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Referat fra Hytteforum 27.09.2019 – et kontaktforum med velforeninger i 

hytteområdene i kommunen 
 

Sted: Innovasjonssenteret i Ringebu kommune, Jernbanegata 4, kl. 13.00 – 15.30 

 

Fra kommunen møtte ordfører Arne Fossmo (Ap), Per Kristian Fossmo, politiker (Ap), utvalgsleder i 

Sakkyndig nemnd / takstnemnd (eiendomsskatt) og nestleder i Fjellstyret i Ringebu, rådmann Per 

H. Lervåg, teknisk sjef Jostein Gårderløkken og næringssjef Frode Martinsen. 

Mange hytte- og velforeninger var tilstede, de fleste fra Venabygdsfjellet.  

Fritidsinnbyggerne er viktige for Ringebu kommune. Kommunen ønsker å ha en dialog med 

fritidsinnbyggerne representert ved hytte- og velforeningene, for å fange opp behov og ønsker, og 

for å informere om aktuelle tema fra kommunens side. Møteplassen er en planlagt og strukturert 

dialog, i en uhøytidelig atmosfære. Kommunen hadde satt opp punktene under på dagsordenen: 

1. Ringebu kommune ønsker velkommen v/ordfører Arne Fossmo 
Fv 388 Brekkebakken ovenfor sentrum i Ringebu er utbedret og ble åpnet 2. september. 
Autovern nederst kommer på plass senere. 
Trasé for ny E6 forbi Ringebu ventes avklart i november. 
Skatteinngangen for kommunen ligger pr august 3,2 mill. kr over budsjett. 
Siste anslag for utbedret fv27 opp fra Venabygd kirke er at fast dekke er lagt innen 15. 
oktober. 
 

2. Nytt fra kommunen v/ rådmann Per H. Lervåg 

Kommunen har fått midler fra Miljøverndepartementet og Oppland fylkeskommune til plan 
for utvikling av sentrum i Ringebu mot 2040. 
Kommunen prioriterer utbygging av bredbånd i boligområdene. Hytteområdene kommer 
senere. 
En hytteeier nevnte det gode og nøkterne tilbudet fra Venabygd Breibandlag SA uten 
stadige oppfordringer til å kjøpe mer (venabygd.net). En kommenterte at det er greit for 
jobbing på hytta, men for dårlig for streaming mv. for ungdommen og uten 
oppetidsgarantier. 
Siden 2016 har alle kommunens virksomheter vært sertifisert som Miljøfyrtårn. De 
avleverer alle egne klima- og miljørapporter. Kommunen har som del av Energi- og 
klimaplan 2015-2018 (revideres 2019), hatt og har mange grønne tiltak med 
tilskuddsmidler utenifra: 
16 semihurtigladepunkter til lading av kommunale tjenestebiler i Ringebu kommune kr 160.000 (2017) 
Forprosjekt for vurdering av et Biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen kr 250.000 (påsøkt av interkommunale 
Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor i Sør-Fron kommune)(2017) 
El-sykler og sykkelhoteller i Fåvang og Ringebu kr 150.000 (2018). 
8 nye semihurtigladepunkter, 4 sentralt plassert i Ringebu sentrum og 4 til lading av kommunale tjenestebiler 
ved rådhuset kr 160.000 (2019). 
 

3. Smarte hytter v/Tore Sæthersmoen, Daglig leder i Minel i distriktet og Torfinn Schiefloe, 
salgssjef Sikom as. 
Sæthersmoen startet Gudbrandsdal El-Installasjon, som i 2018 gikk sammen med 
el.installatører på Østlandet i Minel. Minel er 5. største el.installatør i Norge og den største 
direkte eid av privatpersoner. 
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Sikom mener å levere 4 av 5 «Ring hytta varm» installasjoner i Norge. De kan baseres på 
GSM mobiltelefonkommunikasjon alene og likevel ha detaljert temperaturstyring av de 
enkelte panelovner mv. i en mobiltelefonapp. Sikom systemet kan ha lastbalansering med 
styring av tilkoblede enheter, slik at samlet belastning ikke blir for høy. Dette gjør også at 
forbruket fremover kan styres mtp. variable el.priser gjennom døgnet.  
Sikom utvikler og produserer alle komponenter i Norge. 
 

4. Fritidsboligundersøkelsen v/Frode Martinsen 
Martinsen sender ut presentasjonen med omfang og resultater av undersøkelsen. 
Det er så langt ikke vedtatt restriksjoner på bruk av el-sykler, men slike kommer antagelig 
pga. villreinen. 
Pga. beitedyr er det utvidet båndtvang for hunder frem til 15. oktober. Båndtvang for 
hunder i skiløypene har vært diskutert politisk, men uten noe vedtak. 
Kommunen har så langt støttet alle sommertiltak for skiløyper som det har vært søkt om. 
Midt-Gudbrandsdal næringsforening har et prosjekt «Reis smart» for at du skal komme 
helt frem også til hytta uten egen bil og ikke nødvendigvis med buss. 
Kommunen ble oppfordret til å jobbe aktivt for at tog fortsatt skal stanse på Ringebu. 
Næringssjefen svarte at det i dag er godt med passasjerer og oppfordret til fortsatt å bruke 
toget. 
Kommunen har legevakt på dagtid mandag-fredag. Ellers må du til Lillehammer. 
Kommunen har levert hjemmetjenester også til hyttefolk. 
Kommunen er lydhør for forslag til tiltak for hyttebeboerne. 
 

5. Ordet fritt om saker som opptar hytte- og velforeningene  
Plast og matavfall sorteres foreløpig bare av boliger. Kommunen jobber for at MGR også 
skal ha dette for hytter. Det kan gi høyere renovasjonsavgifter, som skal gå i null inntekter 
mot utgifter. 
Det ble reist spørsmål om hvordan beskytte biler mot beitedyr. Etter gjerdebestemmelsene 
kan hytta gjerdes inn med inntil 70 løpemeter gjerde. Fremover blir det muligens tillatt å 
gjerde inn inntil 600kvm, som blir felles grense for Midtdalskommunene. Strømgjerder er 
ikke tillatt. 
Hjertestarter finnes på: Lundes turisthandel KIWI 9758 4043, 9155 9299,  
Venastul: 4123 6185, Trabelia camping: 9775 1150, Venabu fjellhotell: 6129 3200, 
Spidsbergseter: 6128 4000 
Sparebank1 Gudbrandsdal har tildelt Venabygdfjellets vel kr 100 000,- til forvaltningsplan 
for 12 fiskevann, som i sin helhet er gjennomført i løpet av august måned, med ferdig 
skrevet forvaltningsplan før jul. Arbeidet gjøres i samarbeid med Venabygd grunneierlag. 

 

 

 


