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Referat fra møte mellom Sel kommune og
hyttevelforeningene 18.02.2019
Sted: Kommunestyresalen i Sel rådhus. Tid: 18.00-20.30
Til stede
Hyttevelforeninger:

Sel kommune:

Sundtjønnråket Hytteforening v/Helge Seiertun, Mysusæter vel
v/Tor Jostein Furu og Gulla Formo, Horgen vel v/ Colin Johansen,
Kvernbru hytteutvalg v/Per Ivar Gaarder, Raphamn vel
v/Gjermund Øihusom, Lusetergrend vel v/Bjørn Emil Vinnan og
Liv Koller-Borg og Nordre Furusjøen vel v/Otto Josten
og Kåre Eide.
Forfall – Ultunga vel og Høvringen vel.
Dag Erik Pryhn, Rune Grindstuen, Torfinn Stenersen og Solveig
Nymoen.

Hanne Toftdahl, Vista Analyse AS, var invitert til å innlede til dialog under punkt 2.

Hyttevelene kan forholde seg til følgende kontaktpersoner i Sel kommune:
Torfinn Stenersen er kontaktperson for næringssaker: torfinn.stenersen@sel.kommune.no
Rune Grindstuen er kontaktperson for plan og teknisk og øvrige saker utenom næringssaker:
rune.grindstuen@sel.kommune.no
Sakliste
1. Referat fra møte 19.11.2018.
Ordfører gikk igjennom hovedtrekkene i referatet og ga utfyllende kommentarer til
enkelte punkter. Relatert til innmeldte saker i dagens møte ble det opplyst at saken
om brøyting på Mysusæter er anket til Høyesterett. Det er ikke noe nytt i saken om
båtplass ved Karelen. Det er sannsynlig at det vil bli økt fra 4 til 10 hk ved motorisert
ferdsel på Furusjøen – harmonisering med Nord-Fron kommune – når saken legges
fram for politisk behandling i Sel. Sel kommune har avgitt høringsuttalelse om at en
fraråder vindmøller i området mot Jotunheimen i Sel kommune. Det er dialog mellom
administrasjonen i kommunen og Lusetergrend vel vedrørende saker der det har tatt
lang til å få konkludert. Videre utbygging av E6 fra Øyer til Otta er siden forrige møte
overført fra Statens vegvesen til Nye Veier AS. Det blir møte mellom representanter
for berørte kommuner og Nye Veier AS om saken 27. februar. Det arbeides med
opprusting av bussterminal ved Otta stasjon. Persontrafikken på strekningen Oslo –
Trondheim er ute på anbud.
På spørsmål ble det opplyst at møter mellom hyttevelforeningene og kommunen har
vært avholdt siden 2007.

Referatet ble tatt til orientering.

2. Hva gjør en kommune attraktiv som hytte- og fritidskommune?

Innledning til dialog ved Hanne Toftdahl, Vista Analyse AS
Presentasjonen blir lagt ved referatet.
Ordføreren poengterte at dette er starten på en prosess der kommunen ønsker
innspill. Send innspill skriftlig til: solveig.nymoen@sel.kommune.no
Noen punkter fra påfølgende runde med spørsmål og dialog:
Spørsmål om etterspør folk «urørt» natur? Det er gjort lite undersøkelser om det.
Hvem er det vi tilrettelegger for – den internasjonale tilstrømmingen øker kraftig og vil
kunne påvirke destinasjoner. Hvem skal kommunen bruke penger på og tilrettelegge
for? Hytteeiere, overnattingsgjester, dagsbesøkende, fastboende etc.
Mange reiser langt og er her over tid i ferier. Grunnet lange reiseavstander er det
relativt sett færre besøk i helger sammenlignet med destinasjoner nærmere større
byer og folketette regioner. Folk er opptatt av natur, ro og stillhet. På facebook har
mange hyttevelforeninger egne sider – det folk legger ut er at det er vakkert, flott
natur, gode skiløyper og stier. Ikke mye etterspørsel etter mer urbaniserte tilbud og
kapitalkrevende infrastruktur – folk ønsker seg primært å komme seg ut for å oppleve
naturen. Derfor enkle ting som løyper og stier. Traseer for løypemaskiner er ofte ikke
gode nok.
Fred og ro, og alpinanlegg på noen armlengders avstand.
Et nedbørfattig område med lite snø påvirker forutsetningene for preparerte løyper.
Tar renovasjonen høgde for når tid det er folk på hyttene? Fleksibilitet med økt
tømming når det er mye folk, er et godt råd. El-bil utviklingen krever tilrettelegging
for ladestasjoner.
Behovene endrer seg med alderen, tilsvarende fokus på ulik tilrettelegging. Eget notat
blir levert med innspill fra Lusetergrend vel.
Tilgang til strøm og breiband – ulike standarder, småting som tilgang til å kunne vaske
klær. Felles tappepunkt for vann der det ikke er lagt vann og avløp.
Fritidsboliger er viktig marked for bygg- og anleggsentreprenører. Svært viktig mht
arbeidsplasser. I enkelte bedrifter utgjør hyttemarkedet opp til 30-40 % av
omsetninga.
Mange handler lokalt, men tilbudene er ofte bedre under vegs. Det er «lurt» å handle
lokalt for å opprettholde tilbud.
Stillhet og ro. Å gå på «ubrukt snø». Sosialt fellesskap og tilhørighet til et hyttevel slik
som olsok-arrangement. Store tomter og distanse til naboen. Å kunne gå på tur rett
fra hyttedøra uten først å kjøre bil.
Det er store variasjoner på hytteområder i Sel kommune mht til tomtestørrelse, typer
hytter, infrastruktur.
Et godt poeng med uttrykket «å kunne gå fra hyttedøra».
«What’s in it for us – kontra hva er som kan gi næringseffekt». Potensiale for
tjenesteutvikling for moderne mennesker.
Sammenligning med «industrien» i Sveits – advarer mot ikke å ta vare på det unike,
sikre bærekraftig utvikling.

