Referat fra hyttemøtet, 27. februar 2016.
Ordfører Petter Rukke åpnet møtet og ønsket velkommen. Det var 67 frammøtte.
Ordføreren informerte generelt om kommunens økonomiplan og status. Det skal gå greit å
komme i mål innenfor rammene.
Det arbeides med den såkalte kommunereformen og det skal gjennom dette vurderes en
sammenslåing med Ål, etter at det er avholdt en rådgivende folkeavstemming i begge
kommunene i månedsskiftet mars/april.
Det er startet en prosess med ny KVU for RV7 og FV52. Den foreslåtte «diagonalen» på
Vestlandet kan i verste fall føre til at begge blir tapere. Innstillingen fra Statens Vegvesen
skal være ferdig i september. Men uavhengig av dette må vi selvsagt jobbe videre med
utbedring av eksisterende veier.
Stier og løyper. Det arbeides for å sikre friluftsaktiviteter gjennom hele året. Prioriteringen
må vektes etter dette. Viktig å presisere at det ikke bare handler om skiløyper, men også
sommerstier. Ny utmarksrådgiver Torkil Bratberg Dokk ble presentert.
Orientering om trafikksituasjonen i Hol generelt og på Geilo spesielt. Det ble informert om
spesielle tiltak som iverksettes i de periodene med mest besøk, bl.a. i forhold til beredskap.
Eiendomsskatt. Leder av nemda for eiendomsskatt Halvor Gauteplass, presenterte nemdas
arbeid (se for øvrig vedlagt presentasjon).
Rådgiver Espen Bille-Larsen presenterte status m/endringer i kommunale avgifter (se for
øvrig spørsmål og svar under, samt vedlagt presentasjon).
Leder for Geilo Velforbund Trond Andresen, presenterte forbundet med et tilbakeblikk og
formålet med velforbundets arbeid. Gjennom dialog med Hol kommune håper man på en
bedre medvirkning i viktige prosesser som berører hyttefolket. Klager som er sendt til
kommunen, følges opp av velforbundet (se for øvrig vedlagte presentasjon).

Spørretimen
Vi har i referatet samlet temaene som kom frem i spørretimen (og umiddelbart etterpå) i 3
bolker; avgifter, løyper og annet. Spørsmålene er gjengitt slik de ble oppfattet av referenten,
men med forbehold om at ikke alle er gjengitt 100 % ordrett. Vi håper likevel at svarene er
dekkende innenfor de aktuelle temaene. Beklageligvis hadde vi kun begrenset kunnskap om
tema «kommunale avgifter» på møtet.
Om kommunale avgifter
Spørsmål/kommentar: Vi steilet når avgiftene kom. Ingen hadde forventet en slik øking. Hva
kan vi forvente av f.eks. hytteneovasjonen nå som avgiftene har økt med 85 %. Siden dette
er selvkost – går det an å få utdrag fra noe regnskap som viser hva pengene brukes til?

Svar: Renovasjonsgebyrer reguleres på bakgrunn av fakturering fra Hallingdal Renovasjon,
som er et interkommunalt selskap med ansvar for all avfallshåndtering i Hol kommune.
Som nevnt i spørsmålet er også dette et område som er underlagt «Retningslinjer for
beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester». Hva «pengene går til» i denne
sammenheng er altså i all hovedsak å betale Hallingdal Renovasjon pluss at Hol kommune
legger inn noen prosent påslag til inndekning av administrative utgifter.
Som en merknad til dette henvises det til tema om hytterenovasjon, som har vært diskutert
på tidligere hyttemøter. Det har vært et uttalt ønske fra mange hytteeiere om flere containere
og hyppigere tømming. Dette er langt på vei etterkommet, og tømming foretas i ferieperioder
nesten daglig. Det registreres fremdeles mye avfall som ikke skal i containere (f.eks.
hvitevarer, møbler, byggeavfall etc.). Dersom det kun ble kastet husholdningsavfall i
containerne, ville dette redusere renovasjonskostnadene betydelig. Vi får også melding om
at enkelte håndverkere fremdeles kaster byggeavfall i hyttecontainere. Dette er ofte avfall
som medfører kostbar driftsstans i forbrenningsanlegget.
Spørsmål: Vi trenger mye bedre presisering av hvorfor avgiftene har økt så mye. Er dette
egentlig selvkost? Hvordan er dette beregnet?
Svar: Gebyrene økes proporsjonalt med fakturering fra Hallingdal Renovasjon.
Når avgiftene økte mye på containerrenovasjon fra 2015 til 2016, så har det sammenheng
med at avgiftene tidligere har blitt holdt lave i forhold til utgiftene, slik at selvkostfondet er blitt
tappet. Dermed har en ikke hatt reserver til å justere gebyrøkningen over flere år.
Spørsmål/kommentar: Hytteeiere på Ustaoset, som har betalt til det private VA-anlegget
føler seg lurt ved å overføre anlegget til kommunen når avgiftene er like høye for alle.
Hvorfor er det slik?
