nabolovens 
bestemmelser om trær vil 
komme til anvendelse i 
dette tilfellet.  
På  kommunal grunn  
Ønsker du å felle eller 
beskjære trær på kommunal 
grunn, må du sende søknad 
til kommunen. I borettslag 
er det styret som skal sende 
inn søknad, og ikke enkelt-
personer. Dersom treet ikke 
har særskilt vern, vil bestem-
melsene i Naboloven være 
relevante i avveiningen. 
Viktige kriterier:  

 Treets art, alder og 

tilstand.  

 Hensyn til biologisk 

mangfold.  

 Treets estetiske verdi, og 

betydningen det har i 

landskapet.  

 Ulemper treet måtte ha 

for søker og andre, for 

eksempel at treet har en 

uheldig plassering, eller 

representerer en fare.  

 Klimatiske hensyn.  

 Årstid - NB! Kommunen 
kan anmelde og kreve 
erstatning og nyplanting.  
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Grasrotordningen: 

Velforeningene 
har mulighet, 
men brukes den? 
 

Bladet ”Tromsø” presenterte 
vinnerne i ”Grasrotandel” i Troms 
nå i januar.  Tromsø I L fikk kr 
664 565. Pølsesvevet Velforening 
fikk kr 5.527. 
Men kanskje teller de vel femtusen for 
velarbeidet like mye som den halve millionen 
til Tromsø I L? 

Dette kan også velforeningen din ta del i 
Grasrotandelen, som er en del av Norsk 
Tipping, deler hvert år ut fem prosent av 
spillesummen til det laget eller foreningen som 
spillerne selv velger. I fjor delte Grasrotandelen 
ut til sammen 340 millioner kroner til over 
23.000 lager og foreninger i Norge. 
I Troms fylke har over 13 millioner kroner blitt 
delt ut, og i Tromsø er det over 300 lag og 
foreninger som kan motta støtten. 

Norsk Tipping orienterer: 
For at ditt lag eller forening skal motta midler 
fra Grasrotandelen, må det være registrert i 
Frivillighetsregistret i Brønnøysundregisteret. 
Under registreringen i Frivillighetsregisteret 
(Samordnet registermelding) må dere som 
ønsker hake for «Skal enheten delta i 
Grasrotandelen»? og velge Ja. 
Grasrotmottakeren behøver ikke være 
lokalisert i ditt nærmiljø, men må drive 
regional eller lokal virksomhet. 
Mer informasjon om registrering i 
Frivillighetsregisteret. 
Retningslinjene for Grasrotandelen fastsettes 
av forskrift fra Kultur- og kirkedepartementet. 
Ved spill på Norsk Tippings terminalspill Multix 
og Instaspill er Grasrotandelen 10 prosent av 
spillinnsatsen etter fradrag for gevinster. Dette 
beregnes hver dag, og fordeles til spillernes 
grasrotmottakere. 
Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings 
spill, bortsett fra Flax, Extra og Belago.  
 

Molde kommune: 

Kviltorp vel tildeles 
kulturprisen for 
2015 
For første gang deler Molde 
kommune ut kulturprisen til en 
velforening.  Kviltorp vel er 
mottaker. Kanskje det er et tegn på 
vellenes allmennyttige funksjon? 
Drifts- og forvaltningsutvalget fattet 23. 
november enstemmig vedtak om å tildele 
kommunens kulturpris 2015 til Kviltorp vel, 
skriver Molde kommune. Kulturprisen er en 
anerkjennelse for utført innsats og 
forhåpentligvis vil prisen være en inspirasjon 
for fortsatt virke; til beste for Moldes kulturliv. 
Det er første gang at kulturprisen deles ut til en 
velforening. 
En synlig aktør i kulturlivet 
Kviltorp vel er en synlig bidragsyter til 
kommunens kulturliv, og de har vist 
vedvarende og aktiv kulturinnsats over flere år. 
Velforeningen har bidratt til å skape et trygt og 
attraktivt oppvekstmiljø i østre bydel. Spesielt 
imponerende er det arbeidet som de i mange 
år har lagt ned i Katthola. Området brukes 
svært mye av skolene, barnehagene og av de 
eldre i området. Her foregår det aktiviteter 
både sommer og vinter med natursti, 
sandvolleyball-bane og skøyteis. Skøytebanen 
er blitt svært populær, og trekker folk fra hele 
byen og regionen. 
60 års jubilant 
Velforeningen har også lagt ned en betydelig 
dugnadsinnsats som arrangør av St. hans 
feiring på Retirostranda. De har bidratt med 
økonomisk støtte til kunstgressbanen ved 
Kviltorp skole, Kviltorp og Nordbyen skolekorps 
og til sosiale arrangement for eldre. 
Velforeningen ble dannet i 1955 og feirer i år 
sitt 60-års jubileum. 2015 er friluftslivets år og 
en utmerket anledning for Molde kommune å 
tildele kulturprisen til en aktør som fremmer 
fysisk aktivitet og god folkehelse. Prisen ble 
delt ut av ordfører Torgeir Dahl under  
kommunestyrets møte, torsdag 17. desember .  
 

