
Dialogmøte mellom hytteeiere og Hol kommune
- i samarbeid med Geilo Velforbund

Velkommen til møtet!



Program

• Velkommen v/ordfører Petter Rukke

• Kommunal informasjon
 Generell informasjon

• Presentasjon Norges Hytteforbund v/Mathias B. Dannevig

• Presentasjon Geilo Velforbund v/Marit Schage Andria

• Pause  m/kaffe og kaffemat

• «Spørretimen» - panel med nøkkelpersoner

• Oppsummering





FELLESGODENE STIER OG 

LØYPER I HOL KOMMUNE

(HYTTEMØTET 25.02.17)



Finansiering av fellesgodene stier – og løyper

Fellesgodene stier og løyper Årlig driftsutgifter-/tilskudd Hol kommune

Tjenesten friluftsliv (driftsutgifter) ca. kr.  7,4 millioner

Tilskudd lysløyper-/idrettslag

Vedlikehold Ustedalsfjorden rundt (2016)

ca. kr.  0,6 million

ca. kr.  1,0 million

Herav tjeneste friluftsliv:

Geilo løypeområde (preparering inkl. 

mengdejusteringer)

Ca. kr. 2,6 millioner

Andre løypeområder Ca. kr. 2,4 millioner

Grunneieravtaler «kompensasjon» Ca. kr. 1,1 million

Skilting, kart, stauring løyper, skisporet.no m.m. Ca. kr. 0,5 million



Handlingsplan for stier og løyper
• Arbeides med en ny kommunal plan for stier og løyper 

• Organisering for tiden fremover 

• Hvordan kommunen skal arbeide

• Fokus på kvalitet fremfor kvantitet

• Omhandler ikke fordelingen av tilskudd eller arealdisponeringer



Fremdriftsplan
Aktivitet 2016

Okt
2016
Nov

2016
Des

2017 
Jan

2017
Feb

2017 
Mar

2017
Apr/ Mai

2017
Jun/Jul

2017
Aug

Utarbeide prosess- og 
fremdriftsplan

X

Politisk godkjennelse av 
prosess og 
fremdriftsplan
(Formannskapet)

X

Oppstart av planarbeid 
– varsling

X

Utarbeidelse av 
planforslag

X X X

Arbeidsmøte X

Første gangs behandling 
(KPU) (23.03)

X

Offentlig ettersyn X

Andre gangs behandling 
(KPU)  

X

Kommunestyrevedtak 
(30.08)

X



• Velkommen v/ordfører Petter Rukke

• Kommunal informasjon
 Generell informasjon
 Stier- og løyper
 Eiendomsskatt
 Kommunale avgifter

• Presentasjon Norges Hytteforbund v/Mathias B. Dannevig

• Presentasjon Geilo Velforbund v/Marit Schage Andria

• Pause  m/kaffe og kaffemat

• «Spørretimen» - panel med nøkkelpersoner

• Oppsummering

Program



Informasjon fra Teknisk Etat

Hyttemøte, 25. februar 2017



Teknisk Etat 2017 –Gebyrområder

Teknisk Etat

DRIFT

VANN SLAM

AVLØP RENOVASJON

BRANN / FEIING

TILSYNFEIING

KART / OPPMÅLING

OPPMÅLING

GRENSEJUSTERING

MATRIKKEL



Noen utfordringer i 2017.

o Hol kommune er under sterkt press fra interesser som ønsker 
vekst og ekspansjon

o Krever store investeringer i utbygging av infrastruktur:
 Vei, parkering/trafikkregulering
 Vann / Avløp

o Begrensende faktorer på Geilo:
 Resepientkapasitet
 Drikkevannskapasitet



Gebyrer



Kommunale Gebyrer blir 
politisk vedtatt hvert år i 
forbindelse med behandling 
av neste års Økonomiplan
(se HØP 2017-2020)

o De fleste gebyrer er basert 
på prinsippet om 
SELVKOST:

o Inntekter og utgifter 
skal balanseres over 
en periode på 5 år.



Vann- og avløpsgebyrer
Eiendomsgebyrer i Hol kommune  2017  -  Utdrag

Vann / Avløp

eks.mva ink. mva. eks.mva ink. mva.

Fastledd boliger 1500 1875 1500 1875

Fastledd fritidseiendommer 2400 3000 2400 3000

Pris pr. m3 vann 16,10 20,13 11,23 14,04

Pris pr. m3 kloakk 16,32 20,40 13,29 16,61

Vannmåler, årlig leie (inkl. installasjon) 225 281 225 281

Gebyr (kr/år)

2016 2017

Uten vannmåler, nyttes estimert forbruk fra 144m3 (0-112,5m2)



Renovasjon
Eiendomsgebyrer i Hol kommune  2017  -  Utdrag

eks.mva ink. mva. eks.mva ink. mva.

