Killingdalen hytteforening historie
Vinter
1984-85
1986

Ole Øyvind Tveiten, sønn til Harald, kjører skiløyper med scooter og sporkall for
Vegglifjell Hytteeierforening fra Fjellstua, blant annet inn til Slepeskaret.
Killingdalen som skianlegg ”oppdages” av skientusiast Øyvind Pettersen.
Jordrenseanlegget i Killingdalen ble bygd for Tveitensameiet ifm planlagt utbygging
av hytteområdet Killingdalen. Godkjent utslippstillatelse var for 50 hytter, hver med 4
sengeplasser. Odd Eldar Tveiten prosjekterte og tegnet anlegg og ledningsnett.
Eiere av grunn i Tveitensameiet ANS er Tveiten Eiendom Veggli AS ved
Olav Haugen
28,8 %
Harald Grønvold 22,1 %
Ulrik Hoff
15 %
Harald Tveiten 13 %
Katriona Seime 12 %
Bjørn Haugen
8,1 %.

1987

1988

Leder ble Harald Tveiten som er den personen som har betydd mest for vårt hyttefelt
og Killingdalen. Sameiet kjempet i 4 år for å få godkjent å bygge hyttefeltet som er det
første i Sør-Norge som ligger over tregrensen.
Jordrenseanlegget ble utvidet til 70 hytter, totalkostnad ca 35.000,-. Arbeidene stoppet
opp pga kapitalmangel.
Tveitensameiet gjorde avtale med L/L Rollag Elverk for strøm til hyttefeltet.
Grunneierne finner en svært så lovende brønn tidlig på sommeren. Brønnen har gitt vel
30.000 m3/år med topp vannkvalitet, normal produksjon ca 1.900 m3/år.

Tveiten Eiendom Veggli AS får lånetilsagn og investerer, og kan sette i gang de store
arbeidene med infrastruktur på vårt hyttefelt.
01.12.1989 Norske Fjellhus tegner samarbeidsavtale med Tveitensameiet med leder Harald
Tveiten, og får klausul for levering av alle 70 hyttene.
Norske Fjellhus ved Rolf Olsen søker Rollag kommune om bygging av 6 hytter i
Killingdalen, søknaden har tegningene av de 6 hyttene vedlagt, alle tegnet av Oddvar
Jan Smedsrud hos Norske Fjellhus.
Odd Eldar Tveiten prosjekterte alt, meget vel planlagt.
16.05.1990 Kommunen godkjenner bygge-tegninger for de første 6 hyttene. Tveitensameiet hadde
kjempet mot Miljøverndepartementet for å kunne anlegge et hyttefelt og skitrekk så
høyt oppe i fjellet, og vant.
20.05.1990 Svein Egil Haugen starter gravearbeidene for de 6 hyttene som ble bygd ferdig av
tømrer Åsmund Sannes dette året. Fram til høsten 1994 ble resten av hyttefeltets
infrastruktur bygd ferdig av Svein Egil Haugen slik vi ser det i dag.
26.08.1992 Vegglifjell Skisenter ble etablert i forbindelse med at hytteområdet i Killingdalen ble
bygget ut. Pådriver var Øyvind Pettersen og Harald Tveiten, en av 6 grunneiere for
vårt hyttefelt.
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Det ble stiftet et aksjeselskap, Vegglifjell Alpin AS, med noen store og et stort antall
små-aksjonærer, også hytte-eierne, Jon Arne Guldbrandsen ble leder. Det var stort å
få etablert et eget alpinanlegg i bygda den gang.
Svein Egil Haugen gravde ut anlegget med master, og drev anlegget første sesongen
1993-1994.
Julen 1993 Ski-trekket stod ferdig og ble tatt i bruk. Ole Øyvind Tveiten kjører løyper til
Slepeskaret for første gang med stor maskin fra Skisenteret.
20.05.1994 Etter initiativ fra Kjell Schauerud opprettes Killingdalen Interessefellesskap.
Bakgrunnen var en rekke uavklarte forhold mellom de daværende 31 hytteeierne og
Vegglifjell Alpin AS, Vegglifjell Turist, Norske Fjellhus, kommunen, grunneiere, om
avløpsanlegg og brøyting.

