
Vellet ble vedtatt avgrenset til eksisterende reguleringsplan på årsmøte 

2020 

 

Styret har ønsket å informere og diskutere dette når vi kunne samles, hvilket ikke 

har vært mulig pga Covid. Herved gir vi vår redegjørelse knyttet til vedtaket. 

 

Litt historie Hyttefeltet i kommuneskogene til Gol og Hemsedal har sakte blitt 

utviklet rundt golfbanen med langrennsløype. I begynnelsen var det salg av 

tomter og få oppføringer fra utviklingsselskapet til nå bare ferdighytter. 

Infrastrukturen ble bygget ut etter behov, med svakheter som både utbygger og 

Hemsedal Golf Alpin velforening (heretter vellet/vi) har måttet ta kostnader i 

forbindelse med. Det har også vært endringer i reguleringsplanen. Før det første 

utbyggingsselskapet gikk konkurs fikk vi på plass en avtale som klargjorde vellets 

eierskap til infrastruktur. Den var viktig, ikke minst når vedkommende som hadde 

signert avtalen på vegne av HGAU ville kjøpe det av konkursboet. Vi byttet også 

en stikkledning som hadde for liten dimensjon i nedre del for ca 500.000,- (vi fikk 

ikke lån i banken), samt har utvidet veien noen steder og bygget på og om 

skitrase. Styret i vellet har vært fornuftige hytte naboer som har hatt med seg 

historien. I nåværende leders mer enn ti år har det vært høyt under taket, flere 

diskusjon forut for budsjettet og meget engasjerte årsmøter. Vår infrastruktur 

slites ned over tid, uforutsette ting skjer, mye snø og vekslende forhold gjør at vi 

må ha god likviditet. Felleskostnadene er nå stabile og i sammenligning med 

andre vel relativt lave.  

 

Infrastruktur Vann -og avløp samt vei er våre største kostnader. Vi har tidligere 

hatt for lite vann og svakt trykk som ble kompensert med pumper og ekstra 

kjempe vanntank. Vårt vann kommer fra tilsig-basseng i grunnen og vi var spente 

på om vi hadde nok i jule/nyttårshelgen, og har vi nok om det blir en tørr sommer 

og alle skal på hytta med vanning av torvtak og fylling av boblebad. Kapasiteten i 

renseanlegget er også en viktig del: Anlegget er beregnet med 4 personer pr 

hytte målt over 5 dager hvilket i teorien gir 248 hytter (kapasitet på renseanlegget 

er 992 p.e.), men er det for lavt i høytidene når det er mange på hyttene? For er 

riktig tall 5 personer så er det ikke mer kapasitet. Nyttårsaften 31/12 var 

vannforbruket 105m3 (det skal beregnes litt og mer data innhentes). Det er store 

mengder og vi måtte i fjor også installert ny luftrenser. Vi tømmer det noen 

ganger ekstraordinært forut for høytider for å være sikre på at det ikke blir 

fullt/renner over og det koster oss ganske mye og så tilkommer drift/service. Alt 



dette gjør oss til dalens største hyttefelt. Vi har flere kilometer med vann -og 

avløpsledninger, ca 80 kummer med koblinger, tre hus med installasjoner, 

kummer og pumper samt mer enn 5 kilometer med veier som vedlikeholdes 

(Hemsedal Hyttetomter får en avtalt faktura for  slitasje hvert år), måkes, strøs, 

skrapes, gruses, hull fylles, saltes, rehabiliterer unødvendige fartsdumper, 

kantklippes samt arbeid med skiløyper og andre traseer. Over hundre inn/ut-

kjøringer i helgene og for mye trafikk i høytidene. PS Kjør pent! 

 

Fremtidig mulig utvikling Når hyttefeltet innenfor eksisterende reguleringsplan 

er fullt utbygget vil vi være ca 200 hytter. Hemsedal Hyttetomter har hatt planer 

om utbygging på enkelte teiger på golfbanen (30?), med mulig ombygging av 

banen eller omgjøring til 9 hull. Andre planer er utbygging nord om drivingrangen 

(100?) i Gol kommune og en langsiktig tanke om å bygge mer langs golfhull 8 

frem til “oss” ved hull 7. Hemsedal kommune ønsker å tilrettelegge for mye 

utbygging bak gapahuken (i første omgang 200?). Litt bittersøtt er vi i et attraktivt 

område. 

 

Styrets begrunnelse Styret ønsker å ha kvalitet i hele infrastrukturen. Press på 

denne gjør oss sårbare. Vi tar vannprøver og melder til Mattilsynet pr Altinn og 

Forurensningstilsynet. Styret har skriftlig blitt kritisert av 14 vel-medlemmer for å 

ville stoppe utbygging og derav økonomisk ødelegge for golfbanen, hvilket ikke 

medfører riktighet. Vårt medlemskap i golfbanen gjennom C-aksje gir oss ingen 

innflytelse og vi mottar ingen informasjon. Vi har heller overhode ingen 

påvirkning på avtaler utbyggere og kommunene inngår, eller om kommunene vil 

utvikle alene. Hva som imidlertid er sikkert er at utbyggere gjerne vil at vi skal ta 

ansvaret og ønske nye vel-medlemmer velkommen, samt fremtidig ønsker å 

bruke vår eksisterende infrastruktur for å tjene penger. Slik det har vært og er 

under dagens reguleringsplan, har tilkobling til vann -og avløp vært “kostnadsfritt” 

= inkludert i tomteprisen, mao betalt ved kjøp. Nye regulerte hyttefelt får etter vår 

oppfatning lage sitt eget vel og vedlikeholde sitt, så vil vi konstruktivt samarbeide 

og fordele kostnader der det er overlapp som på f.eks. skiløype og bruk av vei. 

Inn/ut-kjøring fra riksveien er en utfordring i dag og øker med flere hytter. 

At vi drifter bedre og felleskostnader reduseres om vi blir flere er ikke sikkert. 

Fremtidig utbygging er ikke noe vi avgjør, annet enn som mulig høringsinstans. 

Vi kan ha en “bedre posisjon” ved å ha klargjort hvilke interesser vi ivaretar, fordi 

bildet er sammensatt og det ikke er nok å bare se på noen få forhold. Ha tillit! 

 



Alt vurdert, er det styrets oppfatning at vellet har truffet riktig besluttning! 


