
SKUTEBAUGVEIEN VEILAG. ÅRSBERETNING 2016.     

Styret har i 2015/2016 bestått av: 
Styreleder Berit T. Olsen/Hans Petter Arnesen 
Styremedlemmer: Marit Dahlsrud, Kjell Pettersen, Tore Holm. 

Styret har i 2015/2016 avholdt 2 styremøter. Kommunikasjon mellom styreleder og 
styremedlemmer utenom styremøtene har vært pr. epost og muntlige samtaler. Dette har fungert bra. 

Bjørn Tore Gustavsen har brøytet, strødd og utført mindre vedlikeholdsarbeider til styrets 
tilfredshet. Avtale med Gustavsen om snøbrøyting/strøing løper videre inntil en av partene sier opp 
avtalen. Avtalen må eventuelt sies opp innen 1. august 

Kontingentkrav for året 2016 sendt medlemmene 25. januar 2016. Det ble minnet om at forslag fra 
medlemmene til årsmøtet 12.juni 2016 skal innsendes til leder innen 15. februar. 
Innkalling til årsmøtet vedlagt årsmøtepapirer sendt medlemmene 22. mai 2016. 

Årsmøtet 2015 ga styret i oppdrag å utrede muligheten for fast dekke i Skutebaugveien på 
strekningen postkassene til bommen. En oppsitter er imot å legge fast dekke i form av asfalt fordi 
deler av veien ligger helt inne på vedkommendes eiendom. Det anføres at pr. definisjon er 
asfaltdekke og de eventuelle grunnarbeider som må gjøres en oppgradering og ikke vedlikehold av 
veien. Det henvises til Veilagets vedtekter pkt. 7 som sier:"Om oppgradering av vei bestemmes, skal 
traseer bestemt av den offentlige reguleringsplanen følges".  Dette medfører at hvis asfaltdekke skal 
legges, må veitraseen legges om iht. reguleringsplanen. Styret vurderer derfor at legging av asfalt 
som fast dekke blir et for omfattende og kostbart prosjekt og ikke er noe alternativ på nåværende 
tidspunkt. Oppsitter er imidlertid villig til å gå med på legging av fast dekke i form av freseasfalt på 
eksisterende veitrase. Et slikt dekke vil være lettere å tilbakeføre til opprinnelig terreng ved en 
eventuell fremtidig omlegging av veien, og er en tilfredsstillende løsning. 

På denne bakgrunn har styret med hjelp av et medlem vært i kontakt med 4 entreprenører hvorav 3 
har innsendt prisoverslag på legging av freseasfalt. (Ref. styrets forslag) 

Styret sendte i oktober 2015 en epost til Vestby kommune med div. spørsmål vedr. Skutebaugveien.  
I svar fra Vestby kommune 7. april 2016 fremkom det bl.a. at de medlemmer av veilaget som er 
usikre på hvor veien skal ligge iht. reguleringsplanen kan kontakte oppmålingsavdelingen, evt. gå 
inn på kommunens kartportal. Videre fremkom det at Vestby kommune har en ordning kalt 
pantobligasjoner. Dette er en ordning som skal gi kommunen mulighet til å realisere 
reguleringsplanen der private veier er regulert til å bli kommunal vei. Pantobligasjoner utstedes 
dersom en eiendom skifter reguleringsstatus - f.eks. omreguleres fra fritidsbolig til helårsbolig, eller 
at helårsbolig bygges. Dette er en ordning som gjelder alle de private veiene i kommunen som er 
regulert til kommunale veier. For Skutebaugveien er det kun få eiendommer som har tinglyst 
pantobligasjon, og det foreligger ingen konkrete planer om å overta veien i kommunal regi. 

Styret, Skutebaugveien Veilag 
19. mai 2016