Sekk

Fastboende pr. husholdning 3075 3844 2240 2800

Med kompostavtale 2306 2883 1680 2100

Container

Fastboende 2306 2883 1680 2100

Hytter og stølsbuer 1538 1923 1120 1400

Hytter og stølsbuer uten infrastruktur 769 961 1120 1400

Gebyr (kr/år)

2016 2017



Feiing og tilsyn
Eiendomsgebyrer i Hol kommune  2017  -  Utdrag

eks.mva ink. mva. eks.mva ink. mva.

Bolig

Tilsyn 143 143 149 149

Feiing, 4. hvert år 144 180 150 188

Feiing, 2. hvert år 284 355 296 370

Feiing, hvert år 568 710 592 740

Hytte / Fritidsbolig

Tilsyn 277 143 289 289

Feiing, 4. hvert år 277 346 289 361

Feiing, 2. hvert år 554 693 578 723

Feiing, hvert år 1108 1385 1154 1443

Gebyr (kr/år)

2016 2017



Slam
Eiendomsgebyrer i Hol kommune  2017  -  Utdrag

eks.mva ink. mva. eks.mva ink. mva.

Boliger

Tett tank 0-5 m3 3608 4510 2343 2929

Tett tank 5-10 m3 5553 6941 3606 4508

Slamavskiller 0 - 4,5 m3 2240 2800 1454 1818

Slamavskiller 4,5 - 8,0m3 3550 4438 2306 2883

Hytte / Fritidsbolig

Tett tank 0-5 m3 3928 4910 2551 3189

Tett tank 5-10 m3 6052 7565 3930 4913

Slamavskiller 0 - 2,5 m3 3512 4390 2280 2850

Slamavskiller 2,5 - 6,0 m3 5396 6745 3512 4390

Tillegg for traktortømming 

pr. anlegg pr. tømming 1952 2440 1268 1585

Gebyr (kr/år)

2016 2017



Gangbro Geilo stasjon



NORGES HYTTEFORBUND

Hyttemøte med Hol kommune

25. februar 2017



• Om Norges Hytteforbund1

• Vegkart for 
kommunesamarbeid2

•Våre viktigste saker - nå3

Agenda 



Om Norges Hytteforbund
Forbundets formål er å verne om og fremme felles 
interesser for hyttefolket i Norge ved å:

1. samle flest mulig av landets hytteeiere

2. delta aktivt i samfunnsdebatten om hyttespørsmål 

3. være en aktiv pådriver i miljøvernarbeidet

4. gjøre hyttefolks meninger og interesser gjeldende 
overfor administrative og politiske myndigheter

5. informere og veilede sine medlemmer

6. samarbeide med organisasjoner med sammenfallende 
interesser



Om Norges Hytteforbund 2

• Representerer ca. 20 – 25.000 hyttemedlemmer 
gjennom:

– Individuelle medlemskap

– Vel medlemskap

• Forbundet er et landsdekkende, fritt, selvstendig, 
partipolitisk og forretningsmessig nøytralt organ. 

• Norges Hytteforbund er medlemsdrevet og har 
ingen kommersielle interesser.



Om Norges Hytteforbund 3

• Hyttetinget øverste ledelse

• Politiske saker drives av  styret

• Administrasjon som håndteres medlemmer

• Medlemsblad Hytte og fritid som gir 
medlemmene våre innsikt om aktuelle 
hyttepolitiske saker. Distribueres med 
«Hytteliv»



• Om Norges Hytteforbund1

• Vegkart for 
kommunesamarbeid2

•Våre viktigste saker - nå3

Agenda 



Norges Hytteforbund

OM VEGKART FOR KOMMUNESAMARBEID :

Utvikle en samarbeidsplattform mellom 
kommunene og hytteiere lokalt. Ny arena

• Oppfordre til, og arbeide for at våre medlemmer 
kan skape gode samarbeidsløsninger. 

• Spre god praksis fra den ene kommune til den 
annen

• Følge utviklingen i kommunene og vil etablere 
en liste over «beste kommuner» å ha hytte i.



Vegkart - kommunen

• Vertskommunen må erkjenne at hytteeiere ikke er en gjest i 
kommunen men en  som bruker store deler av fritiden sin og 
mye penger i kommunen,

-men er ikke en del av det lokale demokratisystemet

Hytteeierne representerer en verdi og en mulighet for 
kommunen

Vise aktiv interesse og stille opp på årsmøter til 
velforeninger dersom de blir invitert. 

