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Normalvedtekter for skogsveiforeninger 
 

§ 1.  Formål 

....................... skogsveiforening er en sammenslutning av skogeiere og andre med det 

formål å bygge og vedlikeholde skogsbilveien ................... 

 

Skogsbilveien går fra: ................................................................................................... 

over ................................................. til: ........................................................................ 

Skogsveiforeningene har begrenset ansvar og skiftende kapital og medlemsantall.  

Medlemmene er bare ansvarlig for veiforeningens forpliktelser med de beløp som blir 

utlignet på hvert medlem etter §§ 4 og 6. 

 

§ 2.  Medlemskap 

Skogeiere som kan nytte veien kan opptas som medlemmer.  Medlemskapet følger den 

eiendom som medlemmet er eier av ved innmeldingen.  Dersom eiendommen deles, og 

partene ikke blir enige om andelsfordelingen, avgjøres denne av veistyret, kfr. § 4. 

 

Som nye medlemmer kan opptas  skogeiere i området, og andre som veiforeningen er 

interessert i å ha som medlemmer.  Årsmøtet avgjør spørsmål om opptak av nye 

medlemmer og de økonomiske betingelser for disse.  Medlem som trer ut av 

foreningen, har ikke krav på tilbakebetaling av andel eller på del av foreningens 

formue. 

Medlemsoversikt er vedlagt vedtektene. 

 

§ 3.  Bruksberettigede 

Medlemmer i skogsveiforeningen som fester bort eller selger hyttetomter eller 

boligtomter samt leier ut eller selger hytter, plikter å betale en særskilt 

tilknytningsavgift for at brukerne skal få nytte veien. Det forutsettes at denne 

tilknytningsavgiften betales til skogeieren fra den enkelte tomtekjøper/fester. 

 

Tilknytningsavgiften gir brukerne bruksrett til veien for seg og sine 

husstandsmedlemmer mot å betale en fast årsavgift.  Bruksretten gjelder også ved 

framleie. 

 

Tilknytnings- og årsavgift fastsettes av årsmøtet.  For eventuelle klager gjelder 

bestemmelsene i § 4. 

 

De bruksberettigede skal rette seg etter veistyrets bestemmelser om bruk av veien. 

 

Skogsveiforeningen har ikke plikt til å holde veien åpen vinterstid bare av hensyn til de 

bruksberettigede. 
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§ 4.  Bestemmelse av andeler 

 Andelstall basert på det enkelte medlems nytte av veien danner grunnlag for 

medlemmenes ansvar og rettigheter overfor veiforeningen, og for fordeling av 

anleggskostnader, utbedringsarbeid og vedlikehold. 

 

Årsmøtet/medlemsmøtet kan vedta andelstall etter forslag fra styret eller velge en 

sakkyndig nemnd eller person til å fastsette andelsfordelingen mellom medlemmene. 

Nemndas avgjørelse treffes etter befaring i marken og innhenting av nødvendig 

grunnlagsmateriale.  Avgjørelsen legges fram for samtlige medlemmer med en frist på 

14 dager for innsending av eventuelle klager.  Etter at nemnda har behandlet klagene 

og foretatt de endringer klagene gir grunnlag for, fastsetter den fordelingen av andelene 

med endelig virkning.  Den sakkyndige nemnd skal bestå av personer som ikke er part i 

saken og ikke beslektet eller besvogret med noe medlem i veiforeningen, kfr. 

habilitetsreglene i Domstolloven, kap. 6.   

Dersom det ikke oppnås enighet om fordelingen av kostnadene, kan saken søkes løst 

etter Jordskiftelovens § 2. 

 

Årsmøtet kan bestemme at det skal foretas ny vurdering av andelstallene, dersom 

tilgangen på nye medlemmer gjør dette berettiget eller forholdene ellers har endret seg 

vesentlig. 

 

Hvert medlem kan etter 5 år forlange ny vurdering av andelstallene.  Nye andelstall 

gjelder fremtidig, større utbedrings- og vedlikeholdsarbeid.  Det gir ikke medlemmer 

rett til å kreve tilbake tidligere innbetalt andelbeløp. 

 

Fordeling av andelstall/stemmeantall på medlemmene i veiforeningen fremgår av 

vedlegg.  

 

§ 5.  Grunn til veier, velteplass m.v. 

