
Orientering fra styret 2021 

 

SAK 6/21: Ønske om votering om å gjenåpne Hemsedal Golf Alpin Velforening for nye hytter 

 

Styret har samme oppfatning i 2022, som vedtatt på årsmøte to ganger tidligere, og anbefaler 
årsmøte å stemme Nei til gjenåpning av vellet. 

 

Herav følger mer informasjon og historikk, siden det er flere og litt blandede argumenter som 

anføres for å gjenåpne vellet: 

1. Tomter ihht eksisterende reguleringsplan / litt historikk 

Solgt/utviklet av av Hemsedal Hyttetomter, som har en avtale med tomteeier = kommunene. Salget 

innebærer pliktig medlemskap i golfbanen og vellet. 

Vellet har ingen innflytelse på avtaler eller salg. Hverken overfor kommunene, Hemsedal 

Hyttetomter eller Hemsedal Golfbane. Vi kommer først inn etter salget er gjennomført. 

Først var det en 9 hulls bane, som senere ble 18 hull i regi av Hemsedal Golfbane AS og klubben (ikke 

oss). Tomteområdet har vært under utvikling i snart 25 år. 

Det er i dag ca 204 medlemmer i vellet og ca 6 solgte ubebygde tomter. 

 

2. Fremtidig utvikling nær oss = ca tre ganger så mange hytter 

Hemsedal kommune ønsker selv å utvikle hyttefeltet F17 nord/vest om oss opp fra hull 5 ovenfor 

skitraseen opp til Huso. Her kan det i første omgang bli 200 hytter. 

Hemsedal Hyttetomter har et område nord om driving rangen og vil utvikle det (200?), noen mindre 

hytter (10?) for utleie rundt golfstua samt (30?) på noen teiger. 

 

3. Infrastruktur 

Før det kunne selges tomter måtte infrastruktur på plass, og det var en investering det første 

utviklingsselskapet gikk konkurs på. Arbeidet har vært dårlig dokumentert hvilket har kostet oss ca 

100.000. Vellet har måttet bruke ca 0,5 millioner på å bytte et avløpsrør i nedre del, ca 200.000 på å 

utvide veien samt stadig vedlikehold og forsikring av øvrig infrastruktur gjennom pumpebytter, 

beising, vedlikehold/reparasjoner av kilometer med rør og ditto kummer.  

Det har vært oversvømmelse av kloakk og kjemikalielekkasje (sist februar 2022), pumpe røk ved høy 

belastning påskeaften 2021, og “forstenet” kloakk.  

Økt trafikk gir mer slitasje (hull i vei), generell trafikkstøy og støv.  

Vi vet ikke hvor store vannressurser vi har (kan ikke måles som ved overflatevann). I fjor var det 

meget tørt i dalen og nedbør sammen med forbruk påvirker grunnvannet. Vi vasket ned våre to 

høydebasseng en gang i året i 2020, mens nå vasker vi de tre ganger i året. Høyt forbruk medfører 



økt press på infrastruktur, og større sjanser for at vanngjennomstrømning tar med seg humus - som 

bygger seg opp i rolige perioder. Til tider er det mye jobb. 

 

4. Forurensningsloven/utslippstillatelse/Mattilsynet 

Vellet har tillatelse til utslipp 992 pe, og kommunen har godkjent et forholdstall på 4 pr hytte som 

skal måles under den ene uken i året med høyest forbruk (hos oss trolig påsken). En måte å regne ut 

pe på er å telle en hyttes sengeplasser, mens for en tradisjonell hytte har det vært vanlig å benytte 

forhåndstallet 6 (ref NMBU). Ved tallet 5 er vi dag for mange, men det er ikke “viktig” i den forstand 

at vi har tillatelse. Hvis kommunen skal starte utvikling blir det deres ansvar. Da vil de mest 

sannsynlig annektere vårt avløps hus, bygge nytt vanninntak og skrote våre to vanninntak. 

Det kan opplyses at styret har et løpende ansvar ift drift, samt rapporteringsplikt. 

 

5. Forholdet til Hemsedal Hyttetomter, Hemsedal Golfbane og Hemsedal Maskinlag 

Vellet anser at vi har et godt forhold til HH. Selvfølgelig er vi ikke enig i alt, men vi fører alltid en god 

dialog. Deres planer om mulig bygging av ca 30 hytter på noen teiger de eier rundt hull 14, syd/vest i 

feltets nedre del er noe vi tar stilling til når søknad foreligger. Styret har den oppfatning at de hyttene 

pga sin beliggenhet bør vurderes å bli en del av vårt vel (bruker vei og infrastruktur) - hvilket også er 

kommunisert til HH styreleder. Vellet har ingen innflytelse i Hemsedal Golfbane, men de ønskes alt 

godt. Samarbeidet med Hemsedal Maskinlag er utmerket; noen ganger må vi vente, men når det 

haster er de raske (pumpehavari, frosne rør, lekkasjer ol). Snøbrøyting og strøing gjøres på en meget 

utmerket måte ihht. avtalen vi har. 

 

6. Dialog med kommunen 

Vellet har muntlig og skriftlig bedt om å bli tidlig og utfyllende informert om alle planer som kan 

berøre oss. Vi har også bedt om at utvikling skjer på samme vilkår som HH har utvist og at det er 

viktig for golfbanens overlevelse. Pt ikke mottatt noe skriftlig. 

 

7. Nye velforeninger/naboer 

Vi ønsker selvfølgelig nye naboer velkommen, og skal bidra konstruktivt til gode forhold samt dele på 

godene. Vi forventer at de bidrar med sin forholdsmessige del av veivedlikehold, skiløype og inn i 

golfklubben. Vi får sikkert mange felles mål. 

 

8. Fremtiden i vårt vel 

Det vurderes som positivt for oss å gå inn i en fase hvor vi fokuserer på “vårt”. Mange er glade for at 

bygge/gravemaskin-støy/støv og tungtrafikk minsker. Så tar vi tar “utfordringene” med et smil: 

Reguleringsforslag, RV 52, kommunen(e), interne forhold, drift mm. 

 

 



9. Gjenåpning av vellet, styrets rolle og økonomi 

Dette har styret og årsmøtet grundig behandlet i 2020 og 2021. Riktignok under Covid, men vi 

oppfatter at alle spørsmål og vurdering har blitt ivaretatt på beste mulige måte. Det er helt naturlig å 

avgrense et vel, hvilket også ihht vedtektene våre er vurdert juridisk riktig. Styreleder har også 

kommunisert med forslagsstiller for å gi mer informasjon – ref punktene i dette tilsvaret, og ha en 

dialog, men det har tydeligvis ikke endret forslagsstillers syn.  

Styret tror ikke at flere hytter gir vellet bedre økonomi da det også innebærer kostnader, men er 

sikker på at kommunalt vann -og avløpsnett gir økte kostnader. Styret representerer alle hytteeierne, 

og vi diskuterer samvittighetsfullt de spørsmål som fremmes innad i styret.  Vi er gitt tillit, og bedt 

om å styre til beste for alle. Vi mener derfor at det er best å avgrense vellet slik det nå er, når alle 

regulerte tomter er solgt. Vi er et av de større hyttefeltene i Hemsedal/Gol. Vi har nå på nytt forsøkt 

å forklare/svare på forslagsstillers syn i denne saken, og håper at årsmøte tar styrets synspunkter til 

følge. 

Hemsedal Hyttetomter, Hemsedal Golfbane, Hemsedal Maskinlag og Ressurs & Miljø er informert om 

saken - de har kommet med noen innspill som er tatt med. 


