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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019 

Heia Hytteforening og Veilag avholder årsmøte 

 

Tidspunkt: Mandag 4. mars klokken 18:30 

Sted: Sande kommunehus som har adresse Prestegårdsalleen 8, Sande i Vestfold. 

Dette er 100 meter nord for Sande kirke. Se også vedlagt kartskisse 

 

DAGSORDEN. 

1) Navneopprop.   Fullmakter (se vedlegg). 

2) Valg av referent og 2 medlemmer til underskrift av protokoll.  

3) Godkjenning av styrets innkalling.   
4) Styrets beretning. Se vedlegg 

5) Regnskap for driftsåret 1/1 – 31/12 2018. Se vedlegg 

a) Revisors beretning 

6) Forslag fra styret og innkomne forslag fra medlemmer med styrets redegjørelse. 

a) Forslag fra styret til forandring i vedtektene. Se vedlegg 

b) Forslag fra styret om installasjon av WEB kamera. Se vedlegg 

c) Forslag fra Jon Kavli Nilsen angående mandat for forhandling i 

Jordskifteretten. Se vedlegg 

7) Styrets forslag til budsjett for 2019. Se vedlegg 

8) Foreningskontingent med betalingsfrist.  

9) Valg. På valg er. Se vedlagt innstilling fra valgkomite  

a) Styreleder ( 2 år som styremedlem, ett år som formann) 

b) 2 styremedlemmer (for 2 år) 

c) 1 varemedlem (for 2 år) 

d) 2 valgkomite (for 1 og 2 år) 

  

Det vil bli medlemsmøte etter årsmøtet. 

 

  



Innkalling til årsmøte 2019 
Vedlegg 1 Veibeskrivelse til Sande 

kommunehus  
 

 

2 av 2 

Kartskisse: 

 

 

Det vil normalt være  ledige parkeringsplasser  på motsatt side av veien. 
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STYRETS BERETNING for perioden 1. januar – 31. desember 2018. 

Styret har bestått av: 
Styreleder: Jon Kavli Nilsen (O-18) Varamedlem Hanne Kjersti Torgersen (E-14) 

Styremedlem (nestleder) Eva Ellefsen (O-11) Varamedlem Robin Hjertvik (N-12) 

Styremedlem (sekretær) Terje Jacobsen (O-14)    

Styremedlem (kasserer) Ragnar Lindås (E-17)    

Styremedl.(grunneiers rep.) Thomas Tinne    Varamedlem Mathis Tinne 

Valgkomité Erik Winnje (O-20)   

 Anders Skorge (F-13)   

Revisor Egil Loddengaard (F-11)   

Medlemsstatus  
Medlemskap i Hytteforening/Veilag er obligatorisk for hytteeiendommer i reguleringsområdet og alle 
som krever bruksrett til vei. 

Pr. 31. desember 2018 var det (206) medlemmer i hytteforeningen hvorav (6) medlemmer som 
betaler redusert kontingent (hytter utenom det regulerte området). 

Styremøter – befaringer 
Det har vært avholdt fire styremøter og i tillegg to arbeidsmøter angående veisaken. 

Styresaker i 2018 

Til orientering følger et noe forkortet utvalg av saker som er behandlet av styret i 2018.  

SAK 11/2017 – UTSENDELSE AV GIROER  

Styret har tidligere vedtatt at vi skulle innkreve medlemskontingent for 2019 i egen regi. Vi ønsker å 
sende ut krav via e-post og vil med det spare både porto og gebyr for innkreving. Avtalen med 
Norkred ble sagt opp fra og med 2019. 

BEHANDLING AV OPPSAGT BRØYTEAVTALE 

Vi fikk i midten av juli oppsigelse av brøyteavtalen fra Thomas Tinne. Brøyteavtalen skulle hatt en 
varighet til 2021 og ble oppsagt uten gyldig grunn. Styret innkalte til ekstraordinært styremøte i 
saken og følgende vedtak ble fattet. 

