
Vurdering ifm Sak 8 – Årsavgifter for Veilaget 

 

Fastsettelse av Årsavgifter for Veilaget Gamle Nærsnes for perioden 2020 - 2021. 

Etter en helhetlig vurdering av normalt- og oppdukkende vedlikehold av veiene anbefaler Styret 
å øke avgiftene noe. Dagens sats har stått stille en årrekke og selv med økning i avgiftene 
budsjetterer styret med et underskudd for 2020. Dagens brøyteavtale er dynamisk og med 
forholdene slik de har vært så langt i vinter vil nok denne kostnaden bli mindre enn budsjettert.  
 

 2019-2020 2020-2021 
Obligatorisk årsavgift (se note 1) Kr 1.200 Kr 1.500 
Avgift transport akseltrykk over tillatte 6 tonn (pr transport) (se note 2) Kr 500 Kr 500 
Transport i forbindelse med byggeaktivitet (for perioden) (se note 3) Kr 10.000 Kr 10.000 
Tilknytningsavgift ved nybygg/deling/flere bruksenheter (se note 4) Kr 18.000 Kr 18.000 
Obligatorisk årsavgift næringsvirksomhet / større bruk enn vanlig 
boligeiendommer 

Kr 2.400 Kr 3.000 

PURREGEBYR for purring av veiavgifter (pr faktura)  Kr 50 Kr 50 
 
Note 1 
Alle boenheter som er avhengig av å benytte veier som er forvaltet av Veilaget Gamle Nærsnes 
plikter å være medlemmer i veilaget. Dette innebærer ikke at hele strekningen frem til 
boenheten nødvendigvis tilhører Veilaget. 
 
Note 2 
Dersom du skal ha transport av varer til din eiendom og overskrider tillat akseltrykk er dette 
prisen pr lass. Du er selv ansvarlig for å påse at leveransen kommer med bil med akseltrykk 
under tillatte maksgrense. Se forøvrig veireglementet på vår hjemmeside. 
Merk at i vårløsningsperioden (01. april til 31. mars) gjelder max akseltrykk 2 tonn. 
 
Note 3 
Dersom du har byggeaktivitet og venter mange lass kan du i stedet for å rapportere lass for lass 
be om å få betale et engangsbeløp. 
 
Note 4 
Dersom du skal bygge nytt eller dele en tomt/hus i flere deler må du betale en 
tilknytningsavgift. 
 
 
 
______________________ 
For styret i Veilaget Gamle Nærsnes 
Geir C. Walaas 


