
Sekretariatet for KVS – ”Årsrapport” for perioden sept. 2017 – aug. 2018. 
 
 
Sekretariatet har hatt følgende sammensetning: 

 

• Anstein Hagen  Holmevatn 

• Hanne Henstein Hellebrote 

• Stig Kjellevold Huvtjønnleiken 

 

Det er heller ikke denne perioden en formell leder av sekretariatet. Vi har jobbet som en gruppe og 

fordelt oppgavene etter behov. 

Sekretariatet har hatt telefonmøte og i tillegg hatt kontakt med hverandre pr. mail. 

I året som har gått, har vi jobbet spesielt med disse to sakene: 

• Vannsituasjonen på heia 

Kyrkjebygdheia AS fikk problemer med hovedvannsinntaket fredag 30. mars. De fleste fikk 
ikke vannet tilbake før ut på dagen påskeaften. Samtidig ble det sendt ut et varsel om at 
vannet burde kokes. Hovedvannskilden ble koblet inn igjen 16. mai. 
Det kom til dels sterke reaksjoner på Facebook. Mange ble engstelige og etterlyste bedre 
informasjon. 
KVS henvendte seg til Kyrkjebygdheia AS i to brev, henholdsvis 27. april og 28. juni.  
Hele korrespondansen er lagt ut på KVS sitt område på Løypelagets hjemmeside   

http://www.kbhl.no/kvs/ 

Kyrkjebygdheia AS har i sitt tilsvar opplyst at april / mai 2018 ikke vil bli fakturert. For 

øyeblikket er det ikke nødvendig å koke vannet. Mattilsynet vil i august 2018 foreta en ny 

kontroll av vannverket. 

Nissedal kommune vil overta vannforsyningen på Kyrkjebygdheia i løpet av høsten 2019. 

• Omlegging av Heivegen 

Halvor Grimstvedt, Jon Inge Nordbø og Opplysningsvesenets Fond har fått godkjent et 

hyttefelt med 624 hyttetomter på Bakkebufjell. De hadde i den forbindelse ikke tilgang til 

bilvei opp til hyttefeltet. Det er i reguleringsplanen fastsatt et rekkefølgekrav om at dagens vei 

må legges utenom Grimstveitgrenda når det er solgt 50 tomter i det nye feltet. 

I den forbindelse meldte de inn en sak for Øvre Telemark Jordskifterett hvor de krevde 

innkjøp i Grimstveitvegen, og omlegging av denne, samt innkjøp i Heivegen. 

 

I den endelige dommen fra jordskiftesaken, som ble rettskraftig våren 2018, fastslås det at 

grunneierne på Bakkebufjell må bygge og bekoste en ny vei fra Grimstveitbrua og opp til rett 

ovenfor bomstasjonen på Heivegen. Byggekostnaden er kostnadsberegnet til kr 4 200 000. 

Veien må være bygd innen 3 år. All trafikk opp på heia skal i framtiden gå på den nye veien. 

Den nye veien blir slått sammen med den eksisterende strekningen av Heivegen og det skal 

dannes et nytt veieierlag der de 22 grunneiendommene, som eier den opprinnelige Heivegen, 

og de tre eiendommene på Bakkebufjell, får eierskap og dermed også bruksrett til hele den nye 

Heivegen. I dommen står det videre at det for hyttetomter som blir solgt etter at dommen er 

rettskraftig, skal betales et engangsbeløp til drift av veien på kr 5000. I tillegg kommer den 

årlige avgiften for å dekke hytteeiernes andel av driftskostnadene på Heivegen på lik linje med 

eksisterende hytteeiere.  

 

6. mars 2018 sendte Halvor Grimstvedt, på vegne av grunneierne på Bakkebufjell, en e-post til 

Stig Atle Kjellevold (medlem av sekretariatet i KVS) og Knut Lurås Abrahamsen (styreleder 

og hytteeierrepresentant i «Vegen på Kyrkjebygdheia») med anmodning om samtaler for å 

komme fram til en avtale om frivillig anleggsbidrag til den nye veien fra eksisterende 

hytteeiere. 

http://www.kbhl.no/kvs/
http://www.kbhl.no/kvs/


Sekretariatet i KVS har behandlet saken. De mener at det er prinsipielt galt at eksisterende 

hytteeiere skal betale et anleggsbidrag, da den nye veien ikke vil gi noen verdiøkning for 

eksisterende hytter og at de årlige driftskostnadene for veien ikke vil bli lavere. 

 Men for å unngå alt ubehag og usikkerhet ved utfallet av en ny jordskiftesak der den enkelte 

hytteeier kan risikere å bli pålagt et betydelig rettsgebyr, vedtok man etter råd fra advokatene 

Tine Granlund og Christian Halvorsen i advokatfirmaet Nicolaisen & Co, allikevel å starte 

forhandlinger for å se om det er mulig å komme fram til en frivillig avtale. Stig Atle 

Kjellevold og Knut Lurås Abrahamsen ble utpekt til å representere KVS i forhandlingene. 

19. mai 2018 møttes Halvor Grimstvedt, som representant for grunneierne på Bakkebufjell, og 

representantene fra KVS til et forhandlingsmøte. 

 
Forhandlingene med Halvor Grimstvedt er på nåværende ikke avsluttet. Når det foreligger et 

forslag til avtale, vil den bli lagt fram for KVS for godkjenning. 
Det er viktig å understreke at KVS ikke har fullmakt til å inngå en juridisk bindende avtale på 

vegne av hytteeierne. KVS kan i beste fall sterkt anbefale hytteeierne å akseptere en avtale. 

Det kan tenkes at et antall hytteeiere ikke vil akseptere avtalen. Da vil saken sannsynligvis 

måtte fremmes for jordskifteretten.  

 

 

 
På vegne av Kyrkjebygdheia Vel Sammenslutning august 2018. 

 

Stig Atle Kjellevold   Hanne Henstein   Anstein Hagen 

(stig.kjellevold@kebas.no) (hensteinhanne@gmail.com) (anstein.hagen@gmail.com)  
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