• Vertskommunen må

– Etablere lokalpolitisk arena for hyttefolket

– Må skaffe seg oversikt over lokale vel foreninger

– Faste drøftingsmøter skal holdes etter behov



Vegkart - hytteeierne
• Hytteeierne må erkjenne at vertskommunen  ikke bare har 

fordeler forbundet med fritidsboliger men: 

- hytteeiere belaster  infrastruktur og tjenester

– Samarbeidsstruktur må på plass for å ha en god dialog 
med kommunen

• Hytteeierne må organisere seg lokalt

– Arbeidsutvalg som representerer alle velene i kommunen

– Besvare henvendelser fra kommunene 

– Aktivt følge med på utviklingen i kommunen og planer for 
å ha innsikt i kommunens situasjon

– Finne gode lokale samarbeidsordninger.



• Om Norges Hytteforbund1

• Vegkart for 
kommunesamarbeid2

•Våre viktigste saker - nå3

Agenda 



Hovedsaker siste år

1. Forskjellsbehandling av eiendomsskatt mellom fritidsbolig/hytter og 
boliger, må bort. 
– Fritidseiendommer skal ikke beskattes mer enn boliger, gjerne mindre.

2. NHF mener at tomtefesteordning må avvikles.
– Få en ny og akseptabel lov for tomtefeste pr. 1/7/2015 med balanserte festeavgifter og innløsningsopsjoner 

3. De lokale hyttevelforeningene blir en partner i kommuneutviklingen i de 
saker hvor det er naturlig at hytteeiere blir hørt
– I samarbeid med utvalgte kommuner fullføre veikart for samarbeide fritidsbolig og 

vertskommune -og lansert dette på landsbasis( KS)



Viktige saker for NHF nå

• Eiendomsskatt: Vår skatteundersøkelse i 4 kommuner 

• Skattetakseringen kan diskriminere hyttefolket

• Scootertrafikk til lands og til vanns. Høringsfrist for 
vannscooterfrislipp 23 mars

• Politireformen. Hyttefolket ikke med i 
befolkningsgrunnlaget for politibemanning

• Parafinfyring på hytta. Mulig forbud fra 2020. 
Høringsuttalelse.

• Fortetting av hytteområder ødelegger miljøet. Jfr Sjusjøen 
/Flå

• Fortsatt kamp for tomtefesternes sak 
• Tomtefestere og eiendomsskatt



• Om Norges Hytteforbund1

• Våre viktigste saker - nå2

• Skatteundersøkelsen
20163

Agenda 



Eiendomsskatt – og takst

• 239 kommuner med eiendomsskatt for fritidsboliger. 
12 milliarder i totalt proveny

• Skatteøre mellom 2 og 7 promille av verdi

• Verdi fastsettes ved taksering av den enkelte eiendom

• Takstene skal i utgangspunktet tilsvare 
omsetningsverdi

• Ikke diskriminering mellom hytte/hus



Skatteundersøkelsen 2016

• Kun de reelle salgsverdier viser hvordan 
takseringssystemet fungerer.

• Undersøkelse alle salg av hytter og hus i Hol , Sigdal, 
Stranda og Ringebu. 

• Folkelige prisklasser undersøkt 1-3 mill salgsverdi. 
332 eiendommer totalt.

• Beviser hvordan systemet fungerer - synser ikke.



GJENNOMSNITTSTALL

• NB:  SKATTEUNDERSØKELSEN GIR     
GJENNOMSNITTSTALL FOR ALLE EIENDOMMER I 
GRUPPEN.

• MANGE HYTTER OG HUS LIGGER OVER ELLER 
UNDER GJENNOMSNITTET 



Tabell 1

Samtlige eiendommer solgt 2015, 1-3 millioner

Hus Hytter Totalt 

antall salg

Hol 46 52
Sigdal 22 64
Stranda 42 27
Ringebu* 41 65

322
*)Ringebu 2013-2015 = 82 boliger. Utvidet utvalg 2013-2016 ca 500 salg



Tabell 2

2015 skattetakst i prosent av salgssum

Hus Hytte Hus* Hytte*

Sigdal 81 80 89 78

Hol 61 57 50 51

Stranda 51 78 51 85

Ringebu 57 74 61 (82 

salg)

80 (Kvitfjell 174 

salg)

*) = Utvidet utvalg 2013 – 2016. Totalt ca 500 eiendomssalg



Tabell 3

Eiendommer med samme salgssum 1 – 3 mill i 2015
Eiendomsskattetakst i prosent av salgssum

Hus Hytter

Stranda (8 par) 51 85

Ringebu (9 par) 47 82



GJENNOMSNITTSTALL

• NB:  SKATTEUNDERSØKELSEN GIR     GJENNOMSNITTSTALL 
FOR ALLE EIENDOMMER I GRUPPEN.