• Vi vil forelegge Tinne ny kontraktsformulering og be om deres beslutning om den kan gjelde 
for kommende sesong. Endringene er ikke vesentlige i praktisk gjennomføring men klargjør 
noen kjente problemstillinger. Setningen, «Brøytingen skal utføres på en slik måte at 
hytteeierne til enhver tid skal kunne komme til og fra hytta.» er tatt ut. Et slikt krav er ikke 
vanlig i sammenlignbare kontrakter og vil om den skal følges bokstavelig bli unødig dyr. 

• Thomas Tinne ved Mathis reduserte i møtet sitt krav til kr. 400.000 eks. mva. og aksepterte 
senere den nye formulering for sesongen 2018/2019. Det ble underveis gjort en justering 
ang. ekstra bestilt strøing ved at dette skulle utføres på timepris. 

SOLGTE UBEBYGDE TOMTER 

Styret ved formannen har fått henvendelse fra en tomt om tilgang til bommen. Tomten er i våre 

arkiver beskrevet som «Ikke solgt». Etter noe korrespondanse viser det seg at arvingene til denne 

tomten har fått beskjed fra et tidligere styre at det ikke skulle betales avgift. Nåværende styret har 
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gjort erfaring på at det er flere tomter som er solgt uten å bli registrert og ønsker å fremme nytt 

forslag på når krav om kontingentinnbetaling inntreffer under innkomne forslag. 

VEISTRID 

Veistriden har i hele 2018 vært det dominerende emne i styrets arbeid. Vi er fortsatt forhindret ved 
grunneiers forbud til å utføre vedlikehold på veinettet. Utover høsten ble det fra motpart hevdet at 
de mente veisaken skulle føres i Aust-Telemark tingrett. Advokatene argumenterte med lovverket og 
beslutning (dom) ble avsagt ved at den ble avvist for tingretten og skal behandles i Jordskifteretten 
slik som opprinnelig planlagt. 

Styret innkalte til informasjonsmøte 17.september om veistriden. Hovedsak var at vår advokat 
Botolfsen ville fortelle om «jussen» i Jordskifteretten og at medlemmene kunne stille spørsmål. 
Møtet ble avholdt i Sande gamle kommunehus og vi anslår at det møtte ca. 110 personer. Møtet var 
informativt og vellykket. Det ble skrevet referat fra møtet som er distribuert ved e-post til alle 
medlemmene. 

I forrige årsmøte vedtok vi at Heia Hytteforening og Veilag skal betale advokatutgifter utover det 
forsikringen dekker for de som er «saksøkt». Ved gjennomgang av betingelser viser det seg at vi alle 
er part i saken i Jordskifteretten og at den ikke kan belastes bare de «saksøkte». Dette betyr videre at 
vi alle eventuelt må bruke vår hytteforsikring og samordne krav. Vi må også regne med at taket på 
hva som kan kreves vil være kr. 100.000 samlet. Vi fikk erfaring med at det ble mye arbeid med 
fullmakter og ser at denne oppgaven blir enda mer omfattende hvis hver enkelt hytteeier skal 
tilbakemelde forsikringsopplysninger. Styret besluttet derfor ikke å gå for denne løsningen fordi det 
vil kreve alt for mye ressurser å gjøre dette på dugnad. Skal vi sette det bort så vil fort regningen for 
denne jobben bli like stor som tilbakebetalingen. Med andre ord så må vi betale alle advokatutgifter 
gjennom kontingenten. 

SAK 14/2018 – WEB KAMERA 

Styret har hatt denne saken oppe flere ganger men har vært usikker på kost nytte. Saken vil også bli 
behandlet i 2019 når vi får mer konkrete priser. 

SAK 15/2018 – MOTORSPORT VED ELGSJØ 
Styret sendte den 29. november en henvendelse til Notodden kommune for å få 
informasjon om videre saksbehandling om motorsportanlegget. 
Ordføreren har svart og sendt oss sakspapirene samtidig som hun tilbyr å komme på 
informasjonsmøte hos oss. 

