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Forslag til vedtak på årsmøte 2022 – Heia Hytteforening og Veilag 
 
Forslagsstiller: Jon Kavli Nilsen, Høymyrvassvegen 408 og 410.  
Tlf: 91731086. E-post: jokani@online.no 
 

Båter i Høymyrvann og Primtjønn 
 

Bakgrunn: Vedtaket i Jordskifteretten datert 2/12/2019 samt foreningsvedtekter §5  
Under punkt 7 Friluftsaktiviteter står det: 
«Det skal være felles båter og det skal etableres brygger og opplagsplasser for båtene tilhørende Heia 
Hytteforening og Veilag» 
 

For å gjennomføre dette vedtaket foreslås følgende vedtak på årsmøte 2022: 
 
Heia Hytteforening og Veilag kjøper fra eksisterende båter ved vannene: 
 
inntil 7 båter for Høymyrvann og inntil 4 båter for Primtjønn.  
 
Alle andre båter skal av eier tas bort fra lagringsplassen eller fra annen grund på eiendom 44/1 (Tinne 
sin eiendom). Tiltaket skal gjennomføres innen 31. august 2022.  
 

Praktisk gjennomføring 
Eiere av båter kan tilby Heia Hytteforening og Veilag å kjøpe båter med årer. Foreningens styre eller 
gruppe oppnevnt av årsmøtet/styret skal blant de tilbudte båtene velge inntil 11 båter av 
tilfredsstillende kvalitet basert på tilbudt pris. Hvis flere tilbyr likeverdig kvalitet og pris avgjøres valg av 
båt ved loddtrekning. 
 

Tilrettelegging av båtplasser 
Styret eller arbeidsgruppe oppnevnt av styret skal legge til rette for forsvarlig og ryddig opplagring av 
båter og årer. Det skal vurderes om det skal bygges et stativ for oppbevaring av årer som muliggjør 
låsing med «bomnøkkel». 
 

Bruk av båter 
Alle eiere og hyttetomter på Heia har adgang til bruk av båtene. Etter bruk skal båtene og årer legges 
forsvarlig tilbake på angitt plass.  
 

Forslaget 
Avsnittene over inngår i forslag til vedtak; avsnittene under er ment som utfyllende informasjon. 
 

Begrunnelse for forslaget 
Utover det som er fastsatt i foreningens vedtekter er det svært skjemmende med alle båtene som 
ligger lagret ved vannene. Ved at båtene blir gjort tilgjengelige for alle vil det være flere som kan få 
gleden av en rotur med eller uten fiskesnøre.  
 

Avhending av båter 
Til informasjon kan det etter søknad bli utbetalt kr. 1.000,- ved innlevering av båter på avfallsanlegg. 
Se: Vrakpant på båt - levering av båtvrak - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no). Avfallsanlegget på 
vei til Notodden er registrert som gyldig plass for avhending av småbåter. 
 

Om båtplassene 
Ved tilrettelegging av båtplassene bør det samtidig sees på mulighetene for å anlegge badeplass for 
barn og funksjonshemmede. I samarbeid med grunneier anbefales det å se på muligheter for dette. 
 
 
Lampeland 26. januar 2022 
Jon kavl 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/vrakpant/vrakpant-pa-bat/
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