http://www.brreg.no/frivillighet/
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-02-27-238
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Her er de 
alvorligste feilene 
på norske 
lekeplasser 
Bladet Utdanning har fått Norsk 
Lekeplassforum til å finne de 
alvorligste feilene ved norske 
lekeplasser.  Norsk Lekeplassforum 
er samarbeidspartner med Vellenes 
Fellesorganisasjon 
Snorfeste på rutsjebaner topper listen.  Det 
innebærer at snorer fra klær hekter seg fast 
mens barnet er i fart.  Dette er en vanlig feil 
som har forårsaket flere dødsulykker på 
lekeplasser. 
Åpninger som er store nok til å kravle ut, men 
ikke å få hodet med har ført til kvelnings-
ulykker. 
Løse snorer og fester medfører mange skader. 
Steder der barn kan henge igjen i fingre kan 
påføre varige skader. 
Fallunderlag og plass nok til å falle er viktig.  
Står lekeapparatene for tett, vil harde kanter 
og spisse deler påføre barnet skader. 
Kontrollrutiner 
Det er med andre ord god grunn til å sjekke 
sikkerhetsrutinene foran vårsesongen dersom 
velforeningen din har ansvaret for 
lekeapparater eller lekeplasser. 
 

Du finner mer om lekeplasser på 

www.velnett.no 
 

Plantevermidler  
Ny forskrift av 1. juni 2015 forbyr bruk av 
plantevernmidler på barns lekearealer. 
 
Forskriften finner du på 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/201
5-05-06-455  
 
 
 

 

Vi samler 

velforeningene i 

Norge 

 
 

Trivsel og medvirkning i 

nærmiljøet 

Velforeninger er viktig for et godt bo- 
og nærmiljø. De fleste oppgaver 
løses lokalt av og innen vellet. 

Kontakt med andre velforeninger og 
samarbeid mellom velforeningen i 

kommunen, kan gi bedre 
gjennomslag for viktige saker. 

Vellenes Fellesorganisasjon samler 
velforeningene i Norge og arbeider 

for gode vilkår og tjenester for 
frivillig innsats i velforeningene 

 

www.velnett.no 
www.facebook.com - Vellenes 

Fellesorganisasjon   
 

Vellenes 
Fellesorganisasjon 

 

 
Paraplyorganisasjon for velforeninger i 

Norge 

 

Vellenes Fellesorganisasjon 

Postboks 6 Skøyen, 0212 Oslo, org.nr.: 

995 499 886 

 

post.vfo@velforbundet.no  

48090686 

 

 

http://www.velnett.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-06-455
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-06-455
http://www.velnett.no/
http://www.facebook.com/
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Frivillighet Norge: 

#FriFrivillighet 
 
Frivillighet Norge inviterte alle ledere i frivillighetsbevegelsen til å møte partipolitikere fra 
alle partier.  Statsminister og kulturminister var på plass. Det ble mye å klappe for, men så 
er det resultatene da? 
 
Frivillighet ønsker at frivilligheten skal finansieres mest mulig uten bindinger til dem som gir 
tilskudd, inkludert det offentlige.  Formålsbestemte midler hindrer frivillige i å arbeide for 
foreningens egentlige mål og krever ofte store sekretariatsressurser.  Også Vellenes 
Fellesorganisasjon mener at rene driftstilskudd sikrer frivillighetsarbeidet bedre enn å søke 
midler på prosjekter som myndighetene eller giverne har definert. Og når blir det full dekning 
av merverdiavgiften?  Det var det ingen gode svar på. 
Hva er frivillig forening? 
Det var også uklart hva de mener med ”frivillige foreninger”, dette på tross av at Frivillighet 
Norge hadde en ny undersøkelse som viste at velarbeid og nærmiljøarbeid er største sektor i 
norsk frivillighet. 
 

