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STYRET I
NESODDEN 

VELFORBUND 
2018-2019:

Vi gratulerer Rudstrand og Presteskjær Vel og
Ellingstadåsen Vel med 75-års jubileum!

•	 En	av	hovedoppgavene	som	Nesodden	Velforbund	har	jobbet	med	i	de	siste	årene	er	
ansvaret	for	oppgradering	og	vedlikehold	av	veilysene	i	de	private	veiene	her	på	Nes-
odden.	På	side	2	og	3	i	denne	avisen	kan	du	lese	en	oppsummering	av	denne	saken.

•	 For	noen	år	siden	åpnet	årsmøtet	i	NVF	for	at	veilag	kunne	melde	seg	inn	som					
medlemmer.	Det	er	mange	fordeler	med	å	være	medlem	i	NVF.	Mere	om	våre									
medlemsfordeler	kan	du	lese	på	side	3	i	denne	avisen.

•	 Årets	årsmøte	avholdes	i	Auditoriet	på	Tangenten,	onsdag	den	8.	mai	kl.	18.15.		Mer	
om	årsmøtet	finner	du	på	side	4	i	denne	avisen.

• Brenner du for nærmiljøet ditt?
• Har du lyst til å drive partipolitisk uavhengig             

påvirkningsarbeid for lokalmiljøet?
• Er du en person som vil lokalmiljøet vel?
• Da er du kanskje rette person til å lede hele                      

sulamitten?

Vår kjære leder Trond Erik Bergersen takker nemlig for 
seg, etter 4 år med aktiv deltakelse i ekte dugnadsånd! Så nå 
trenger vi en ny leder, som har pågangsmot og som ønsker 
å engasjere seg i styret. Kanskje du synes det høres interes-
sant ut å videreføre det gode arbeidet som Trond og hans 
forgjengere har satt i gang, eller kanskje du har noen nye 
gode ideer og tenker at «dette ville jeg gjort annerledes» og 
har lyst til å endre på noe?
Uansett – er du interessert i å ta ansvar for lokalmiljøet så ta 
kontakt med valgkomiteen vår:
Telefon til Arne Lendl: 938 61 151 eller send en mail til 
oss: kontakt@nesoddenvelforbund.no.

Innhold i denne avisen:

Det eneste kravet er at du er engasjert, har lyst til å drive med frivillig arbeid i et styre som består av 
positive og engasjerte mennesker, og at du er medlem i et vel som er medlem i Nesodden Velforbund.

Om ikke du er interessert så kanskje du kjenner noen som egner seg? 
Verv gjerne den personen eller tips oss!
Vi også på jakt etter styremedlemmer samt medlemmer til neste års valg-komité!

Vi er på utkikk etter vår nye styreleder!

Foto:	Mathilde	Nicoline	Bergersen
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Brøyting og veilys – en oppsummering
av en viktig sak for velforbundets medlemmer.

Artiklene i Fellesvelets Avis finner du også i nettutgaven vår: www. fellesveletsavis.no

Nesodden Velforbund har jobbet med 
veilys i private veier lenge. Vi har fått 
et godt forhold til kommunens ledelse 
i denne saken. Saken har imidler-
tid skapt mye engasjement og debatt 
blant velforbundets medlemmer, se-
nest i en ekstraordinær generalfor-
samling i   januar hvor styret ønsket 
fullmakt til å jobbe videre med kom-
munen. Referat fra dette møtet finnes 
på våre hjemmesider; www.nesodden-
velforbund.no. I år er det valgår. Dette 
innlegget er et ønske til politisk ledelse 
i Nesodden Kommune de neste årene.

Oppsummering – historikk:
Nesodden kommune vedtok hoved-
plan vei 2013-2023 i september 2013. 
Denne planen inneholder mye bra for 
utvikling av veier på Nesodden. P.t. 
jobbes det blant annet med gangvei 
langs Røerveien. Denne planen inne-
holdt også et lite avsnitt om brøyting 
og veilys i private veier. Dette punktet 
skapte mye debatt fra vellene og vel-
forbundets side, men vi fikk ikke mye 
gehør fra politikernes side.

Samtaler ble innledet mellom adminis-
trasjonen i kommunen og velforbundet 
som representant for velene. Admi-
nistrasjonens kommentar i møter var 
at brøyting og drift av veilys i private 
veier hadde vært en ekstraservice fra 
kommunens side. For brøytingens del 
var det nok riktig. Kommunen overtok 
den fra de private etter en avtale tidlig 
på 1990 tallet og da avsluttet i 2013. 
Veilys i private veier har aldri tidligere 
vært driftet privat.

