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Vedtekter for 

HEIA HYTTEFORENING og VEILAG 

NOTODDEN 

Vedtatt på årsmøtet 13. november 1982, med endringer:  
11. juni 1983, 19. juni 1993, 14. juni 1997, 9. juni 2001, 18. juni 2005, 3. mars 2012,  
8. mars 2014, 7. mars 2015, 4. mars 2019 og 2. mars 2020. 
 

§ 1 STIFTELSE  
I henhold til bestemmelser i tilknytning til erverv av tomt i utbyggingsområdet etter plan av  
21. mars 1977 utgjør følgende  

HEIA HYTTEFORENING og VEILAG1 - NOTODDEN 

- De som har kjøpt/kjøper hyttetomt innenfor utbyggingsområdet 
- Eiere av gamle eksisterende hytter i området, som ønsker medlemskap 
- Eier av gnr. 44 bnr. l som selger av tomter 

 
Heia Hytteforening og Veilag er i etterfølgende omtalt som Foreningen.  
 

§ 2 MEDLEMMER 
Alle som eier hytteeiendommer innenfor utbyggingsområde nevnt i §1 plikter å være 
medlem i Foreningen. Medlemskapet følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne. 
Eier av gnr. 44 bnr. l plikter; å ta inn i kjøpekontrakt ved salg av tomt for fritidsbolig at 
eiendommen plikter å være medlem i Foreningen samt å informere styret i Foreningen 
om salg av tomt. 
 
Som nye medlemmer kan etter søknad tas opp andre eiendommer i området og andre som 
Foreningen ønsker å ha med. 
 

§ 3 REGULERINGSPLANER 
Foreningen, grunneier og medlemmene er forpliktet til å forholde seg til følgende 3 vedtatte 
reguleringsplaner samt senere endringer til disse.   

 Reguleringsbestemmelser Meheia revidert 15-07-2005 plan nr. 274 

 Reguleringsbestemmelser felt C revidert 19-05-2011 plan nr. 319 

 Reguleringsbestemmelser felt M, N og R revidert 16-06-2011 plan nr. 322 
 

§ 4 FORMÅL ANSVAR OG EIERSKAP 
Foreningen skal forvalte alle fellesanlegg i området, så som veier, parkeringsplasser,  anlagte 
innretninger for friluftsliv, veivedlikehold, snøbrøyting og annen virksomhet i denne 
forbindelse som ikke tilligger andre. 
Foreningen skal bidra til et harmonisk hyttemiljø i gode, naturlige omgivelser og søke å 
utvikle tiltak for gode muligheter for friluftsliv i området og nærliggende strøk. 

 
1 jfr.  Veglov av 21.06.1963 – Kap VII. Private vegar §§ 54-56 
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§ 5 FORDELING AV ANSVAR MELLOM GRUNNEIER 44/1 OG FORENINGEN 

Etter at det var inngått et rettsforlik mellom grunneier 44/1 og Heia Hytteforening og Veilag 
ble det den 2.12.2019 gjort jordskifteavgjørelse av Nedre Telemark Jordskifterett. 
Saksreferanse: 18-054807REN-JSKI HEIA HYTTEFELT 
 
Følgende 7 punkter ble avgjort: 
 
1. Veier og eier av veier.  
Hovedveier:  Høymyrvassvegen lengde 3866 meter  

Primtjønnvegen lengde 1083 meter  
 

Grunneier er eier av de 2 hovedveiene og parkeringsplass før bom på Høymyrvassvegen samt 
parkering i enden av Primtjønnvegen. Det gjelder både veigrunn og veilegemet. Eierskap til 
veilegemet for sideveiene ligger til hytteeierne ved Heia Hytteforening og Veilag. Heia 
Hytteforening og Veilag er eier av elektronisk bom på Høymyrvassvegen, garasje ved E134 
og bu ved veibom.  
 
Grunneier har rett til bruk av sideveier til næringsvirksomhet som er naturlig for området og 
til eventuelle nye hyttetomter. Nye hyttetomter skal være med i Heia Hytteforening og Veilag. 
Blir det anlagt nye eller forlenget sideveier eies ferdig veilegeme av Heia Hytteforening og 
Veilag.  
 