Mange temaer har iboende konflikt og interessemotsetninger, jf brøyting/skiløyper,
nærhet til Rondane nasjonalpark. Det kan også være ulike interesser mellom
innenbygds og utenbygds hytteeiere. Mange temaer krever at en må ta valg som ikke
«sprenger de gode miljøene som er etablert.»

3. Innmeldte saker fra hyttevelforeningene
Kvernbru hytteutvalg:



Høy pris for renovasjon, i sær tatt i betraktning ofte overfylt container.
Renovasjonsselskapet NGR har sagt at de er tilpasningsdyktige, men de må få innspill.
NGR mener sjølve at det var et mer omfattende problem tidligere. Kommunen
oppfordrer til at det tas kontakt med Rune Grindstuen viss fulle containere er et
gjentagende problem.



Det sies at folk fra bygda bidrar til å fylle opp containeren. Hva gjøres for å informere
bygdas folk om at containeren er for hyttefolket?
Gi beskjed til kommunen om det er problem slik at det kan følges opp. Det kan bli
aktuelt med utvidede åpningstider på Myrmoen miljøstasjon. Det er åpent enkelte
lørdager. Kommunen kan bidra til å sikre dialog mellom hyttevel og NGR. NGR vil
gjerne følge opp. Kommunen henviste for øvrig til NGR sin nettside.



Miljøstasjon i Heidal?
Denne skal bygges i Prestgardsmovegen i Bjølstadmo. Boligvelforeningen er positiv.
Miljøstasjonen skal være ferdig og igangsett innen utgangen av 2019.



Hvordan håndteres økende behov for ladestasjoner for el-biler? På Kvernbruområdet
er det strøm bare frem til Skavrusten gård, omlag 2 km nedenfor setergrenden.
Eidefoss AS bygger ut strømtilførsel når det er regningssvarende, det vil si at det er
tilstrekkelig antall abonnenter. Hyttevelforeningen kan ta kontakt med Eidefoss. Det
arbeides ellers med ladestasjon for el-biler i forhold til kommunal tjenesteproduksjon
(hjemmetjeneste pleie og omsorg) – ledig kapasitet vil vurderes for også andre
brukere, blant annet hytteeiere. Det skal bygges ladestasjoner på Mysusæter og på
Høvringen i 2019.



Mysusæter vel:
Molok’ene er kommet til Mysusæter, når kommer disse på plass? Og er det ellers mer
konkretisering av planene mht P-plassen og bruk av denne til f.eks. bobiler, utvidelse
serviceanlegg, ladepunkt? Jfr også sak 5 strekpunkt 2 og sammenheng mot dette.
Planlagte prosjekter er forsinket, men gjennomføres i 2019.




Ang sak 5 Sti- og løypeplan: Antar det her vil bli orientert nærmere om etablering av
arbeidsgruppe for alternative skiløypetraseer? Eller hva ligger i denne saken mht
innhold? Kommunens rolle i saken? Se pkt 5.
Fortsatt ang sak 5: Orientering om evt nytt mht anken til Høyesterett om
Ulvangsvegen blir gitt?
Parallelt med at saken er anket arbeides det med alternative løypetraseer på
Mysusæter, langs Ulvangsvegen og Furusjøvegen. Det er et mål å legge fram en sak
for formannskapet før ferien for å kunne gjøre eventuelle tiltak i løpet av
sommersesongen.