Brøytingen ble overtatt av veilagene. 
Det hører også med at etter omleggin-
gen ble kostnadene for brøyting doblet 
både for kommunen og de private vei-
ene, dvs. at kommunen sparte ikke pen-
ger på dette. Nesodden Velforbund og 
medlemmene mener fremdeles at brøy-
ting bør være en kommunal oppgave. 
Vi representerer om lag en tredel av 
kommunens innbyggere.

I møter mellom kommunen og velfor-
bundet var utgangspunktet fra kommu-

nens side at veilyset var veilagenes ei-
endom i og med at de sto på veilagenes 
grunn. Ansvaret for vedlikehold kunne 
derfor, etter kommunens syn, overføres 
til veilagene direkte. Velforbundet var 
ikke enig i dette, og ønsket dokumen-
tasjon av eierforholdet. Etter ganske 
lang tid ble dette dokumentert slik: Alt 
veilyset som var i tidligere Nesodden 
E-verk sitt eie, dvs. både på kommuna-
le og private veier, ble overført veder-
lagsfritt til kommunen når e-verket ble 
solgt i 2000. Med andre ord, veilyset i 
private veier var kommunens eiendom, 
ikke veilagenes! Overføring av ansvar 
for vedlikehold er derfor ikke like rett 
fram.

Nesodden Velforbund og deres med-
lemmer har alltid hevdet at veilys er 
og bør være en offentlig kommunal 
oppgave. Det går på likhetsprinsippet 
og sikkerhet for beboerne generelt. 
Velforbundet har likevel i samtaler 
med kommunen diskutert mulighet for 
overføring til veilagene med bakgrunn 
i det politiske vedtaket fra 2013. Sam-
talene har konkludert med at før en 
overføring av eierskap kan finne sted 
må kvaliteten på det som overføres ha 
en akseptabel tilstand. Mange steder 
er den ikke det i dag. Likeledes er det 
krav fra staten at veilys må oppgrade-
res til led-lys for å spare strøm, og for-
bruk av strøm må måles. Dette er ikke 
tilfelle i dag. Denne oppgraderingen er 
kostbar. I samtaler vedkjenner kommu-
nen seg eierskapet og ansvar for opp-
gradering før eventuell overtakelse. 
Dette vil være gunstig for veilagene 
da de eventuelt vil overta et moderne 
veilysanlegg. Dialogen med ledelsen i 
kommunen har vært positiv, om ikke vi 
alltid har vært enige, etter at eierskapet 
ble klarlagt.

I det ekstraordinære møtet med med-
lemmene ønsket styret å få fullmakt til 
å fremforhandle en avtale for overfø-
ring, gitt det politiske vedtaket om det-
te. Møtedeltakerne var svært kritiske til 
dette. Forslaget ble nedstemt mot fem 
stemmer.  Møtedeltakerne mente dette 
var en så klar kommunal oppgave at si-
den de allerede var, og alltid har vært, 
eiere av lyset var kommunen forpliktet 

til å videreføre vedlikeholdet dersom 
ansvaret ikke ble overført.

Videre har Arbeiderpartiet i sitt valg-
program at «Vi vil oppdatere veibe-
lysningen i kommunen til moderne 
standard og gi kommunen ansvaret for 
all veibelysning på Nesodden». Amta 
har også hatt artikler om dette. Vara-
ordfører fra Høyre har også uttalt på 
Facebook at det er naturlig at dagens 
ordning fortsetter, også begrunnet med 
at driftskostnadene forventes å bli ve-
sentlig lavere etter oppgradering. Opp-
graderingen må kommunen likevel 
finansiere. Andre politiske partier på 
venstresiden har tidligere også uttalt 
støtte for dette synet. Muligheten for 
at dagens ordning hvor eierskapet og 
vedlikeholdet av alt veilys fortsatt er i 
kommunens regi, er derfor tilstede.

Kommentarer fra
velforbundets medlemmer:
I det omtalte møtet framkom det mange 
innvendinger mot overføring av vei-
lyset. 

Kort oppsummert:
Ingen er enig i vedtaket om at veilysene 
skal overdras til private veier. Derfor 
mener møtet at det ikke skal forhandles 
videre. Vedtaket må snus!

Dette skaper splid! Det vil vi ikke være 
med på!

I mange år har det vært en trend at dug-
nadsånden overalt i landet på vei ned. 
Da er det feil å pålegge vel og veilag 
mer ansvar.