Svar: Hol kommune har inngått utbyggingsavtale med Ustaoset Avløp om overtagelse av
anlegget. Hva som gjør at noen føler seg lurt er uklart. Vilkår for abonnenter i Hol kommune
er like, uansett hvor i kommunen de bor. Dette er et likhetsprinsipp som sikrer at de som bor
i områder med svært kostbar og ressurskrevende infrastruktur ikke skal belastes med
uforholdsmessige store gebyrer. Avløp fra Ustaoset, som er tilknyttet det kommunale nettet,
sluttbehandles uansett i kommunale anlegg.
Spørsmål: Hva er hovedårsaken til at kommunale avgifter har økt så voldsomt de seneste
årene? Skyldes dette kommunens egen utbygging, utbygging i hytteområdene eller private
boligområder? Hvis det er en kombinasjon - hvor er trykket størst?
Svar: Hol kommune har et innbyggertall på ca. 4.500 hvorav ca. 2.500 bor på Geilo. Geilo
renseanlegg har imidlertid en kapasitet på 30.000 p.e. konstantbelastning. Det bygges
nesten ikke private boliger i området, så det aller meste av infrastruktur på VA er tilpasset og
dimensjonert for den stadige økningen i antall fritidsboliger. Som regel er dette en
ressurskrevende infrastruktur pga. omfanget av ledningsnettet.
Spørsmål: En stor regning 2 ganger pr. år er krevende for flere. Mange hytteeiere er faktisk
vanlige lønnsmottakere. Hvorfor kan man ikke betale månedlig avgift, f.eks. á-konto, med
avregning 1-2 ganger pr. år?
Svar: Vår erfaring er at vanlige lønnsmottakere er vant til- og komfortable med fakturering 2
ganger pr. år. En høyere frekvens vil dessuten medføre et høyere faktureringsgebyr.
Kommentar: Geilo Velforbund vil følge opp avgiftstemaet vis á vis kommunen og arbeide for
at det blir utarbeidet godt informasjonsmateriell om de kommunale avgifter og utviklingen i
kommunale avgifter.
Det vises for øvrig til vedlegg nederst i referatet om selvkostprinsippet.
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Om løyper
Spørsmål: Hva sier kommunen til at det ikke lenger skal tråkkes fra Budalen til Oddnakk.
Svar: Kommunen forholder seg til takster, frekvens og standard som er vedtatt for det
enkelte område. Situasjonen som har oppstått i det aktuelle løypeområdet vil bli drøftet i
kommunen.
Spørsmål: Når vi nå skal betale eiendomsskatt, hvorfor er det da ikke mulig å sikre penger til
Budalen/Oddnakk?
Svar: Midler til drift av løypene avsettes gjennom den årlige budsjettbehandlingen i
kommunen. Om nivået er riktig eller feil, kan ikke besvares her. Det vises til forestående
rullering av kommunedelplan for stier og løyper, der et produksjonsvolum på løyper trolig blir
et sentralt tema.
Spørsmål: Har ikke Hol kommune forståelse for at det ikke er samsvar mellom de
kostnadene man tok utgangspunkt i i 2008 kontra de faktiske utgiftene i 2016.
Svar: Vi må se på både organisering og kriterier for løypepreparering. For øvrig vises det til
foregående svar.
Spørsmål: Kommer «vår» eiendomsskatt for Dagali til å brukes på våre stier og løyper. Dette
er ikke prioritert i dag. Legges det opp til et bedre samarbeid/bedre koordinering mellom Hol
og Nore og Uvdal når det gjelder det løypenettet som går mellom kommunene?
Svar: Andeler av eiendomsskatten er ikke øremerket til spesielle geografiske områder.
Det er Hol kommunestyre som via sin behandling av økonomiplanen eller en enkeltsak
vedtar fordelingen av løypetilskudd mellom de ulike løypeområdene. Tilskuddene er basert
på den enhver tids gjeldende kommunedelplan for stier – og løyper.
Samarbeid og koordinering av løypenettet i Dagali og på Dagalifjell må avklares mellom
Dagali løypeområde og Dagalifjell løypelag som administrerer prepareringen på Dagalifjell.
Spørsmål: Det må vel bli dobbelt så mye løyper nå når det kommer inn dobbelt så mye
penger? Kan Velforbundet være med å prioritere bruk av midlene, f.eks. å bli invitert til å
sitte i et fondsstyre?
Svar: Eiendomsskatten inngår som en inntekt i budsjettet, og kostnader knyttet til stier og
løyper vedtas gjennom budsjettbehandlingen hvert år. Det vil ikke være aktuelt å opprette et
fondsstyre utover kommunestyret sin behandling.
Spørsmål: Blir det fremdeles bedt om frivillige løypebidrag, nå eiendomsskatten kommer nå.
Mye uvilje mot dette. Har i lengere tid etterlyst en løypenemd her på Geilo. Kommer det?
Svar: Frivillige løypebidrag er, som ordet tilsier, frivillig. Realiteten er likevel at jo flere midler
løypeområdene mottar jo bedre blir denne infrastrukturen. Denne avveiningen kan f.eks.
drøftes i forbindelse med revidering av dagens sti- og løypeplan.