10.09.1994

Påske 1995
Nov 1996

28.03.1997

Påske 1997

26.06.1997
07.01.1999
Jan 1999

Mars 1999
2000

Et interimsstyre blir etablert etter en rekke samtaler og møter. Interimsstyret var:
Kjell Schauerud
Ole Johan Høybakk
Øyvind Solli
Bjørn-Tore Engebretsen
Nils-Andreas Wulfsberg
Konstituerende generalforsamling og fastsettelse av første vedtekter i Killingdalen
Hytteforening. Foreningen er lagt i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer
993354775 med leder som autorisert.
Hytteforeningens første påskeaftenrenn oppe hos Tove og Hans Berg, noe som ble
gjentatt i 1996.
Harald Tveiten får brøyte-avtale med KH i et år med opsjon for to nye år.
Ulrik Hoff overtar som leder for Tveitensameiet. Det nye styret med Kjell Hamer og
Arne Frislid ordnet opp i økonomien, og systematiserte regnskapet.
Nye satser for strøm, 2x25A inntakssikring = 1.800,- pr år, 3x63A=4.500,- pr år. Styret
vant ikke fram i forhandlinger om lavere leie. KH har en anstrengt økonomi med sine
60 medlemmer, øker kontingent fra 300,- til 400,- pr år.
Påskeaften-renn ble samkjørt med Harald Tveitens arrangement nede sør for
skisenteret. Opplegg med renn og kostymer ble kjørt av interesserte med en del
kjøpmenn som sponsorer. Kjell Hamer pådriver, kjøper inn vandreskapet for beste
familie.
Siste oppdaterte og vedtatte reguleringsplan for 1997001 Killingdalen
Vegglifjellvegen Veglag SA stiftet. Bjørn Fjellstad vår representant i alle år og han
har bidratt sterkt til en vesentlig oppgradering av veier og drift.
KH betaler inn for aksjer i Vegglifjell Alpint som hadde negativ egenkapital. KH fikk
49 % av aksjene. Det gir også eierinteresser i Veggli Skisenter. Harald Tveiten sier opp
vedlikeholdskontrakten for vann- og avløpsanlegget vårt. Vi får avtale med Svein Egil
Haugen om tilsyn.
Hytteforeningen er representert både i Vegglifjell Alpin A/S og Vegglifjell
Interesseforeningen.
I 2000 ble Vegglifjell Strømutvikling AS stiftet, leder Vidar Olsen, hvor formålet var
å skaffe hytteeierne rimelig strøm. Svært liten interesse, det ble kun utbygging rundt
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Sundtjønn, Killingdalen ble ikke med. L/L Rollag Elverk har sørget for strøm til vårt
hytteområde.
Jan 2000
Mye reinsdyr ved Lufsjåtangen, løypekjøring ikke tillatt opp fra Killingdalen
01.03.2001 Brev fra styret til Rollag kommune der styret ”på det sterkeste oppfordrer til at
gjeldende reguleringsbestemmelser for området etterleves”. Dette på bakgrunn av at et
medlem ønsket å bygge en hytte i en helt annen stil enn eksisterende hytter. I tillegg
var ønsket å legge hytta på en slik måte at det ble mindre plass på hans tomt til
parkering og brøyting. Kommunen etterkom foreningens ønske, og hytteeieren måtte
endre sine planer.
31.08.2001 Rollag kommune og Buskerud fylke gav tidlig på året klare signaler om at et nytt
renseanlegg må bygges ellers vil det gamle filtrasjonsanlegget bli stengt. I
kjøpekontrakten mellom Tveiten sameiet og tomtekjøpere står det: ”kjøper plikter å
rette seg etter de til enhver tid gjeldende forskrifter for området vedrørende vann, avløp
og renovasjon. Dersom det kommer kommunale pålegg om å bygge anlegg i
forbindelse med vann, avløp og renovasjon, forplikter kjøper seg til å dekke sin
forholdsmessige andel av disse kostnadene. Vannkildene skal benyttes hensynsfullt til
felles beste for alle i området. Avfall og kloakk/spillvann må ikke forurense noen
drikkevannskilde, eller på annen måte sjenere omgivelsene.”