2. Oppgradering og vedlikehold av hovedveiene  
Grunneier forplikter seg til å gjennomføre en oppgradering av hovedveiene ved engasjert 
entreprenør i henhold til veiklasse 4, jfr. rapport fra Sverre Bakke datert 23. mai 2019, 
sommerbilvei for tømmerbil med henger samt å vedlikeholde hovedveiene. I vedlikehold 
inngår også nødvendig grusing og slodding. Eventuelt behov for salting avtales særskilt med 
Heia Hytteforening og Veilag som betaler for saltingen. 

 
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 som forfaller i to like terminer første gang 1. februar 2020 deretter  
1. august 2020. Avgiften indeksreguleres med SSB sin "Byggekostnadsindeks for veganlegg" 
basert på indeksen 1. juli 2019. 
 
For andre eiendommer er grunneier selv ansvarlig for å avtale og å innkreve avgift.  
 
Grunneier skal fremlegge planer innen 1. september 2019 for oppgradering av de to 
hovedveiene. Anlegget skal igangsette innen utgangen av 2020. Ved mangel eller forsinkelse 
på utførelse og senere vedlikehold kan Heia Hytteforening og Veilag utsette betaling av 
avgiften. 
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3. Avgifter i henhold til inngåtte kjøpskontrakter 
I kjøpskontraktene for tomtene er det spesifisert at grunneier kan kreve avgift for bruksrett av 
veiene. 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).  
 
4.  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 
og vilkår. Dersom grunneier ikke kan tilby konkurransedyktige priser og vilkår, 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. 
 
5.  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 og vilkår. Dersom grunneier ikke kan 
tilby konkurransedyktige priser og vilkår, 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 
langsiktig avtale mellom grunneier og Heia Hytteforening og Veilag. Avtalen skal utarbeides 
med utgangspunkt i eksisterende avtale for 2018/2019. 
 
6. Skogsdrift og annen næringsvirksomhet som er naturlig for området  
Det forutsettes at driften 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. 
 
7. Friluftsaktiviteter 

- Det skal kunne etableres og vedlikeholdes turstier  
- Det skal kunne etableres og vedlikeholdes skiløypetraseer 
- Det skal kunne kjøres skiløyper med scooter og løypemaskin 
- Det skal kunne være badeflåter i vannene (Høymyrvann og Primtjønn) 
- Badebryggen i Primtjønn skal kunne vedlikeholdes  
- Badeplasser skal kunne tilrettelegges for funksjonshemmede 
- Det skal være felles båter og det skal etableres brygger og opplagsplasser for båtene 

tilhørende Heia Hytteforening og Veilag 
- Fiske i vannene er tillatt i henhold til offentlige regler 
- Det skal kunne etableres områder for lek og trim  

 
Heia Hytteforening og Veilag i samråd med grunneier 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.  
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Heia Hytteforening og Veilag vil for dette betale til grunneier en årlig, indeksregulert med 
indeks angitt i pkt. 2, avgift på kr 25.000,- som betales 1. juli. 
 

§ 6 LEDELSE 
Foreningens virkefelt ledes av årsmøtet og styret i samsvar med disse vedtekter og andre 
bestemmelser fastsatt av årsmøtet. 
 

§ 7 ÅRSMØTE 
Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Alle medlemmer med 
ordnede medlemsforhold har rett til å delta i møtet, dog slik at det bare kan avgis en stemme 
for hver eiendom.  
Innkalling til årsmøte skjer ved e-post eller brev til medlemmene, medfølgende forslag til 
dagsorden og aktuelle saksdokumenter, minst fjorten dager før møtet holdes. Forslag til 
behandling av årsmøte må være styret i hende innen 15. januar. Et medlem kan møte og 
stemme ved stedfortreder som avgir skriftlig fullmakt til styret. Dog kan ingen stedfortreder 
representere flere enn to stemmeberettigede medlemmer. 
 

§ 7.1 BESLUTNINGER 
Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig, jfr. § 7, 2. ledd. Vedtak, unntatt beslutninger om 
vedtektsendringer, treffes ved alminnelig flertall. 
Årsmøtet ledes av styrets leder, med mindre det etter forslag fra denne blir valgt en møteleder. 
Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. 
Ved skriftlig avstemning blir blanke stemmer regnet som ikke avgitte stemmer. Likt 
stemmetall ved valg blir avgjort med loddtrekning. Ved stemmelikhet ellers har 
møtelederen dobbeltstemme. 
 
