Mellom Mesnasaga Vel og Veglag (MVV), (org.nr. 966 341038) som organisasjon for vegbrukerne, og

Hafslund ECo (Mesna Kraft), (org.nr. ) som disponent av veganlegget er det inngått følgende

AVTALE
om drift og vedlikehold av Mesnasagvegen

1.

Mesnasagvegen fra avkjøring Messenlivegen til og med snuplass ved lndre Parkering.
Vegens lengde er æ. 3 km. Veg fra lndre Parkering til Myggbukta er sperret av vegbom
og inngår ikke i driftsavtalen.

2.

MVV bemyndiges til å innkreve vegavgift på alle hyfteeiendommer som har adresse til
Mesnasagveien. Avgiften inngår i MVVs medlemskontingent som fastseftes hveri år ved
Årsmøtet. MVV bemyndiges også til å inndra en døgnavgift for tilfeldige brukere av
Vegen.

3.

MVV gis ansvaret for alt sommervedlikehold innenfor sine økonomiske rammer. Unntaft

fra dette er bruene over tappeløp og sideløp.
4.

MVV utnevner en vegmester som er ansvarlig for tilsyn med vegen og initierer nødvendig
vedlikehold. Dersom MVV mener vedlikeholdet faller inn under pkt.5 og/eller 7]
oversendes tilbud på utbedring til Hafslund ECo for godkjenning. Vegmester vil deretter
gjennomfø re tiltaket.

5.

Ekstraordinære skadetilfeller på veganlegget som antas å overstige kr 25 000.-pr år skal
kostnadsdeles etter avtale i hveh enkelt tilfelle.

6.

Vintervedlikehold deles med 50% på hver av pariene.

7,

Hafslund ECo er ansvarlig for grunnleggende opprustning av eksisterende veganlegg slik
at det tåler normale vannmengder etc. ved snøsmeltingen. Det vil si at grøfting og
stikkrenner skal være tilstrekkelig dimensjonerte til å tåle normale mengder smeltevann.

8.

Hafslund ECo bærer ansvaret for skilting av lasterestriksjoner og skilter ved/på bruene.
MVV har ansvaret for all øvrig skilting.

9.

Hafslund ECo og MVV har en årlig gjennomgang av vegens status. Møtet avholdes
foririnnsvis på forsommeren efter at vegen har satt seg etter vårløsningen. MVV innkaller
til møte.

10. Denne avtalen løper inntil den sies opp av en av pariene. Oppsigelsesfristen er 6
måneder.
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