15.10.2001
2002
19.03.2003
18.04.2003

19.09.2003

01.08.2003

Avtale mellom Vegglifjell Alpin AS ved Jon Arne Gulbrandsen og Asplan Viak AS
om bygging av et moderne 4-trinns våtmarksfilter for rensing av avløpsvann for 80
hytter og 40 p. e. fra kafeteriadrift (skisenteret), ca 40 m3 pr døgn samt
beredskapskummer for 60 m3. Renseanlegget ligger i forlengelsen av eksisterende
infiltrasjonsanlegg og innenfor regulert område. Pris 2.503.330,-. Serviceavtalen med
Asplan Viak AS var på 20.000,- pr år for 3 år. Kostnad pr tomt ble satt til 2.503.330,- /
(75+1) = kr 32.938,- med innbetaling senest 15.10.2001. Sparebanken NOR
gjennomførte det praktiske med finansieringen. Anlegget kom i drift i november. Kjell
Hamer som styreleder gjorde en flott innsats for å få anlegget i drift. Kommunen
glemmer å gi renseanlegget formell godkjennelse.
Brøytekontrakt med Ole Øyvind Tveiten kr 98.000 for kommende vinter, samt neste to
vintre, altså ut våren 2005, indeksregulert
Trygve Larsen laget sammen med myndighetene varslingsplan for reinsdyrtrekkene
sørover i Lufsjåtangen.
Foreningen tapte ankesak mot Rollag kommune som forlangte kr. 500,- for hver hytte i
saksbehandlingsgebyr, totalt kr 44.000,- inkludert varmestua.
Medlemsmøte ga styret mandat ”Styret pålegges å jobbe for overtakelse av Vegglifjell
Alpin AS”. Styret med Bjørn Fjelstad i spissen, jobbet hele sommeren og høsten med
problemene rundt VA. I august ble det gjort en intensjonsavtale med Ole Øyvind
Tveiten om overdragelse av hans 49,8 % av aksjene i VA. Avtalen forutsatte at
minoritetseier (0,4 %) Guldbrandsen godkjente overdragelsen. Dette avviste han
skriftlig.
Møte mellom Vegglifjell Alpin AS, grunneierne og Killingdalen hytteforening
avgjorde utestående rentekrav, betaling av parkeringsplass for Varmestua samt at man
var enige om at det ikke var flere uavklarte saker mellom partene.
Killingdalen hytteforening overtar eierskapet av vann- og kloakkanlegg
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21.02.2004 Ekstraordinær generalforsamling 21.02.2004 i Vegglifjell Alpin AS besluttet
Vegglifjell Alpin AS oppløst mot 0,4 % (Jon Arne Gulbrandsen). Alle papirer ble
oversendt Brønnøysund. Hytteforeningen overtar da formelt vann- og renseanlegget
med infrastruktur. Det ble laget et ”Avtaledokument for hytteeiere tilknyttet
Killingdalen Hytteforening mht rettigheter og forpliktelser mht vann og avløp.

22.10.2004

28.12.2004

2005
20.03.2006

11.05.2006

Bjørn Fjelstad og Bengt Pettersen gjorde langvarig og viktig jobb i flere år med
problemene med kommunen, Vegglifjell Alpin AS og grunneierne til beste for hytteeierne, alt grundig dokumentert.
Rollag kommune godkjenner enstemmig reguleringsplanen for utbygging av Veggli
Friluftspark med 80 hytter. Vår forening hadde innvending mot deres brønnplassering
som ble flyttet. Avtale med Svein Egil Haugen om service av vann- og renseanlegget.
Interesseforeningen vedtar 28.12.2004 organisering av løypenettet i fjellet. Birger
Brastad løypesjef i nord. Trygve Larsen er sammen med Bjørn Fjellstad våre
representanter i Veggli Interesseforening, og Trygve kjører våre nettsider for
foreningen og Vegglifjell.
Kommunen gjennomfører limnologisk undersøkelse for vassdragene som kommer ned
i Veggli. Ingen anmerkninger i elven nedenfor vårt hyttefelt, altså ingen forurensning.
Bekreftelse på søknad om godkjennelse av vannanlegget mottatt. Foreningen mangler
varslingsplan, internkontrollsystem og beredskapsplan, noe som aldri ble laget for
verken vannforsyning eller renseanleggene. Bjørn Fjellstad og Bengt Pettersen lager
gode beskrivelser og planer for våre anlegg.
Vegglifjell Friluftslag BA ble etablert. Vegglifjell Friluftslag BA er et andelslag med
begrenset ansvar, vekslende kapital og medlemstall. Det enkelte medlem svarer bare
for lagets forpliktelser med sitt andelsinnskudd. Hvert medlem kan kun tegne en andel.
Grunneiere og næringsdrivende innenfor området Vegglifjell kan bli medlemmer av
friluftslaget. Lagets formål er å samle grunneierne og næringsdrivende for utvikling av
reiselivsmessig infrastruktur - definert som tiltak som i seg selv er ulønnsomme. Laget
skal koordinere drift og finansiering av fellestiltak som er med på å øke opplevelsen i
forbindelse med allmennhetens bruk av området. Laget skal planlegge og utvikle den
reiselivsmessige infrastrukturen på Vegglifjell, samt medvirke til helhetlige
planprosesser.