Økonomi 
Snøbrøyting og strøing er de største utgiftene i regnskapet og siden Hytteforeningen har forbud av 
grunneier om å utføre sommervedlikehold har vi ikke utgifter på dette. Vi må imidlertid påregne at 
det kan bli en del å ta igjen. En stor utgiftspost som fortsetter å stige er renovasjon som igjen har økt 
fra kr. 110.000 til 130.000. Det betyr at vi betaler kr. 2.500 pr. uke hele året. Vi ber medlemmene 
tenke seg om hva som kastes i kontaineren. Det er KUN husholdningsavfall som kan deponeres.   
Beholdningen er pr. 31.12.2018 kr. 417.831. Regnskapet viser et underskudd på 4.500 for året. 

Påminnelse 
Husk å sende melding om adresseforandring og endring av e-post adresse til styrets sekretær: 

terje@storgaten16.no.  Vi ønsker i størst mulig grad å kommunisere på e-post. 

 

STYRET 

mailto:vidar.skovli@asker.online.no


           REGNSKAP FOR HEIA HYTTEFORENING 1.1 – 31.12.2018 

           Inntekter:                                                       Utgifter: 

Kontingent ……………Kr 900.100,00              Brøyting/strøing  …      kr 485.478,09                                                                            
Salg av bombrikker  kr      1.860,00             Bom- utgifter   …….       kr      6.890,05                                  
Renter/gebyrer……  .kr     1.616,45              Garasje                ……..   kr     7.709,00  
                                                                           Veivedlikehold ………… kr              0,00 
                                                                         Sum veikostnad (55,3)  kr 500.077,14 
                                                                           Styrets drift …………….. kr   40.359,30 
                                                                           Bankgebyrer  ………….  kr      2.119,27 
                                                                           Giroer  …………………..   kr    12.283,50 
                                                                           Renovasjon ……………   kr  130.262,00 
                                                                           Aktivitetsgruppa …….  kr    38.919,30 
                                                                           Overført Breiset ……    kr    71.050,00 
                                                                           Advokatutgifter ……..  kr  112.993,77 
                                                                           Underskudd 2018  ….  kr      4.487,83   
Sum inntekter      kr   903.576,45                Sum utgifter               kr   903.576,45 
 
 
     Sum veikostnader  ……………………………………………………      kr 500.077,14 
   +(styrets drift, giroer og gebyrer) kr 54762,07x55,3% …     kr   30.283,42 
   Totale kostnader til vei   (58,7%)          ……………………….    Kr 530.360,56 
 
 
 
            Aktiva                                                                Passiva 
 
Bankbeh. 1.1.2018   kr  422.317,06            Bankkonto 31.12.18  kr  417.829,23 
Underskudd i 2018    kr    4.487,83             Annen egenkapital     kr              2,00 
Garasje og lagerhus  kr             2,00 
Sum aktiva    ………   kr 417.831,23            Sum egenkapital …..  kr 417.831,23 
 
 
 
                                    Heia Hytteforening 31.12.2018 
 
 
Ragnar Lindås                              Jon Kavli Nilsen                       Egil Loddengård 
(kasserer)                                     (leder)                                       (revisor) 
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Forslag fra styret: 

Styret foreslår å revidere vedtektenes §4 andre setning til: 

• Alle eiendommer med ordnede medlemsforhold har rett til å delta i møtet med to 

personer, dog slik at det bare kan avgis en stemme for hver eiendom. 

Begrunnelse for forslaget: 

• Dette er bare en omskrivning til en mer tidsriktig formulering. 

Forslag fra styret: 

Styret foreslår å lage et tilleggsavsnitt før siste setning i §12 hvor styrets kommunikasjon med 

medlemmene defineres.  

• Styret vil i størst mulig grad benytte e-post i kommunikasjon med medlemmene. 

Årsmøteinnkallinger, sakspapirer og faktura på kontingent ansees som lovlig formidlet 

når e-post er sendt registrert medlem eller den han oppgir som kontaktperson. Det er 

hvert enkelt medlems ansvar at rett e-post og post adresse er meddelt foreningens styre 

ved sekretær. 

Begrunnelse for forslaget: 

• Vi vil spare mye i porto og ikke minst arbeid ved å stadfeste dette som lovlig formidling.  

Forslag fra styret: 

Styret foreslår å ta tilbake en revidert formulering i vedtektene §15 første avsnitt fra før 2005. 

Avsnittet gjelder tidspunkt for første gangs betaling av kontingent.   

