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Spikkestad, 13.  juni 2019 

Medlemsinformasjon juni 2019 

Forlik i veistriden 
Det ble ved rettsmekling 5. juni 2019 inngått et forlik mellom grunneier og Hytteforeningen.  

Om forliket 
Dere vil finne en komplett versjon av rettsmeklingsprotokollen på vår hjemmeside 
www.heiahytte.info/veistriden  Innholdet i forliket er også angitt på de neste sidene. 

Som det kommer frem av forliket er det forutsatt at dette må godkjennes av årsmøte i foreningen. Et 
ekstraordinært årsmøte vil bli forsøkt avholdt i første halvdel av september i år.  

Anbefaling fra advokat Botolfsen 
Advokat Botolfsen har anbefalt medlemmene å akseptere forliket. Under følger et utklipp av notat fra 
advokat Botolfsen. Dere vil også finne notatet komplett på vår hjemmeside www.heiahytte.info/veistriden  

Hvordan akseptere/ ikke akseptere forliket 
Da Heia Hytteforening og Veilag ikke er et rettsobjekt må forliket aksepteres av den enkelte tomteeier. 
Advokat Botolfsen har i den anledning utarbeidet en erklæring som hver enkelt part skal underskrive (husk 
at det gjelder alle som er registrert som eier av tomten). Den er gjengitt på siste side og er lagt ut på 
hjemmesiden  www.heiahytte.info/veistriden Underskrevet forlik sendes på e-post til Eva Ellefsen 
eva.ellefsen@ebnett.no eller pr. brev til Eva Ellefsen, Furulia 20, 3039 Drammen. 

Dersom melding ikke er mottatt innen 31. august 2019 anser styret at du/dere aksepterer forliket.  

Begrunnelse for å akseptere et forlik 
Det ble etter rettsmøte 25. april 2019 vedtatt at det skulle utarbeides en rapport for oppgradering av 
hovedveiene. Denne rapporten vil finnes på vår hjemmeside www.heiahytte.info/veistriden. 

Rapporten viser at det er nødvendig med en omfattende oppgradering til en kostnad på over 4 millioner 
kroner. Det ble av retten også gjort en beregning for kostnadsfordeling mellom grunneier Tinne og 
tomteeierne. Denne er basert på tonnkilometer og viser at grunneier ville måtte stå for ca. 17 % og 
tomteeierne 83 % av oppgraderingskostnader og vedlikeholdskostnader. 

Behovet for oppgradering av hovedveiene er et tema. Retten var av den mening at det også for 
tomteeierne er et behov for oppgradering av blant annet bærelag, stikkrenner og topplag. 

Ved å akseptere forliket vil vi oppnå en forutsigbarhet med hensyn til kostnader, veistandard og tidsramme 
for gjennomføring. Ved manglende gjennomføring av veioppgradering og vedlikehold har vi mulighet til å 
holde tilbake betaling til grunneier. Tinne skal innen 1. september i år fremlegge planer for 
gjennomføringen og arbeidene skal igangsettes i løpet av 2020. Tomteeierne vil ikke bli belastet for 
kostnader for oppgradering og vedlikehold av hovedveiene utover den årlige avgiften. Vi har fortsatt 
oppgaver og kostnader relatert til sideveier, parkeringsplasser og tun. 

Ved forliket er det også lagt et grunnlag for et samarbeid med grunneier for å tilrettelegge for et aktivt 
friluftsliv på Heia.  

Uten forlik vil saken gå videre i rettssystemet med hovedforhandlinger 30. oktober 2019. Retten vil da avsi 
dom i saken. 
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Vedtektsendringer 
Styret vurderer det slik at å vedta forliket ikke medfører endringer i vedtektene. Styret vil til ordinært 
årsmøte i 2020 fremme eventuelt andre forslag til endringer i vedtektene.  

Spørsmål 
For eventuelle spørsmål ta kontakt med et av styremedlemmene. 

 

____________________      ____________________    ___________________       ___________________ 

 

 

 

 

Jon Kavli Nilsen Eva Ellefsen Tom Trelease Dag Lindsholm 
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Erklæring vedrørende 

Forlik 
I 

Nedre Telemark Jordskifterett 
sak nr 18-054807 REN-JSKI 

 
Jeg/Vi, (navn og adresse) 
 
Navn: ________________________ 
 
Adresse: _____________________ 
 
Eier av gnr 44/46 bnr…….. i Notodden kommune, adresse nr. ……………… 
 
Det vises til forlik som ble fremforhandlet jordskiftesak for Nedre Telemark Jordskifterett (sak nr 18-
054807 REN-JSKI) 5. juni 2019 som gjelder oppgradering, bruk og vedlikehold av de to hovedveiene og 
sideveier til alle hyttene i Heia Hytteforening og Veilag. 
 
Hvor hovedpunktene er: 
Grunneier skal oppgradere og vedlikeholde hovedveiene og skal selv bære kostnadene for dette. 
Hytteeierne ved Heia Hytteforening og Veilag skal: 
Betale en avgift for bruk av hovedveien på kr 1.500 per år, som innkreves av Heia Hytteforening og Veilag. 
Heia Hytteforening og Veilag skal selv vedlikeholde sideveiene  
 
Heia Hytteforening og Veilag som hadde fullmakt til å forhandle for de fleste hytteeierne, kan ikke 
forplikte den enkelte, fordi alle hytteeierne var part i saken.  
 Jeg skjønte ikke den setningen 
Det er derfor et ønske fra retten at denne erklæringen underskrives, slik at det ikke oppstår unødige 
problemer.  
Den vil også gjelde som forhåndsavstemning til årsmøte hvis du/dere ikke kan komme på ekstraordinært 
årsmøte. 
 
Jeg/Vi bekrefter følgende: 
 
  Jeg/vi aksepterer forliket. 
 
  Jeg/vi aksepterer ikke forliket. 
 
Det skal opplyses at saken i jordskifteretten vil bli hevet som forlikt for de om aksepterer.  For de som ikke 
gjør dette, vil sannsynligvis saken fortsette i rettssystemet. 
 
Dato: …………/………. 20……. 
 
 
_______________________________________________ 
Eier/eiere 
 