Trygve Larsen fra vår hytteforening ble løypeleder og har vært en dugelig pådriver.
12.06.2006 Linda Løvli oppretter Veggli Fjellstue Drift DA og kjøper konkursboet Vegglifjell
Fjellstue som hun har utviklet meget godt.
11.06.2007 Tilsyn vannforsyningen i Killingdalen. Gode verdier, ingen pålegg.
12.07.2007 Kommunedelplan Vegglifjell lagt ut av Rollag Kommune.
2007
Veibom-anlegget er oppgradert. Kontrakt for nye 5 år vedlikehold gitt. Rolf C. T.
Nielsen i møte med Tinn ordfører Haatvedt og rådmann, kommunen ikke har økonomi
til å sette opp bom på vestsiden.
12.03.2008 Vannverket til Killingdalen Hytteforening endelig godkjent av Mattilsynet etter
betydelig innsats av Bjørn Fjelstad og Bengt Pettersen. Årsmøtet redusert antall
styremedlemmer til 4, ingen varamenn.
29.05.2008 Eiendomsskatt innført i Rollag kommune fra 01.01.2009, se sak 08/329 arkiv 231. Etter
innsats fra Hans Petter Madsen, Vidar Olsen og RCTN med store oppslag i NRK og
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April 2009

Aug 2009
2009
05.02.2009
10.10.2010

Okt 2010

Juli 2011

Des 2011
Vår 2012
2013
2014
April 2014

Mai 2014

Aug 2014

Sept 2014
26.12.2014

media, blir grunnlaget (hytteverdien) for eiendoms-skatten til kommunen redusert til
halvparten. 2 promille blir innført. Harald Tveiten brøyter for siste gang torsdag før
påske, og dør 6. juni. Styret finner at kostnadene med brøytekontrakten ikke har vært
indeksregulert. Noen har sagt at Harald brøytet som en slags hobby eller tidsfordriv
etter den forferdelige feilaktige dommen.
Lågendalsposten 7/4 etter nytt kommunestyremøte om eiendomsskatt for hyttene:
”Hytteeierne i Rollag ved RCTN var meget godt fornøyde med vedtaket (redusert
øking), selv om han poengterte at det er meget tvilsomt om hytteeierne noen gang får
noe tilbake for den skatt de skal betale.”
Ole Ø. Tveiten på ny eneste byder på brøyting, nå mer enn doblet til kr 200.000 pluss
moms, og får opsjon på tre år.
Alle papirer og alt arbeid lagt over på data av RCTN, Frøydis Fortun har lagt alt
tilknyttet penger, betalinger og kontingenter på data.
Tilsyn renseanlegg fra Rollag kommune. Alle pålegg akseptert.
Leverte protest til reguleringsplan for Killingdalen Sør: Hovedvei skal ikke over vårt
felt 4, anbefaler avkjørsel 500 m sør for vårt hyttefelt med bro over bekken. I møte
mellom kommunens Otterholt og RCTN, ble det ble akseptert.
Svein Egil Haugen får brøytekontrakt til indeksregulert pris uten at vi klarte å finne
andre tilbydere. Interesseforeningen kjøper første store løypemaskin i desember og
kjører de første løypene rundt Persbu julen 2010 og overtar kjøring til Slepeskaret.
Vegglifjell Interesseforening legges ned, og Vidar Olsen takkes for mangeårig godt
arbeid og engasjement. Vegglifjell Friluftslag opprettes, Trygve Larsen er vår
representant.
Grundig reparasjoner og oppdatering av renseanlegget til en grei kostnad..
Total lekkasje fra VEVAS renseanlegg til Årsetåe over flere dager, aksjon og pålegg
etc fra kommunen står i sterk kontrast med kommunens krav overfor oss.