• Medlemmer plikter å betale den fastsatte kontingent regnet fra det tidspunkt det 

startes med gravearbeider på tomten. Første gang forholdsmessig beregnet etter 

gjenværende hele måneder i driftsåret (kalenderåret). Etter eventuelt eierskifte er både 

den tidligere og ny eier forpliktet til å betale udekket kontingent. Ubebygde tomter som 

er ervervet første gang før 2019 må påregne å betale forholdsmessig innmeldingsavgift 

basert på endringer i standard og utgifter i veisaken.  Styret vil administrere og fastsette 

en slik avgift basert på skjønn.  

Begrunnelse for forslaget: 

• Det er etter våre opplysninger 15 eiendommer som er fradelt med eget G.Bnr. men ikke 

bebygd. Av disse er 9 ikke solgt dvs. fortsatt eiet av grunneier. Da gjenstår 6 eiendommer 

hvorav en betaler kontingent. Å finne de resterende eierne vil være vanskelig siden 

tomtene noen ganger er arvet av flere. Det i tillegg et rettsprinsipp at ingen lover eller 

regler skal ha tilbakevirkende kraft. Styret foreslår derfor at årsmøtet vedtar den nye 

teksten og vil administrere utøvelsen etter dette. 



Forslag fra styret via Varamedlem Robin Hjertvik N-12. 

Montering av IP kamera på garasjen ved bommen. 

 

Tanken er at en vil kunne via link på hjemmesiden til Heia hytteforening: heiahytte.info få tilgang til å se 

live bilde av veiforhold ved bommen.  

Krav til kamera: IP66, drift temperatur -20 grader til +60 grader. Støtte for 4G. Håndtere avstander opptil 

60 meter. 

Selve installasjon gjøres av undertegnede på dugnad. 

 

Pris engangssum 

Innkjøp kamera:        5000 kr 

Installasjons strømtilkobling:             1500 kr 

Pris innkjøp:        6500 kr 

 

Løpende kostnader pr år 

Mobilt bredbånd SIM kort:      2400 kr 

Online tjeneste for videooverf;ring fra IP kamera til hjemmesiden: 1800 kr 

Årlig kostnad 1 driftsår:       4200 kr 

 

Totalt innkjøp med første år drift:                10700 kr 
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Forslag til årsmøte i Heia Hytteforening og Veilag 2019 

Bakgrunn 
Veistriden mellom hytteeiere og grunneier skal i 2019 behandles i Jordskifteretten. I Jordskifteretten 
skal hytteeierne være representert ved styret i hytteforeningen. Før saken skal behandles i 
Jordskifteretten er det nødvendig at årsmøtet tar stilling til hvilke prinsipper som skal legges til grunn 
for forhandlingene i Jordskifteretten. 

Kjennelse i Tingretten 

Grunneier fremmet sak mot 3 hytteeiere for Tingretten. Det ble 11. januar 2019 gjort kjennelse som 
bekrefter at det var enighet mellom de 3 hytteeierne og grunneier, at grunneier eier grunnen og 
veilegemet for hovedveiene. 

Retten til å kreve avgift for bruk av veiene og retten for grunneier til å utføre sommer- og 
vintervedlikehold ble avvist som sak for Tingretten da saken allerede er meldt inn som sak i 
Jordskifteretten. 

Alternativer som kan legges til grunn for forhandlinger i 
Jordskifteretten 

Alternativ A 
Ikke å imøtekomme grunneiers krav om råderett over veiene samt hans rett til å kunne ta betalt for å 
utføre oppgraderinger og veivedlikehold; og til å kunne kreve avgift for bruk av veiene. 

Tvisten behandles i Jordskifteretten som vil fastsette vedtekter for veilag.  

Mulig utfall 

Veilaget vil ha full kontroll over hva som gjøres med hensyn til oppgradering og vedlikehold av veiene 
samt fordeling av kostnader for dette.  

