
VINJEVEIEN VEL 

 

REFERAT FRA MØTE MED GRUNNEIER CATO HAUGEN 

Torsdag 21. juni 2018 hos Cato Haugen, Flendalsveien 298, Trysil 

Deltagere: Cato Haugen, Per Eivind Grosvold, Joar Hagen og Erik Lund 

Bakgrunnen for møtet var behov for avklaringer vedrørende Cato Haugens hensikter og planer med 
eiendommen, som han har kjøpt opp etter familien Lindvik, og usikkerhet knyttet til hvem som skal 
ha ansvar for oppfølging av vannposter, brøyting etc. i området. 

Cato Haugen har i dag festet bort tomter til 104 hytter og har i tillegg 28 tomter som kan bebygges 
senere i området Tryvang Øst. Der er også Kommuneskog og Gunnar Myrvang grunneiere for deler 
av området. I tillegg er flere hyttetomter i privat eie. 

Det var enighet om at området i dag fremstår som attraktivt, men at det ligger vel langt fra de tette 
befolkningsområdene i Oslo-området. Den gode teledekningen og løypemaskina er av stor betydning 
for attraktiviteten, og nye aktivitetstilbud i området vil være positivt. Det er blant annet planer om 
eventuelt å få etablert i skileik i «Akebakken». 

I møtet var hovedtemaene tursti rundt Fåfengtjern og vedlikehold av vannpostene. 

Tursti rundt Fåfengtjern 

Vinjeveien Vel har tidligere søkt Cato Haugen om tillatelse til å opparbeide en enkel tursti rundt 
Fåfengtjern. I utgangspunktet sier Haugen klart at han ikke støtter et slikt tiltak selv om det ikke er 
snakk om annet enn noe klopping og planering. Han kan imidlertid på et senere tidspunkt si ja til 
tiltaket dersom han får til en totalløsning for øvrig som han finner tilfredsstillende – først og fremst 
ut fra økonomiske vurderinger. 

Vedlikehold av vannpostene 

Det er i utgangspunktet satt opp en del vannposter i området Tryvang Øst for å sikre 
vannforsyningen. Dette er en oppfølging av reguleringsbestemmelsene fra 17.7.1992: 

Punkt 2 d: Det tillates ikke innlagt vann i hyttene. Vannforsyning til området skal skje ved boring av 
minst 12 grunnvannsbrønner til minst 30 meters dybde, og med frostsikre tappekraner.  Ca. plassering 
av brønnene er vist som illustrasjon på plankartet. 

Vedlikehold og reparasjon av vannpostene har hele tiden vært betraktet som et naturlig ansvar for 
grunneierne. Lindvik har betalt de kostnadene som er påløpt på de pumpene som ligger på det som 
nå er Cato Haugens eiendom. Haugen mener imidlertid at dette ikke er hans ansvar, og vannpostene 
er derfor ikke reparert det siste året, selv om flere av vannpostene er ute av funksjon. Dette finner 
naturlig nok de berørte hytteeierne uakseptabelt da de i forbindelse med eiendomsoverdragelsen fra 
Lindvik til Haugen fikk et brev fra advokat Just Finne i mars 2017 med følgende formulering: 

Eierskiftet skal ikke ha andre konsekvenser for de enkelte tomtefestere med hensyn til rettslig status og 
økonomi. Rettigheter mellom bortfester og fester består. 

Haugen mener at advokaten generelt har gitt altfor mye goder til festerne, og han ønsker å stramme 
inn. Han betrakter det ikke som sitt ansvar å sørge for at vannpostene fungerer, og selv har han ikke 
bruk for vannet. Hans mening er at dette er noe brukerne må sørge for selv. Som et alternativ mener 



han at velet kan ta seg av dette. Styret for velet er imidlertid helt uenig i dette og mener at det er 
grunneiernes plikt å sørge for at vannpostene fungerer. 

I tillegg til diskusjon om ansvarsfordeling ble det også diskusjon om hva som er et rimelig nivå på en 
eventuell årlig avgift for å dekke kostnadene til vedlikeholdet av vannpostene (i tillegg til brøyting 
etc.). I en del andre hytteområder ligger nok nivået på slike avgifter vesentlig høyere enn det man ser 
for seg på Vinjevegen. Dette må drøftes med hytteeierne, men også grunneierne må forsøke å 
samordne sine interesser i denne sammenheng. Dette er også trukket fram spesielt i et brev til 
festerne fra advokat Finne i forbindelse med innkrevingen av festeavgift for 2016 ved brev av 
30.5.2016: 

En vannpost ble meldt ute av drift rett før påske. Den ble reparert noe senere på vinteren. Grunneierne 
drøfter et nærmere samarbeid om drift av vannpostene, forhåpentligvis til beste for alle. 

Det ble en lang diskusjon, men det ble ikke trukket noen endelige konklusjoner i møtet. Følgende 
oppfølging ble besluttet: 

1. Cato Haugen tar kontakt med de andre grunneierne og diskuterer hvordan man på best 
mulig måte kan organisere vedlikeholdet av vannpostene og kommer opp med et forslag om 
størrelse på en eventuell vedlikeholdsavgift. 

2. Styret i Vinjeveien Vel tar opp spørsmålet om vannpostene i årsmøtet for å få fram 
hytteeiernes synspunkter på organiseringen. 

Cato Haugen understreket at han ikke ville ta noe initiativ til å reparere de ødelagte vannpostene før 
han får betalt for dette. 

 

Vinjevegen 22. juni 2018 

Erik Lund 

 