Løypekjøring til Slepeskaret ikke var tillatt pga noen reinsdyr ved Lufsjåtangen
Vinter 2013/2014 historisk mye snø. Vi må tilbake til vinteren 1950/1951 for å finne
mer nedbør ifølge Norsk Meteorologisk Institutt.
RCTN sendte forslag til Rollag kommune om moderne boss-anlegg nede sør for
Nymoen, alternativt rett ovenfor vei-bommen. Flere møter med politikere i bygda. Nytt
bossanlegg ble operativt 1. september 2015.
RCTN starter strategi-arbeid for å overføre vann- og renseanlegg til VEVAS, alt
konfidensielt internt i styre og tre utvalgte hytte-eiere. Dette strandet raskt fordi
VEVAS forlangte høy tilknytningsavgift og årsavgift for vårt verdifulle anlegg.
Etter flere år med total vannmangel hos de øverste hyttene i felt 2 i julene og i påskene
kl 09-11 og kl 16-19, fant RCTN at en liten fjellbekk øst på felt 1 var en 1” hovedvannlekkasje. Vannforbruk 2013 var 30.405 m3/år, etter tetting er vannforbruket ca 1.900
m3/år, og ingen vannmangel lengre.
Tilsyn både fra Mattilsynet om drikkevann, og Rollag kommune om renseanlegget,
svært så tunge saker. Mattilsynet ok, kommunens tilsyn meget vanskelig.
Killingdalen Skistugu ble innviet fredag 26. desember 2014. Vi gratulerer Frøydis og
Espen Åsen med et flott lokale. Eli Kjendalen med venner lager er svært så proft
påskeskirenn som løfter hele arrangementet.
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04.03.2015 RCTN møte med ordfører Lislien om strategi for vann- og renseanlegg. Klar tilbakemelding om at vi driver fornuftig. Ordfører vil ikke ta stilling til VEVAS, han ber oss
ta ny kontakt med administrasjonen.
03.04.2015 Årsmøtet besluttet å gi styret mandat til å jobbe videre med prosessen og til å sette ned
en prosjektgruppe som skal komme frem til en god løsning vann- og renseanlegget:
KIVA blir opprettet med Tor Lunde som leder.
20.05.2015 RCTN underskrev avtale mellom Vegglifjell Grunneierlag og Killingdalen
hytteforening om fiskekortordning der hver hytte har to stangretter i spesifiserte vann,
årlig kr 50,- pr hytte.
12.06.2015 RCTN i 5. møte med kommunen, vi blir enige om prøvetaking for 2015 og strategi for
å få vårt renseanlegg godkjent.
17.07.2015 3-årig brøytekontrakt med 2 års opsjon inngått med Svein Egil Haugen
Okt 2015 Skiftet ut 60 m3 LECA i rensetrinn 2 til kostnad på 267.000,-, kr 3.568,- pr hytte. Våre
gjennomsnittlige kostnader med vann- og avløpsanlegget har vært kr.1.267,- pr hytte
pr. år siden 2002. I 2016 var VEVAS årskostnader for hytte kr 5.625,-.
Feb 2016 Jobber fortsatt med kommunens tilsyn på renseanlegget, KIVA har god styring, alle
prøver i 2015 meget gode.
2017
Renseanlegget, både huser og anlegg, ble endelig formelt godkjent av Rollag
kommune, flott jobb av Tor Lunde
2018
Snøen kom i januar, flotte snøforhold. Løypekjøring til Slepeskaret stoppet i 7/2 pga
nær 2.000 reinsdyr på Lufsjåtangen, de dro 28/2.
Opplysningene er hentet fra grunnbok, reguleringsplaner, kommunale vedtak, årsberetninger, avisartikler etc som ligger offentlig
tilgjengelig. RCTN 1. april 2018
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