Flertallsvedtak må ikke påføre noen medlemmer større kostnader og ulemper enn nytte. 
Vedtaket må heller ikke medføre usaklig forskjell på rettene til flertallet og mindretallet. 
Vedtaket må ivareta fellesskapets vel og ikke gi urimelige fordeler til flertallet til skade 
for mindretallet. Medlem som mener et flertallsvedtak er i strid med disse vilkårene, kan 
bringe spørsmålet inn for de alminnelige domstoler. 
 

§ 7.2 KONSTITUERING OG SAKSBEHANDLING 
Årsmøtet konstitueres ved: 

1. Navneopprop/ fullmakter 
2. Valg av møteleder 
3. Valg av referent og to medlemmer til underskrift av protokoll 
4. Godkjenning av styrets innkalling, fullmakter og saksliste 

Ordinært årsmøte skal behandle: 

1. Styrets beretning  
2. Revidert regnskap 
3. Styrets forslag til budsjett og arbeidsplan for inneværende driftsår 
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4. Styrets forslag til foreningskontingent og betalingsfrist 
5. Forslag fra styret og innkomne forslag fra foreningens medlemmer med forslagsstiller 

redegjørelse  
6. Valg av styre, revisor og medlemmer til valgkomitéen i samsvar med vedtektenes 

bestemmelser 

For å opprettholde og utvikle området i samsvar med foreningens formål og medlemmenes 
felles interesser kan årsmøtet fastsette bestemmelser for området. 
 

§ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes etter beslutning av styret eller etter skriftlig begrunnet 
anmodning fra minst én fjerdedel av foreningens medlemmer.  Med anmodningen skal følge 
forslag til dagsorden for møtet. 
Styret skal behandle slik anmodning innen rimelig tid og innkalle til ekstraordinært årsmøte 
med minst 4 ukers varsel til medlemmene. 
Med innkallingen skal følge den mottatte anmodning og dagsorden og forslagsstillers 
redegjørelse med synsmåter på vedkommende saker. 
Bestemmelsene i §7, 7.1, 7.2 gjelder tilsvarende så langt de passer. 
 

 § 9 STYRET 
Foreningens styre skal ha leder, nestleder og to andre medlemmer med varamedlemmer som 
velges av årsmøtet, og ett fast medlem oppnevnt av grunneieren. I tillegg kan også grunneier 
oppnevne et eget varamedlem for sin representant. 
 

§ 10 VALG TIL STYRET 
Medlemmer av styret velges for 2 år om gangen, unntatt ved første ordinære valg da to 
medlemmer og ett varamedlem velges for ett år. 
Styrets leder velges ved særskilt valg. Styret velger selv nestleder, og fordeler de praktiske 
arbeidsoppgaver seg imellom. 

 
§ 11 STYRETS VEDTAK 

Styret er beslutningsdyktig når lederen eller nestlederen og to andre styremedlemmer er til 
stede ved møtet. Vedtak treffes ved alminnelig flertall; ved stemmelikhet er lederens, eller 
hvis vedkommende har forfall, nestlederens stemme avgjørende. 
 

§ 12 STYRETS FUNKSJONER 
Styret er foreningens utøvende organ og utfører sin virksomhet i samsvar med vedtekter og 
årsmøtets bestemmelser og vedtak. 
Styret fører regnskap over foreningens inntekter og utgifter. De avgir beretning, regnskap, 
budsjett for inneværende driftsår og forslag til medlemskontingent for samme. 
Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. 
Styret fører protokoll over sine forhandlinger og beslutninger. 
Foreningen blir forpliktet av lederen sammen med kassereren 
Styret foreslår kandidater for valgkomité. 
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Styret utfører oppgaven uten vederlag, dog kan medlemmene refunderes kostnader relatert til 
styreoppgaven. 
 

§ 13 VALGKOMITÉ 
Årsmøtet velger to av foreningens medlemmer til valgkomité. Medlemmer til valgkomité 
velges for 2 år. Dog dersom det er nødvendig at begge medlemmer er nye velges den ene for 
ett år. 
Valgkomiteen legger frem forslag til årsmøte om leder, styremedlemmer og revisor.  

 

§14 REVISOR 

Revisor, som velges for 3 år, skal følge foreningens virksomhet, føre kontroll med alle inn- og 
utbetalinger og avgi beretning i tilknytning til regnskapet. 
 