Mulig konsekvens 

Dersom kjennelsen i Jordskifteretten gir grunneier liten innflytelse til: 

- å utføre oppgradering og vedlikehold av veiene 
- å ta betalt for vedlikehold og oppgradering av veiene  
- å kreve avgift for bruk av veiene 

har grunneier uttalt at han vil legge ned forbud mot at det på hans eiendom:  

- kjøres skiløyper 
- vedlikeholdes løypetraseer og turstier 
- fiskes i vannene 
- finnes badeflåter i vannene 
- oppbevares båter 

Videre har han gitt uttrykk for at det vil bli utført snauhogst i og rundt hytteområdet.  

I hvilken grad grunneier har anledning til å gjennomføre forbudene kan nok bestrides i nye rettssaker.  

Alternativ B 
Etter samtaler med grunneier har undertegnede laget en skisse for hvordan et fremtidig samarbeid 
kan være. Det er ikke gjort noen avtale med grunneier. Grunneier er innforstått med at det er en 
forutsetning at saken skal behandles i Jordskifteretten. 

Fordelen med alternativ B er at partene, før saken skal opp i Jordskifteretten, har diskutert noen 
prinsipper som kan danne grunnlag for vedtekter for et veilag som begge parter kan være fornøyd 
med. Videre kan dette forhindre ytterligere anke og behandling i rettssystemet (Lagmannsretten) 
framover. 
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Forslag til prinsipper som legges til grunn for alternativ B 

Veier og veivedlikehold 

Hovedveiene 

 
Hovedveiene er markert på kartskissen 

Eierskap til hovedveiene 

Heia Hytteforening og Veilag anerkjenner at grunneier er eier av grunnen der hovedveiene ligger og at 
grunneier er eier av veilegemet for hovedveiene. 

Kjennelsen i Tingretten sier at de 3 saksøkte anerkjente dette. 

Oppgradering og vedlikehold av hovedveiene 

Grunneier forplikter seg til å gjennomføre en oppgradering av hovedveiene i henhold til veiklasse 4 
sommerbilvei for tømmerbil med henger samt å vedlikeholde hovedveiene. I vedlikehold inngår også 
nødvendig grusing og slodding.  Eventuelt behov for salting avtales med Heia Hytteforening og Veilag.   

Grunneier bærer selv kostnadene for oppgradering og alt vedlikehold.  

Heia Hytteforening og Veilag krever inn og betaler grunneier en årlig avgift for bruk av hovedveiene. 
Denne fastsettes til kr. 1.500,- pr. hytteeiendom registrert som medlem i Heia Hytteforening og Veilag. 
For andre eiendommer er grunneier selv ansvarlig for å avtale og å innkreve avgift. Avgiften 
indeksreguleres.   

Grunneier skal fremlegge planer og igangsette oppgradering innen rimelig tid. Ved mangel på 
utførelse kan Heia Hytteforening og Veilag utsette betaling av avgiften. 

Det er forventet at Jordskifteretten kan definere «rimelig tid».  

Forslaget vil medføre en økning av medlemskontingenten på ca. kr. 1.000,- pr. hytteeiendom. 

Avgifter som enkelte betaler i dag 

I kjøpskontraktene for alle tomtene er det spesifisert at grunneier kan kreve avgift for bruk av veiene, 
uten at det er spesifisert at avgiften skal benyttes for vedlikehold av vei.   

Grunneier frafaller alle krav om avgift utover det som betales av Heia Hytteforening og Veilag for bruk 
av veiene. Dette gjelder også for de som i dag betaler årlig avgift til grunneier (tomter kjøpt etter 2006). 

Om sideveier parkeringsplasser og tun 

Heia Hytteforening og Veilag er ansvarlig for drift og vedlikehold av disse. Veilaget budsjetterer, 
planlegger og gjennomfører vedlikehold. Grunneier vil være en preferert leverandør av tjenester for 
vedlikehold, forutsatt at dette tilbys til konkurransedyktige priser.  Dersom grunneier ikke kan tilby 
konkurransedyktige priser, står Heia Hytteforening og Veilag fritt til å benytte en annen leverandør 
uten at grunneier kan iverksette sanksjoner. 

Dersom grunneier gjennom sin skogsdrift eller annen næringsvirksomhet påfører skade på veiene skal 
dette istandsettes uten kostnad for Heia Hytteforening og Veilag. 
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Vintervedlikehold 

Med vintervedlikehold forstås brøyting og strøing av alle veier, tun og parkeringsplasser innenfor 
hytteområdet.  