Det er uttrykt skepsis rundt drift av ly-
sene. Vil vedtak følges opp? Blir lys-
pærer byttet? Blir stolper vedlikehold? 
osv. Erfaringsmessig forandrer kriteri-
ene seg fra år til år og det er vanske-
lig å forholde seg til enkelte personer i 
administrasjonens løfter og påstander.

Noen foreslår at det ikke forhandles 
noe før valget og avvente til etter val-
get for å se hva som skjer. De politiske 
partiene må bearbeides. Det er ønskelig 
å se hva som skjer etter valget. 

Tekst:	Trond	Erik	Bergersen
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Andre mener det er lurt å fortsette dia-
logen med kommunen, for å få frem 
synspunktene fra kommunen og poli-
tikerne.

Et innspill og noen spørsmål til vi-
dere arbeide med saken er kommet:
- Vil kommunen kun oppgradere veily-
sene dersom veilagene overtar de? Har 
de juridisk rett til å fraskrive seg ansvar 
for sikkerheten for ca 30% av Nesod-
dens befolkning?
- Har kommunen en fremdriftsplan for 
vedlikehold frem til en ev. overtakelse?
- Har kommunen en fremdriftsplan for 
oppgradering ved en ev. overtakelse?
- Er det demokratisk at de som bor i 

Ellers kan du -
• Dra nytte av lokal kunnskap og utveksle erfaringer fra 

andre lokale vel.
• Få støtte til veilys- og trafikk-sikkerhetstiltak eller til til-

tak som fremmer kultur og miljø i velenes områder.
• Dra nytte av gode tilbud og rabatter som NVF forhandler 

frem på vegne av hele organisasjonen.
• Få hjelp til å søke om MVA refusjon. VFO organiserer en 

samlet søknad, på vegne av alle medlemmer som søker.
• Få hjelp til å koordinere saksbehandling og bedre sam-

arbeid med andre i saker av felles interesse for flere vel.
• Bli med på felles organisering av gunstig strøsand-         

bestilling og oppfylling av sandkasser når vinteren står 
for døren.

• Være med og påvirke hvilke saker Nesodden Velforbund 
skal jobbe med.

såkalt private veier skal betale samme 
skatt til kommunen som de som bor i 
såkalt kommunale veier, når de i priva-
te veier ikke får tilbake samme service 
for skattepengene?
- Burde ikke da de som må betale for 
drift av såkalt private veier kunne trek-
ke disse ekstrautgiftene fra på skatten 
til kommunen? De som må betale selv 
for drift av veiene (og snart også lys) 
skal vel ikke være med å finansiere 
driften for de som får servicen som del 
av sin skatteinnbetaling? Det er ikke 
demokratisk.

Som medlem i Nesodden Velforbund blir du også automatisk 
medlem av Vellenes Fellesforbund (VFO), og får dra nytte 
av de medlemsfordelene de kan tilbyr:

 • Forsikringsordninger
 • Juridisk veiledning og råd
 • Rabattordninger
 • Faglig råd og veiledning
 • Velposten
 • Kurs og konferanser
 • Egen nettside
Mer om VFOs medlemsfordeler finner du her: 
velnett.no/medlemskap/medlemsfordeler

Medlemskontigent i Nesodden Velforbund er for tiden
75,- kr pr vel-medlem.

Innsendt svar på disse
kommentarer: 
Her stilles noen høyst betimelige spørs-
mål. Lovligheten i forhold til forvalt-
ningsloven er sikkert utredet tidligere 
så der har vi neppe noe å hente – eller? 
MEN det er kommunevalg i september 
og dette er en sak som vi/velforbun-
det må kjøre sterkt, få noen større enn 
Amta på banen, jeg tror ikke dette er 
en unik Nesodden-sak. Og da mener 
jeg all veidrift (vedlikehold, brøyting, 
lys ++).Partiene må stilles til veggs så 
det synes. Det er ikke snakk om økte 
utgifter, bare en rettferdig fordeling av 
inntekter og utgifter (kommunale av-
gifter).

Nesodden Velforbund (NVF) utgjør rundt 2600 husstander på Nesodden og skal representere lokalsamfunnet i forhold 
til kommunen. NVF er bindeledd mellom velforeningene og talerør i saker som er av betydning og interesse for de lokale 
velforeningene.
Som medlem blir ditt vel eller veilag en del av denne store og politisk nøytrale organisasjonen, som i fellesskap har stor 
påvirkningskraft i lokale saker.
Ditt vel/veilag er det primære samarbeidsorganet for kommunen når det gjelder saker som berører ditt nær-
miljø. Som medlem i NVF, kommer dere lettere til et godt samarbeid med kommunen.