Det er i sosiale media i den senere tid satt fokus på utelysbruk på hyttene på
Mysusæter. Mysusæter Vel er enig i at man med fordel bør vurdere nødvendigheten av
svært markerte og synlige utelys (og til dels flere pr hytte) i periodene man ikke er på
hytta, selv om dette pr i dag selvsagt er opp til den enkelte hytteeier. Andre
kommuner har lagt krav mht utelysbruk og også typer utelys, inn i
reguleringsbestemmelser. Vil kommunen ta slike forhold med seg i kommende
reguleringsplaner i området?
Det er ingen bestemmelser i reguleringsplaner som sier noe om lysbruk i
hytteområder i dag – det er aktuelt tema for innspill ved framtidige reguleringer og
rullering av eksisterende planer.





Nordre Furusjøen vel:
Det som har vært den store diskusjonssaken på Mysuseter i lang tid og spesielt i
vinter, er brøyting. Vi håper kommunen har forslag til hvordan denne saken kan løses
på en god måte med alternative løyper der veiene kan brøytes.
Et annet aktuelt spørsmål er om det vil bli mulig med ladestasjoner for el-biler på
Mysuseter.
Vi skulle også ønske at det ville bli en løsning med båthavn ved Furusjøen.
Se kommunens svar på tilsvarende spørsmål over.
Gjennom ny kontakt mellom ordførerne i Sel og Nord-Fron er det på nytt bekreftet at
Luseby Sameie ikke er interessert i å bidra til anleggelse av båtplass mv ved Karelen.
Sundtjønnråket Hytteforening:
Skiløypepolitikk; hyttebygging iht arealplanen med reserverer i prioritert område for å
tilrettelegge med løyper og stier i et område der det er trange hyttetomter, og lite
tilrettelagte nett. Vi trenger god og stabil drift – hva vil kommunen gjøre for at
området skal bli attraktivt?
Omregulering til større tomter er et innspill – gi det i tilfelle skriftlig.

4. Hytteundersøkelse – næringssjef Torfinn Stenersen innleder til innspillsdialog om
gjennomføring, innhold, hvordan får vi gode og representative svar?
Presentasjonen blir lagt ved referatet.
Vi ber om skriftlige innspill på relevante problemstillinger fra
hyttevelforeningene innen 15. mars.
Høy deltakelse/svarprosent er viktig. Hyttevelforeningene vil bidra til å få
medlemmene til å svare. Hjemmesider, sms med lenke, facebook mv tas i bruk.
HUB-kontor på Otta tilbys hytteeiere – 8 ledige kontorplasser med breiband og gode
fasiliteter er åpent fra 8-16 daglig og kan brukes fritt. Kontaktinformasjon kan gis av
torfinn.stenersen@sel.kommune.no
5. Aktuelle saker fra Sel kommune:
- Sti- og løypeplan; Det arbeides med alternativer til skiløypetraseen for
Ulvangsvegen og Furusjøvegen. Arbeidet starter med dialog med hotellet og
aktører som har engasjert seg i uke 10 for å samordne og harmonisere alt i en
prosess. Det er Sel kommune som styrer arbeidet som går uavhengig av hva
høyesteretts ankeutvalg konkluderer med. Mysusæter vel er interessert i å delta i
arbeidet. Nordre Furusjøen vel ønsker også å delta i oppfølging av formannskapets
vedtak.
Arbeidet med sti- og løypeplan vil bygge videre på grunnlaget som legges i
prosessen med å finne løsninger for Ulvangsvegen og Furusjøvegen.

Arbeidsgrupper tilknyttet sti- og løypeplanen er ikke etablert ennå.
Det har vært et forberedende møte mellom ordførerne i Vågå, Lom og Sel for å
drøfte et mulig fellesmøte om skiløyper som prepareres av Vågåfjell turløyper.
Vågå kommune v/ordfører er ansvarlig for å følge opp i løpet av våren.
-

Mulighetsstudien Mysusæter – Spranget; mandat for og organisering av
oppfølging av studien; arbeidet er prosjektorganisert med ei styringsgruppe med
tilhørende arbeidsgrupper med bred representasjon. Hyttevelene i området vil bli
bedt om å oppnevne en, felles representant til styringsgruppa.

-

Oppnevning av en representant fra hyttevelforeninger som forslag til
deltakelse i et faglig rådgivende utvalg for Rondane-Dovre
nasjonalparkstyre, jf utsendt brev;
Møtedeltakerne var enige om at Mysusæter vel sender innspill på kandidat fra
hyttevelforeninger i Sel kommune innen kort tid.
Mysusæter vel v/Furu sendte 19.02.2019 følgende e-post som er fulgt opp med
beskjed til forvalter for Rondane-Dovrefjell nasjonalparkstyre:
«Mysusæter Vel foreslår Knut Bryn som representant for hytteeierne. Han har sagt
seg interessert i å delta. Knut er tidligere styremedlem i vellet gjennom flere år, og
er i dag leder i vellets stiutvalg.»

Solveig Nymoen
Referent