Grunneier vil være den prefererte leverandør av denne tjenesten, forutsatt at dette tilbys til 
konkurransedyktige priser. Dersom grunneier ikke kan tilby konkurransedyktige priser, står Heia 
Hytteforening og Veilag fritt til å benytte en annen leverandør uten at grunneier kan iverksette 
sanksjoner.  Det er et mål at det inngås langsikt avtale mellom grunneier og Heia Hytteforening og 
Veilaget. Avtalen skal utarbeides med utgangspunkt i eksisterende avtale. 

Skogsdrift 

Det forutsettes at skogsdriften innenfor hytteområdet gjennomføres skånsomt og uten at dette er til 
hinder for bruk av turstier og skiløyper. Ved planting av ny skog skal det tas hensyn til etablerte turstier 
og skiløypetraseer.  

Mulighet for friluftsaktiviteter 

En forutsetning for å akseptere at oppgradering og vedlikehold av hovedveiene overlates til grunneier 
er at det inngås en skriftlig og bindende avtale mellom grunneier og Heia Hytteforening og Veilag som 
legger grunnlag for at: 

- Det skal kunne etableres og vedlikeholdes turstier 
- Det skal kunne etableres og vedlikeholdes skiløypetraseer 
- Det skal kunne kjøres skiløyper med scooter og wiesel 
- Det skal kunne være badeflåter i vannene (Høymyrvann og Primtjønn) 
- Badebryggen i Primtjønn vedlikeholdes 
- Badeplasser skal kunne tilrettelegges for funksjonshemmede 
- Det skal være felles båter og det skal etableres brygger og opplagsplasser for båtene 
- Fiske i vannene er tillatt i henhold til offentlige regler 
- Det skal kunne etableres områder for lek og trim 

Heia Hytteforening og Veilag er ansvarlig for å etablere og vedlikeholde anleggene og er ansvarlig for 
at anlegg er trygge og at områdene omkring er ryddige og at det gjøres så små inngrep i naturen som 
mulig. 

Heia Hytteforening og Veilag vil for dette betale til grunneier en årlig indeksregulert avgift på  
kr 25.000,-  

Avstemming 
Undertegnede ber om at Årsmøtet stemmer over alternativ A eller Alternativ B og og avstemningen 
skal skje skriftlig. 

 

 

Spikkestad, 23. januar 2019 

 

Jon Kavli Nilsen 

 





Heia Hytteforening 
 

 
Til generalforsamlingen i Heia Hytteforening 4.mars 2019 
 
 
Innstilling fra valgkomiteen til styre og tillitsverv: 
 
Styreleder:  Jon Kavlie Nilsen (O-18)  Gjenvalg 2 år (ett år som formann) 
Styremedlem: Eva Ellefsen (O-11)   Gjenstår 1 år 
Styremedlem: Thomas Tinne (grunneiers repr.) Fast medlem 
Styremedlem: Anders Skorge (F-13)  Ny 2 år 
Styremedlem: Terje Jacobsen (O-14)  Gjenvalg 2 år 
 
Varamedlem:  Dag Lindsholm (C-7)  Ny 2 år 
Varamedlem:  Robin Hjertvik (N-12)  Gjenstår 1 år 
 
Revisor:  Egil Lodengaard (F-11)  Gjenstår 2 år 
 
Valgkomite:  Anders Lensby M-19)  Ny 1 år 
Valgkomite:  Erik Winnje  (O-20)   Gjenvalg 2 år 
 
 
 
Valgkomite 
 
Erik Winnje (O-20)    Anders Skorge (F-13) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

Fullmakt 

Vær oppmerksom på stedfortreder kan kun avgi 2 stemmer. Det vil si egen stemme pluss 1 

fullmakt. 

 

Som eier av hytte nr. ___________ gir jeg herved 

Navn: __________________________ hytte nr. ___________ 

Fullmakt til å avgi stemme på mine vegne på årsmøtet i Heia Hytteforening 2019 

Stemmen kan bare avgis på årsmøtet 

Navn:________________________ Adresse:  ___________________ 

       ___________________ 

 