§ 15 MIDLER 
Foreningens midler plasseres i bank, og alle utbetalinger skjer gjennom banken. Dog kan 
styret etter behov oppebære inntil kr 3000,- til dekning av mindre, løpende utgifter. 
Utlegg i forbindelse med vervet som styremedlem kan dekkes av foreningen etter spesifisert 
regning og attestasjon av styrets leder eller nestleder. 
 

§ 16 KONTINGENTINNBETALING 
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. For ubebygde tomter må eier påregne å betale 
forholdsmessig innmeldingsavgift basert på endringer i standard og utgifter knyttet til veien, 
bom og andre fellesanlegg bekostet av Foreningen. Styret vil administrere og fastsette en slik 
avgift basert på skjønn.  
Melding om eierskifte skal sendes styret innen fire uker med opplysning om eiendommens 
betegnelse, gårds- og bruksnummer, den nye eiers navn, adresse og e-postadresse. 
Kontingent innbetales til den frist årsmøtet har fastsatt. I tilfelle av manglende betaling sendes 
nytt varsel om innbetaling, samt et purregebyr pålydende den til enhver tid gjeldende 
offentlige sats (jfr. Inkassoforskriften). Betalingsfrist etter purring er to uker. Etter denne frists 
utløp fremmes krav om innbetaling gjennom vanlig inkasso. Utgiftene til dette belastes 
vedkommende medlem. 
Når det foreligger særlige grunner, kan styret etter skriftlig begrunnet søknad gi 
betalingsutsettelse i inntil seks måneder regnet fra første betalingsfrist. 
Manglende innbetaling av kontingent utelukker vedkommende medlem fra årsmøte etter 
bestemmelse av styret. Alle rettigheter til hytteområdet opphører. Nøkler til bommen og 
bombrikke skal straks returneres til styret. Mobilnummer for åpning av bommen 
ugyldiggjøres. 

 
Medlemskontingenten skal dekke: 

- Avgift til grunneier 44/1 for bruk av vei 
- Avgift til grunneier 44/1 for bruk av grunn til friluftsaktiviteter 
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- Kostnader for vedlikehold av sideveier, parkeringsplasser og tun 
- Brøyte og strøavtale 
- Administrasjonskostnader 
- Medlemskap i Breiset og Omegn Løypelag 
- Kostnader relatert til aktivitetsgruppa 
- Kostnader relatert til drift og vedlikehold av bom 
- Annet etter vedtak fra årsmøtet 

 
§17 KOMMUNIKASJON MED MEDLEMMER 

Styret innkaller til årsmøte og kan invitere medlemmene til andre møter i tilknytning til 
foreningens formål og interesser. 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 
vedkommende oppgir som kontaktperson. Det er hvert enkelt medlems ansvar at rett e-post og 
post adresse er meddelt foreningens styre ved sekretær. 
 

§ 18 MEDLEMSLISTER 
Styret er ansvarlig for å vedlikeholde medlemslister samt liste over tillatte telefonnummer for 
åpning av bom. Listene skal behandles fortrolig, dog kan informasjon om enkeltmedlemmer 
opplyses om ved behov.  
Medlemmene er ansvarlig for å meddele styret om endringer av e-postadresse, postadresse og 
telefonnummer. 
 

§19 GJENNOMFØRING AV AKTIVITETER 
Styret kan invitere medlemmer til gjennomføring av besluttede praktiske tiltak ved 
egeninnsats uten godtgjørelse. Ikke deltagende medlemmer kan ikke belastes med tilsvarende 
beregnet beløp. 
 

§ 20 ANSVAR FOR SKADER 
Alle som bruker foreningens fellesanlegg, veier og hovedveier, og som ikke holder seg til 
vedtektene eller retter seg etter pålegg fra styret, er selv ansvarlige for skader de påfører 
anleggene eller veien. Dersom skader ikke blir utbedret tilfredsstillende, kan styret få 
utført utbedringer i for medlemmets/brukerens regning. 
 

§ 21 VEDTEKTSENDRINGER 
Disse vedtekter kan bare endres ved vedtak av ordinært årsmøte med minst tre fjerdedels 
flertall av de tilstedeværende medlemmer og stedfortredere i henhold til fullmakt. 