 
Her var alle partiene på Stortinget på plass.  Alle snakket varmt om frivillig innsats som bærebjelken i 
det norske samfunnet. (Foto: Erik Sennesvik) 
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Styret i Vellenes Fellesorganisasjon 2015 - 2016 
Verv Navn Fra 

Leder Erik Sennesvik Berger og Rykkinn Vel og Bærum Velforbund 

Nestleder Søgnhild Østvold Nesodden Velforbund 

Kasserer Steinar Fjærvoll Asker Velforbund 

Styremedlem Christine Holmen Skillebekk vel, Oslo 

Styremedlem Runa Helmersen Slottet vel, Nordre Frogn 

Styremedlem Eva Reistad Hasle og Frydenberg vel, Oslo, Kontaktutv. for velfor. i Oslo 

Varamedlem Ruth Våpenstad Persaunet velforening, Trondheim 

Varamedlem Odd Einar Dørum Hoffsbyen vel, Oslo 

Varamedlem Geir Sture Iversen Borg og Liland vel, Bøstad, Vestvågøy 

Varamedlem Solveig Hansen Tovik vel, Tovik, Skånland 
 

Vellenes Fellesorganisasjon, Postboks 6 Skøyen, 0212 Oslo, org.nr.: 995 499 886 

Administrasjonsleder. Eivind Bødtker 

post.vfo@velforbundet.no / www.velnett.no   

www.facebook.com  - Vellenes Fellesorganisasjon 

Bank konto:   9235 32 79140 
 

  

Nesodden Velforbund protesterer 

Avslutning  av brøyting og 
veilys i private veier på 
Nesodden i Akershus 

Nesodden kommune har gjennom Hovedplan for 
vei 2013-2023 vedtatt å avslutte brøyting og drift 
av veilys på private veier på Nesodden. Dette er 
blitt et gjennomgangstema i Norge i en trang 
kommuneøkonomi 
Brøytingen opphørte i forrige vintersesong. Veilys er fortsatt 
driftet av kommunen. Nesodden Velforbund har på flere måter  
og aktivt markert sin motstand mot dette.  
Avtalen opphører 
De private veiene på Nesodden var tidligere brøytet i vellenes 
regi. Dette viste seg å være kostbart og vanskelig å gjennomføre 
for mange av vellene blant annet med innkreving av penger fra 
både fastboende og feriegjester. Nesodden Velforbund inngikk 
etter en iherdig innsats en avtale med Nesodden kommune hvor 
kommunen overtok ansvaret for brøyting av ca. halvparten av 
disse veiene. Det er denne praksisen som nå er avsluttet.  
Privat vei eller nødvendig infrastruktur? 
Brøyting av veier er tvingende nødvendig for at samfunnet skal 
fungere. Selv om veiloven klart uttrykker ansvaret for private 
veier finner vi det lite ansvarlig å gå tilbake på en avtale som ble 
sett på som nødvendig for å gjennomføre brøyting i praksis. Å 
starte organisering av veilag og belaste brukere for noe som i 
årevis har vært en naturlig samfunnsoppgave,  vil nødvendigvis 
møte mye motstand. 
Klar uttalelse 

Nesodden Velforbund sitt 
standpunkt er at 
forutsetningen for å sikre 
god kvalitet på vinterdrift og 
stå sterkt i innhenting av 
anbud for arbeidet, må 
dette ansvaret ligge 
sentralisert hos kommunen 
og ikke basert på hvert 
enkelt vel og veilags 
organisatoriske evner og 
varierende grad av frivillig 
dugnadsånd. 
Forskjellsbehandling 
Vårt standpunkt er at det 
ikke skal være slik at noen 
innbyggere i kommunen 
betaler - mens andre ikke 
betaler - for samme 
tjenesten. Dette samsvarer 
helt med det svaret Nina 
Sandberg ga før valget i 
2011. I dag er det ikke det. 
Selv med en ordning hvor 
eventuelt kommunen 
brøyter og fakturerer 
veilagene. Mer enn halv-
parten av boenhetene på 
Nesodden har «gratis» 
brøyting siden de bor ved 
en kommunal vei.  
 

ww.facebook.com – 
Vellenes Fellesorganisasjon 

http://www.velnett.no/
http://www.facebook.com/