• MANGE HYTTER OG HUS LIGGER OVER ELLER UNDER 
GJENNOMSNITTET 

• SKATTETAKSTER ER ET «TOMBOLA SPILL»



Tabell 4
«Tombola-koeffisient» 2015 salg 1 - 3 mill. alle eiendommer

Prosent antall solgte enheter med et takstavvik utenfor 26 
prosentpoeng gjennomsnittsbånd

Hus Hytter

Stranda 50 26

Ringebu 36 37

Hol 39 27

Sigdal 27,5 34

Måler skattetakseringens stabilitet vs oppnådd salgssum



Andre funn i skatteundersøkelsen

• Eldre, mindre, avsidesliggende fritidsboliger straffes 
generelt av høy m2 takster for hytter som markedet ikke 
betaler for.

• Fradragsfaktorer gis for lite vekt i forhold til markedets 
prisreduksjon for enklere hytter

• Moderne, dyrere fritidsboliger med god 
infrastruktur struktur får en forholdmessig gunstigere
taksering i forhold til markedsverdi



Veien videre 1

• Initiativ mot Finansdepartementet for nye 
reformer om Eiendomsskatt for fritidsboliger.

• Skattefritak for fritidsboliger lite brukt – kan bli 
lokkemiddel og senere medføre omvendt 
diskriminering

• Vi ønsker egen skattefaktor for fritidboliger vs
helårsboliger basert på bruk av kommunale 
tjenester



Veien videre 2

• Få i stand klageordning for kommunale avgifter –
selvkostprinsippet må etterprøves

• Høringsuttalelse om frislipp av vannscootere under 
utarbeidelse

• Fortsatt fremstøt mot «nærpoliti-reformen» ?

• Tomtefesteres rettigheter. Avviklingen av ordningen 
og reform for eiendomsskatt. Fastsettelse av norm for 
råtomtverdier

• Videreutvikling av Vegkartet for Kommunesamarbeid . 
Hvordan er ståa i Hol Kommune ? 



Geilo Velforbund

Marit Schage Andria



GVF – hvem og hvorfor?

• Forener hyttevel og -sameier på Geilo og omegn

• Fritidsboligeiere med ønske om å bidra

• Sterkere stemme overfor kommunen

• Pådriver for forbedringer

 Høringsinstans og sparringspartner

 Vaktbikkje Styret

▫ Marit Schage Andria

▫ Christine Neumann

▫ Stig Eide Sivertsen

▫ Jan Mjelde

▫ Erik Christensen



Prioriterte saker

• Stier og løyper

• Geilo mot fremtiden

• Kommunale avgifter

• Skatteinntekter til videreutvikling



Kommunale avgifter i Hol

Selvkostprinsippet gjelder for

o Vann

o Avløp

o Renovasjon
o Slamtømming

o Feiing

o Reguleringsplaner

o Bygge- og eierseksjonssaker

o Kart og oppmåling

2008 – 2016 for fritidsboliger

• Vannavgiften har økt med 18,4% p.a.

• Avløpsavgiften har økt med 22,8 % p.a.

Lik avgift for bolig og fritidseiendommer til 

2014, deretter:

• 85% økning for fritidseiendommer

• 15% økning for bolig

• til hhv 3.000 og 1.875 kr



Geilo Velforbund har begjært innsyn

1) Grunnlaget for beregningen av avgiftene (selvkostkalkylene)

2) Lovlighet av differensiering av avgiftene for bolig, fritid og næring

3) Grunnlaget for beregningen av faktoren (1,6 for vann og avløp) for fritidsboliger

Et lite regnestykke til illustrasjon

Det er 5.356 fritidsboliger og 2.712 boliger i Hol.

Totale renter og avskrivninger på vann (i snitt for 2015/16): 2.858.956
Fritidsboliger betaler 900,-/år mer enn fastboende

Hele infrastrukturen finansieres ved meravgift betalt av 3.177 hytter



Prioriterte saker

• Stier og løyper

• Geilo mot fremtiden

• Kommunale avgifter

• Skatteinntekter til videreutvikling



Verdifulle Geilo

• Levende bygd med tradisjoner
• Sentrumsnær natur
• Bilfri tilgang til løyper og vidda 
• Verdens beste sted å lære å stå på ski
• Langrennsløper i spektakulær natur



Geilo mot fremtiden

Landskap og 
natur

Løyper og 
stier

Utvikle/bevareTrafikk

Genuint 
mangfold



Kilde: Opus Bergen AS

• Største utbyggingen noen sinne
• Konsekvenser langt ut over planområdet
• Helhetlig planlegging avgjørende



Marit Schage Andria

Geilo Velforbund
geilovelforbund@gmail.com

- følg oss også på facebook

mailto:geilovelforbund@gmail.com


Panelet - spørretimen

• Petter Rukke, ordfører

• Marit Schage Andria, styreleder Geilo Velforbund

• Trond Augunset, leder plan og byggesak

• Torkil Bratberg Dokk, utmarksrådgiver

• Arild Øystese Hansen, teknisk sjef

• Mathias B. Dannevig, Norges Hytteforbund