Samtlige skogeiere i foreningen stiller vederlagsfritt til disposisjon grunn til vei, 

grøfter, møteplasser og snuplasser.  Dette gjelder også nødvendige fyllmasser som må 

tas utenfor selve veilinjen. 

 

Faller en uforholdsmessig stor del av veien og/eller masseuttak på en skogeier, kan 

han/hun kreve godtgjørelse for det.  Krav om erstatning fremmes for årsmøtet eller 

sakkyndig nemnd hvis slik er oppnevnt , som også fastsetter erstatningens størrelse, 

kfr. § 4.  Skogeier stiller normalt vederlagsfritt - eventuelt mot rimelig vederlag - 

nødvendig grunn til velteplasser og driftsveier/-sleper) fram til velteplass/bilvei. 

 

Driftsveier over annen manns grunn skal konsentreres etter avtalte trasseer. Avtale må 

inngås med vedkommende grunneier.  All grus som tas utenom veilinjen, betales etter 

vanlige satser i distriktet. 

  



 - 3 - NORGES SKOGEIERFORBUND 

§ 6. Veiavgift 

For å skaffe nødvendige midler til vedlikehold, utbedringer og mindre nyanlegg i det 

kommende år, fastsetter  årsmøtet veiavgifter.  Veiavgiftene følger kalenderåret.  

Anvendelse av midlene skal fremgå av budsjett, kfr. § 8. 

 

Veiavgiftene består av en avgift knyttet til andelstallene og en transportavgift knyttet til 

veibruken.  Avgiftene settes så store at det kan legges opp et rimelig fond til dekning 

av større vedlikeholdsarbeider.  Større utbedringer og omlegginger utlignes på 

medlemmene overensstemmende med andelstallene.  Medlemsmøtet kan bestemme at 

utligningen skal skje ved nemnd, kfr. § 4. 

 

Veien kan deles i transportsoner med faste transportavgifter for hver sone (kr/m3 ).  Det 

kan skilles mellom sommer- og vintertransport.  Som vintertransport regnes kjøring på 

godt frossen og snødekt veibane.  Snøbrøyting bekostes av den som har skogsdrift det 

enkelte år. 

 

Ved rotsalg er medlemmet ansvarlig for innbetaling av avgiften.  Årsmøtet fastsetter 

også avgiftssatser for ikke-medlemmers bruk av veien (andre skogeiere, hytteeiere, 

huseiere og evt. andre brukere). 

 

Styret (leder) varsles om når transport av virke etter veien vil bli satt igang. 

 

Ved utgangen av kalenderåret plikter alle medlemmer å sende veistyret en bekreftet 

oppgave over det kvantum som er transportert på veien i året.  Betales ikke utlignede 

avgifter ved forfall, tillegges et gebyr på  2 % over gjeldende driftskredittrente.  Ved 

manglende betaling kan styret nekte vedkommende medlem å bruke veien.  Avgiften 

kan inndrives av styret ved trekk i tømmeroppgjør gjennom skogeierforeningen, eller 

ved inkasso. 

 

Styret kan også nekte bruk av veien for medlemmer som ikke har betalt inn sin andel 

eller ikke retter seg etter foreningens vedtekter og styrets instrukser.  Styret kan også 

kreve forskuddsvis innbetaling av veiavgiften fra medlem som ikke betaler til fastsatt 

tid. 

 

Styret har tilsvarende fullmakter når det gjelder de bruksberettigedes bruk av veien. 

Rett til å nekte bruk av veien har styret også overfor hus- og hytteeiere som ikke har 

betalt tilknytningsavgift til den skogeier de har kjøpt eller festet av. 

 

§ 7. Styret 

Foreningens virksomhet ledes av et styre på 3 medlemmer med personlige 

varamedlemmer.  Funksjonstiden er 3 år.  Et medlem med varamedlem trer ut hvert år - 

de 2 første år ved loddtrekning.  Uttredende styremedlem har rett til å nekte gjenvalg i 

2 år. 

 

Ethvert medlem plikter å motta valg som medlem av eller varamedlem til styret.  

Styremøte holdes så ofte lederen finner det påkrevet eller et styremedlem forlanger det.  

