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Nesodden Velforbund er i dialog med 
kommunen gjennom en arbeidsgruppe 
for veilys med formål å legge til rette 
for at veilagene skal kunne overta drift 
og vedlikehold av veilys i private veier. 
Vi har vært i et par møter. Vel og veilag 
oppfordres til å kontakte Velforbundet 
om de har kommentarer.

Velforbundets hovedmål er at kommu-
nen fortsetter drift og vedlikehold av 
veilys i hele kommunen, likt for alle 
uansett hvor du bor. Uansett mener vel-
forbundet det er noen forutsetninger for 
at private veilag kan overta eierskap og 
ansvar for veilysanlegg.

Nesodden Velforbund har fremdeles 
noen spørsmål vi ønsker svar på, for 
eksempel mener vi at avtalen som ble 
inngått ved salg ev e-verket vil belyse 
eierforhold og vedlikeholdsansvar. 

Nesodden Velforbund jobber for at en 
del forhold må være på plass før eier-
skap for veilysanlegg eventuelt kan 
overføres til veilagene. Dersom vel og 
veilag har stått som eier i alle år, har de 
ikke vært klar over dette. Vedlikehol-
det har alltid vært gjennomført i kom-

munens regi. Det er derfor rimelig at 
etterslep av vedlikehold gjennomføres 
før eventuell overføring til veilagene. 
Det komplette anlegget som det er me-
ningen at veilagene skal overtas ansvar 
for, dvs. stolper (som ikke eies av nett-
leverandør), ledninger og lysarmatur, 
må være av en kvalitet som gir lang for-
ventet levetid. Armaturer må ha LED-
lys eller være klargjort for dette, dvs. at 
ved neste pæreskift kan monteres led-
pærer. Måler for strømforbruk må være 
montert og satt i drift. Vi mener det er 
rimelig at dette uansett er på plass før 
en overtakelse kan være aktuelt.

Nesodden Velforbund kan ikke pålegge 
veilag å følge avtaler som er inngått 
mellom velforbundet og kommunen, 
men vil anbefale dette ovenfor vel og 
veilag. Hvis en avtale er nødvendig, må 
denne inngås mellom kommunen og de 
enkelte veilag.

Brøyting er allerede overført til veila-
gene. Den ordningen som har vært de 
siste to årene ikke har vært tilfredsstil-
lende fra kommunens side. En ny an-
budsrunde er forventet å endre dette 
for å få en enklere praksis til en lavere 
kostnad. Rådmannen foreslår at anskaf-
felsen skal gjelde kommunale veier og 
plasser samt opsjon på «lilla» private 

 -  N
esodden Velforbund

Nr. 1
sept
2016

4

OBS          HUSK
STRØSAND:
Åh jada! - det kommer garantert snø og is i år også...
NVF organiserer fellesbestilling!
Bestillingsfrist: 15. oktober for levering til kommende 
vinter. estillingen sendes til:
Terje Larsen i styret, e-post; terlar@live.no.
Med bestillingen må det opplyses om antall kasser som skal 
fylles og navn på vei. HUSK også å sende med kart over 
område med angivelse av hvor kassene befinner seg.
Velforbundet har en avtale med leverandør som fyller alle 
kasser med strøsand. Faktura sendes ut til de enkelte vel-
foreninger i etterkant.

HUSK  Å SEND OSS SISTE OPPDATERINGER
OM VELET DITT!
Har velet skiftet styre? Ny adresse, telefonnummer, 
e-mailadresse, eller har dere opprettet en  ny webside? 
Det er viktig at vi i Velforbundet får disse oppdateringene!
Så send oss informasjonen, så vi får oppdatert våre lister og 
lagt ut linker på nettsiden vår.

Send oppdateringene på mail til:
kontakt@nesoddenvelforbund.no

veier. «Lilla» private veier er et begrep 
fra Hovedplan for vei og omfatter veier 
som er regulert til offentlig vei, men 
foreløpig ikke er tilfredsstillende opp-
arbeidet for å bli overdratt til kommu-
nal vei.  Nesodden Velforbund mener 
fremdeles at all brøyting burde vært lik 
for alle innbyggere, dvs. at kommunen 
står for brøyting av alle veier. Vi ven-
ter i spenning på resultatet av anbuds-
runden.

Gjennom medlemsskap i Nesodden Velforbund (NVF) har 
du også automatisk medlemskap i Vellenes Fellesorganisa-
sjon (VFO). VFO er en demokratisk og landsomfattende 
paraplyorganisasjon for velforeninger og andre nærom-
råde-foreninger i Norge. VFO er et talerør for velarbeidet 
og byr på mange relevante fordeler for deres medlemmer.
Medlemsfordeler: 
•  Forsikringsordninger*
•  Juridisk veiledning og råd 
•  MVA refusjon 
•  Rabattordninger 
•  Faglig råd og veiledning 
•  Velposten 
•  Kurs og konferanser 
•  Egne nettsider
•  StyreWeb
Finn ut og les om VFO på deres egen nettside:
www.velnett.no eller på Facebook.
* Ansvars-og ulykkesforsikring i forbindelse med dugnads-
arbeid i regi av velene - se også egen informasjon om tema 
på www.velnet.no.