Bli medlem i Nesodden Velforbund:
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 Årsmøte 2019 - 8. mai:
Hjelp til kartlegging av veiene våre!
I disse dager jobber vi med å få en oversikt over veiene våre 
og det er sendt en e-mail til alle medlemmene våre hvor 
vi ber om hjelp til dette. Vi ønsker å lage en oversikt over 
hvilke private og kommunale veier som ligger innenfor de 
ulike velenes grenser.
Har du fått en mail om dette, vær så snill å svar så godt du 
kan og så fort som mulig. 
Er ditt vel ikke medlem eller ikke har fått en mail om dette 
- send en e-mail til oss på kontakt@nesoddenvelforbund.no	
og list opp de veiene som ligger innenfor ditt vels grenser.

På forhånd tusen takk for hjelpen!

Visste du at du kan søke om støtte til veilys- og trafikk-
sikkerhetstiltak eller til tiltak
som fremmer kultur og miljø i velet ditt?
Vi dekker inntil 50% av velets utgifter med et maksbeløp på 
50.000 kr. 
Gå inn på våre nettsider og les mer om dette:
nesoddenvelforbund.no/veistotte.html

Ikke glem at velet ditt kan hente en del penger i refusjon 
av merverdiavgift!
Vellenes Fellesorganisasjon søker om om refusjon av 
merverdiavgift på vegne av alle medlemsvel.
I 2018 var avkortningen 25,5 prosent av det godkjente 
beløpet og 10 vel på Nesodden fikk tilsammen utebetalt 
kr 17 095,-. Her er det penger å hente!

OJ! Har du glemt....
å sende oss oppdatert medlemsrapport?
Vi prøver å holde medlemslisten på vår nettside så oppdatert 
som mulig, men da er vi avhengig av ditt vels hjelp!
Medlemslisten vår er godt besøkt av beboerne på Nesodden, 
så vi vil anbefale å ha så oppdatert kontakt-informasjon her 
som mulig. Gå inn på vår medlemsside:
nesoddenvelforbund.no/medlemmer.html og sjekk det som 
står oppført på deres vel. Gi oss en tilbakemelding om noe 
er feil og send oss eventuelle endringer. Send oss også 
medlemsrapport når det skjer forandringer i velet ditt.

Årsmøte 2019 blir avholdt onsdag 8. mai i Auditoriet på
Tangenten kl. 18.15. Merk av datoen!
Vi inviterer alle medlemmer og politiske partier til dette møtet. 
Invitasjon vil bli sendt ut på e-mail ila kort tid!

Årsmøtet er et viktig samlingspunkt for å gi styret fullmakter 
og oppgaver for året som kommer. Alle medlemmene kan 
komme med ønsker og forslag til prioriteringer for styret. 
Årsmøtet er også det møtet som fastsetter kontingenten for 
neste år, dvs. 2020.

Alle medlemmer har møte- og stemmerett i årsmøtet. Antall 
stemmer er definert etter hvor mange medlemmer de enkelte 
medlemslag har. Dette fordeler seg slik: 

1. Inntil   50 medlemmer            2 representanter
2. 51 – 100 medlemmer             3 representanter
3. Over    100 medlemmer         4 representanter

Møtet følger en fastlagt agenda:
1. Godkjenning av innkalling
2. Årsberetning
3. Revidert regnskap
4. Budsjett
5. Fastsette kontingent
6. Innkomne forslag/saker satt på dagsorden
7. Retningslinjer for styrets arbeid
8. Valg av leder og styremedlemmer
9. Valg av valgkomité på 3 medlemmer
10. Valg av revisor og vararevisor

Merk punkt 6 – innkomne forslag:
Dersom noen har forslag som trenger avstemming må de 
være styret i hende senest 3 uker før møtet slik at dette kan 
sendes ut til medlemmene i forkant.

Dvs. frist for innsending av forslag blir onsdag den 
17. april, 2019.

Forslagene kan sendes til oss på e-mail: 
kontakt@nesoddenvelforbund.no.

I Nesodden Velforbund er vi opptatt av å beskytte og re-
spektere personvernet i samsvar med EUs personvernforord-
ning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection        
Regulation, GDPR). Derfor har vi nå laget en personvern-
erklæring. Denne personvernerklæringen forklarer når og 
hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker 

dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem 
til andre, og hvordan vi håndterer sikkerheten til opplysnin-
gene. Personvernerklæringen gjelder lagring av opplysninger 
knyttet til medlemskap i Nesodden Velforbund.
Du finner denne erklæringen og mere informasjon om den på 
vår nettside: nesoddenvelforbund.no/personvern.html.

Nesodden Velforbunds Personvernerklæring:


