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Hytter i Norge




I Norge er det per januar 2008 3,8 millioner bygninger,
herav 1,44 millioner, eller 38 prosent, boligbygninger.
Det er per januar 2008 nærmere 2,3 millioner boliger i
Norge, herav 1,2 millioner eneboliger. I 2001 var det 2,3
bosatte per bolig. Nesten åtte av ti husholdninger eier
sin bolig.

Det er nesten 418 000 hytter og bygninger
som benyttes til fritidsboliger i Norge.
 Inkl. fritidsbolig i utland, og diverse setre etc,
er tallet ca 500 000 fritidsboliger


Hyttenes plass i demokratiet?


For boligene:
Du har stemmerett i bostedskommunen
 Alle tiltak kunngjøres lokalt
 Tilgang til lokalt nettverk med påvirkningsmulighet




For hyttene:
Bosted i annen kommune = ikke stemmerett
 Ikke bruk av lokalavis og lokalt nettverk
 Reiser til hytta for å koble av, nyte natur og være
med familien, helst ikke bruke tid på slike tiltak


Hyttene begynner å bli så mange
at de må regnes med
2,3 bosatte pr bolig
 Mange flere pr hytte når de er i bruk, og stadig
mer bruk: Undersøkelse fra Trysilfjellet:


7,2 personer pr hytte/døgn i bruk
 Bruk 62,5 døgn pr år




Ca 50 % av befolkningen i byer og tettsteder har tilgang til fritidsbolig i nær
tilknytning til eierskap (i familien)
mindre enn 3 timer fra hjemmet.

Dagens lover og regler
En trussel for demokratiet til hyttefolk:
 Ikke stemmerett i hyttekommunen
 Ikke uttalerett i f-skap / k-styre
 Kommunene har rett til å kreve inn eiendomsskatt ved kommunal beslutning
 Statlige overføringsmodeller gjenspeiler ikke
hvor du er, men hvor du er registrert beboer
(f.eks helse)
 Aftenposten 23 12 2008 ”Hytteskatten”

Norges Hytteforbund
- Landets

eneste landsdekkende
organisasjon for hytteeiere
Hytte ved sjøen
Hytte på fjell / innland

Fakta:




Norges Hytteforbund

Stiftet i 1971
Lokaler i Oslo sentrum
Hovedmålsetting:

Å verne om - og fremme - felles
interesser for hyttefolket i Norge
 Nettside: www.hytteforbund.no




Kontingent:

Personlig medlemskap:
kr. 375 pr. år
Velforeninger:
kr. 1.500 pr. år

Styret i NHF:

Hva gjør NHF for hyttefolket?









Taler hyttefolkets sak ovenfor sentrale, regionale og lokale
myndigheter, samt næringslivet
Er høringsinstans i saker som berører hyttefolkets interesser
Tilrettelegger og formidler informasjon
av interesse for hyttefolket via medlemsblad og nettsted
Formidler kontakt med byggeteknisk ekspertise
Juridisk veileledning gratis for medlemmene
Over 12oo juridiske saker pr år.

Om oppdrett og merder i forhold til
våre interesser
NHF deltar ikke i denne
debatten. Dette kan andre
mer om:

•Lakselus
•Rømt fisk
•Genblanding
•Avfall på bunnen
•For på avveie
•Alt vi leser om

De demokratiske prosessene omkring
lokalisering, utforming og drift









Vi kan bekrefte at næringen har skaffet seg et
omdømmeproblem, som gjør at vi kun får
negative henvendelser vedrørende lokalisering,
utforming og drift av merder. Ryktet har gått foran.
Vårt inntrykk er at det tas lett på planprosesser.
Må lover og forskrifter for planprosesser endres, for å
sikre mer aktiv medvirkning og forståelse?
Kan næringen ha fordel av å gjøre mer enn lovens
minumumskrav? – Vil det bedre omdømmet?
Lokalisering må forankres i kommuneplan/ delplan.

Om oppdrett og merder i forhold til
våre interesser


Kunngjøring Hemne kommune. Datert: 23.06.2008:
I medhold av Lov av 17.juni 2005 im akvakultur og Laksetildelingsforskriften, legges søknad fra Lernes Fiskeindustri AS om tillatelse
til å etablere ventemerd for oppbevaring av slaktefisk av laks,
ørret og regnbueørret på lokaliteten Storoddan i Hemnefjorden,
ut til off. ettersyn.











Lokaliteten har tidligere vært disponert av R. Lernes AS,
Søknaden legges ut til gjennomsyn på følgende steder:
Enhet for tekniske tjenester, Lidalsbygget, Kyrksæterøra Rådmannskontoret, 2.etg. rå
dhuset, Kyrksæterøra
Eventuelle merknader sendes:
Hemne kommune
Trondheimsvn. 1
Høringsperiode midt i ferien!
7200 Kyrksæterøra

innen 4.august 2008

Med merdene som nabo
”Jeg hadde flott sjøutsikt, nå er det som å se ut
over Manhattan om kvelden – store lyshoteller”
 ”Fisket er blitt håpløst, og det er jo ikke slik fisk
vi vil ha – rosa sei!”
 ”Idyllen er borte, får vel knapt solgt”
 ”Vi har jo investert nær 1 mill kroner for fritida
vår i et område som kommunen hadde regulert
til hytter. Kystsoneplanen ser jo ikke på land.”
 ”Hvem er det egentlig som har planansvaret?”


Oppdrettsnæringen og omdømme
Det er ikke hyttefolket som påvirker næringens
omdømme.
 Næringens omdømme påvirker våre verdier,
både i kroner og opplevelse


Er dette allikevel en næring som ser kort, og
ikke fanger opp det felles samfunnsansvaret?
 Ja, vi er nok kommet i en situasjon at vi må
tenke hytter eller oppdrett.


Merdene – sett fra hyttefolket
Ikke utnytt at vi ikke er der hele tiden.
 Vi utgjør viktige faktorer i hyttekommunen.
 Vi har betydelige nettverk i samfunnet.


Det bør være plass for både hytter og merder
 Respekter de hyttene som kommunen alt har
tillatt plassert
 Vær nøye ved planlegging av nye hytteområder


Veien videre – viktigste tiltak sett fra
hyttefolket
Gå gjennom lover og forskrifter mht planprosesser, foreslå endringer for å sikre bedre
forankring
 Næringen bør vurdere sine naboforhold gode naboer er ikke å forakte
 Omdømme har ikke med makt og lovverk
å gjøre, det handler om å etablere tillit og lyst


Takk for oppmerksomheten!
Bør vi heller anbefale leilighet her?