Til gyldig vedtak kreves at 2 styremedlemmer stemmer for.  Det føres protokoll over 

styremøtene. 
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Saker av mindre betydning avgjøres av lederen, men skal refereres i første styremøte. 

 

§ 8. Styrets plikter og myndighet 

Styret skal lede foreningen overensstemmende med vedtekter og beslutninger i 

årsmøter/medlemsmøter.  Styret kan etter fullmakt fra årsmøte/medlemsmøte oppta 

nødvendige lån for å realisere besluttede tiltak.  Styret skal: 

 

1. Lede driften av veien, herunder kreve inn avgifter, sette bort anbud, føre tilsyn med 

arbeid m.v. i samsvar med godkjent budsjett.  Mindre arbeider og anskaffelser, 

samt nødvendige arbeider som må gjøres for å avverge skade på veien, kan 

bestemmes av styret og skal refereres i årsmeldingen. 

 

2. Sørge for at det blir utarbeidet ajourført medlemsfortegnelse med andelsfordeling 

hvert år.  Fastsette  innkrevingsmåte for avgifter og påse at disse blir betalt i rett 

tid. 

 

3. Sørge for ordnet regnskapsføring og revisjon.  Regnskapsåret skal følge 

kalenderåret. 

 

4. Innkalle til årsmøte iflg. § 9 og utarbeide de fastsatte meldinger.  Forøvrig innkalle 

til medlemsmøter når større saker skal behandles. 

 

5. Hvis nødvendig engasjere veioppsynsmann og regnskapsfører.  Styret setter opp 

instruks og avtaler lønn. 

 

6. Sørge for at alle medlemmer sikres tilstrekkelig velteplass og adkomst til veien. 

 

7. Sørge for forsvarlig vedlikehold, herunder rydding av veikanter, høvling og 

grusing - samt kontroll av stikkrenner/veigrøfter. 

 

8. Hindre uvettig bruk av veien ved å regulere eller stoppe transporten i kortere eller 

lengre tid, f.eks. under teleløsning og i flomperioder. 

  

9.  Avgjøre henvendelser fra andre personer, foreninger o.l. om bruk av veien, 

herunder om det skal betales avgift for slik bruk, og hva avgiften eventuelt skal 

være (gjelder ikke henvendelser om varig bruk som behandles og avgjøres av 

årsmøtet) 

 

10. Nekte bruk av vei som følge av ikke-betalte avgifter i h.h.t. §6. 
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§ 9. Årsmøtet 

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes innen utgangen av april måned 

hvert år.  Styret innkaller skriftlig til årsmøtet med minst 14 dagers varsel. Innkallingen 

skal inneholde sakliste, årsberetning og revidert regnskap.  Medlemmer som har forfall, 

kan la seg representere ved fullmakt. 

 

Årsmøtet ledes av leder.  

 

Avstemninger foregår normalt ved at hvert medlem har  én stemme .Skog som eies av 

flere, sameier m.v. har én stemme. Ved valg har alltid hvert medlem  én stemme. 

 

Dersom ett medlem forlanger det, skal avstemning foregå etter fastlagte andelstall.  Et 

medlem kan ikke representere mer enn 40 % av foreningens samlede stemmetall. 

  

Det kan ikke forlanges stemmegivning etter andelstall ved valg. 

 

Ved stemmelikhet avgjør leders stemme - unntatt ved valg da loddtrekning foretas. 

 

Alle saker avgjøres ved stemmeflertall etter den måten det er vedtatt at det skal 

stemmes i vedkommende sak.   

 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 35 % av medlemmene er til stede. Dersom 

veiforeningen består av 3 medlemmer eller mindre, må minst 2 medlemmer møte fram 

for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.  Dersom lovlig innkalt årsmøte ikke er 

beslutningsdyktig, kan det skriftlig innkalles til nytt årsmøte som da er 

beslutningsdyktig med de frammøtte medlemmer. 

 

§ 10 Årsmøtets oppgaver. 

På årsmøtet behandles: 

 

1. Styrets årsmelding og revidert regnskap for det forløpne år. 

 

2. Fastsetting av evt. godtgjørelse for styremedlemmer, regnskapsfører og revisor. 

 

3. Søknader om opptak av nye medlemmer, kfr. § 2 

 

4. Fastsetting av tilknytningsavgift og årsavgift for bruksberettigede. 

 

5. Styrets forslag til: 

 a) Budsjett for vedlikehold, utbedring og eventuelt nyanlegg/nyanskaffelser 

 b)    Veiavgifter 

 

6. Fullmakt til styret for opptak av lån til større investeringer 
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7. Valg av: 

 a) Leder 

 b) Nestleder, evt. sekretær/regnskapsfører 

 c) Styremedlem 

 d) Varamedlemmer 

 

8. Andre saker som er nevnt i innkallingen 

 

Et hvert medlem har krav på å få gjennomgå regnskapsbøker med bilag.  

Medlem som ønsker en sak behandlet på årsmøtet, kan ved skriftlig melding til styret 

innen utgangen av januar, kreve at saken føres opp i innkallingen.  

Det skal føres protokoll for årsmøtet som undertegnes av møteleder og to 

representanter valgt i møtet. 

 

§11 Medlemsmøter  
Medlemsmøter og ekstraordinært årsmøte sammenkalles av styret når det finner det 

nødvendig eller når medlemmer med tilsammen minst 30 % av andelene forlanger det.  

Innkalling skal skje skriftlig med minst 8 dagers varsel og skal ha vedlagt sakliste.  For 

medlemsmøtene gjelder forøvrig reglene for årsmøtet i den grad de passer . 

 

Det  føres protokoll for medlemsmøtet som undertegnes av møteleder og to 

representanter valgt i møtet. 

 

§ 12 Behandling av veien og dens område 

Transport må ikke skje når det kan være fare for skader på veibanen, stikkrenner og 

grøfter. 

Slepkjøring av skogsvirke på ikke-frossen vei er bare tillatt etter samtykke fra styret i 

veiforeningen. 

 

Det er forbudt å legge tømmer eller annet trevirke inn i veibanen, i veigrøfter, på møte- 

eller snuplasser.  Kvist og annet hogstavfall må straks fjernes fra slike steder.  Det må 

utvises spesiell aktsomhet ved nedbaring av bekker utenfor veiområdet.  Skader på 

veibane, stikkrenner som forårsakes av skogsdrifter o.l., skal straks utbedres.  Dersom 

dette ikke skjer, gjøres bestemmelsene i § 13 gjeldende. 

 

§ 13 Ansvar 

Medlemmer eller trafikanter som ikke overholder vedtektene, eller ikke retter seg etter 

styrets anvisninger eller pålegg, er selv ansvarlige for skader de derved påfører veien 

og plikter å utbedre disse.  Hvis skader ikke blir tilfredsstillende utbedret, kan styret 

besørge skaden utbedret for medlemmets (trafikantens) regning og innkreve beløpet 

som bestemt i § 6. 

 

§ 14 Tvister 

Tvister mellom medlemmene eller mellom medlem og forening om forhold som reiser 

seg av veifellesskapet, avgjøres ved voldgift hvis ikke annet er avtalt. 

 

Ved frivillig voldgift fungerer fylkesskogmesteren i tekniske fag som 

voldgiftsdommer. 
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I mangel av enighet oppnevner hver av partene et voldgiftsmedlem, og sorenskriveren i 

.................. en tredje som leder for en voldgiftsnemnd.  Dersom en av partene ikke har 

oppnevnt sitt voldgiftsmedlem innen 14 dager etter at han/hun har fått varsel om det, 

oppnevner sorenskriveren også denne. Voldgiftsnmnda av gjør tvisten med bindende 

virkning. 

 

§ 15 Vedtektsendring 

Endring av disse vedtekter kan vedtas i lovlig innkalt årsmøte.  Til gyldig vedtak 

kreves 2/3 av de avgitte stemmer.  Det skal stå i innkallingen hva forslaget til endring 

går ut på. 

 

 

§ 16 Oppløsning av veiforeningen 

Vedtak om oppløsning kan treffes av årsmøtet/medlemsmøtet.  Til gyldig vedtak 

kreves minst 2/3 flertall av de totale andeler.  Hvis mindretallet fortsatt vil bruke veien, 

skal det få overta den uten vederlag, men mot å overta hele vedlikeholdsansvaret.  

Eventuelle fonds eller andre aktiva fordeles i forhold til andelene. 

 

§ 17 Ikrafttredelse 

Disse vedtektene trer i kraft ...................... 