Jfr. informasjon mottatt den siste uken er et «Geilo sti- og løypelag stiftet». Løypelaget er en
interesseorganisasjon som skal arbeide for sti – og løypenettet i Hol kommune året rundt.
Dette er en frivillig organisasjon med administrativ støtte fra Visit Geilo, men er ikke gjort i
samarbeid med- eller etter initiativ fra Hol kommune.
Det er også arbeidet med å opprette en referansegruppe i forhold til drift og utvikling av
Geilo løypeområde – som driftes av kommunen. Her er det behov for en nærmere dialog og
avklaringer før konklusjonen er klar.
Kommentar fra Velforbundet: Geilo Velforbund har anbefalt stopp av frivillige bidrag, til
kommunen kommer med en god løsning med brukerinvolvering gjennom løypenemd.
Ytring: Viktig nå at det blir revidert en sti og løypeplan i løpet av høsten. Man klarer ikke å
finansiere behovet for løypekjøring slik det er organisert i dag.
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Ytring/innspill: Vi på Holsåsen har bedt medlemmene om frivillige bidrag til løyper, og har nå
samtidig fått krav om eiendomsskatt. Det blir vanskelig å forholde seg til. Må få et bedre
oppsett på hva beregningene er. Trenger mye mer informasjon.
Svar: Det er sendt ut skjema til alle eiere av både boliger og fritidseiendommer, med en
forklaring på beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt. Vi håper dette vil være forklarende.
Kommentar: Kommunale avgifter ble sendt ut rett i forkant av møtet, og eiendomsskatt rett
etter møtet. I ettertid kan vi se at det var uheldig, men vi minner om at hyttemøter i Hol alltid
avholdes lørdager uke 8, og at det var vanskelig å koordinere disse aktivitetene.
Annet
Spørsmål: Vedrørende Øst/Vest forbindelse. Kan det kjøres biltog over vidda de gangene
vegen er stengt?
Svar: Interessant spørsmål, men evt. gjenopprettelse av biltog må vurderes av transportør.
Det vil være markedet som bestemmer.
Ytring/innspill: Synes jeg som hytteeier på Haugastøl er gitt liten mulighet til å påvirke
arbeidet med RV7. Ønsker at kommunen sender aktuell informasjon både til fastboende og
hytteeiere om positive og negative sider ved RV7. Tror vi går feil vei med å legge opp til økt
trailertrafikk. Vi må opprettholde attraktiviteten som turistkommune.
Svar: Det er svært viktig å ivareta miljøaspektet. Dette er kommunen opptatt av. Viktig da å
delta i prosessen, som styres av Statlige etater, slik at vi totalt sett kan gjøre bredere
vurderinger. Et tema å diskutere videre med Velforbundet.
Spørsmål: Viser til åpent brev til Geilo Skisenter i Hallingdølen og lurer på om vi kan få en
kommentar fra skiheisene – og gjerne også fra kommunen?
Svar fra Geilo Skisenter: Vi ser flere ting vi må bli bedre på. Vi må likevel se på finansiering
av skiheisene i forhold til eiendomsutvikling. Vi må også jobbe både med de kortsiktige- og
de langsiktige planene. Geilo Skisenter AS’ eierselskaper har utarbeidet planer for å utvikle
eiendom i tilknytning til skianleggene både i Vestlia og på Geilo-siden. Det er her snakk om
hytter og ferieleiligheter og gjennom allerede skrevne avtaler har eierne forpliktet seg til å
investere et større beløp pr enhet i Geilo Skisenter AS. I Vestlia er eierne klare til å starte
opp, men kommer ikke i gang fordi Hol kommune vil at prosjektet skal inngå som del av den
store Vestlia-planen.
Gi oss gjerne tilbakemeldinger, og helst med forslag til løsninger: henning@geiloholiday.no
Ytring: Det mangler ikke kunnskap om Geiloproduktet, men det mangler en Masterplan.
Ytring: Vi er mange som er svært fornøyde med å være hytteeier på Geilo, med det brede
spekteret av tilbud som finnes her. Vi håper at Geilo klarer å holde kursen og utvikle seg i en
sunn retning.
Svar: Siden forrige hyttemøte har det vært jobbet godt med Områdeplan Vestlia. Det er
igangsatt en konseptprosess/innspillsprosses der aktuell organisasjoner og bedrifter er
invitert til å være med. Det er avdekket et betydelig arbeid med å sanere den gamle
skytebanen som ligger innenfor planområdet Vestlia. Plan prosessen er nå bremset til alle
partene er enige om hvordan problemstillingen kan løses på best mulig måte.
Kommunen har hatt dialogmøte med Geilo Skiheiser om fremtidig utvikling av
alpinproduktet.
Viser for øvrig til den nylig foretatte trafikkmålingen på Geilo og ny hovedplan for vann og
avløp.
Ytring: Vil berømme kommunen for å involvere bredt i prosessen rundt Vestliaplanen. Bruk
alle de ressurspersonene som finnes, som kan bidra til at Geilo blir en enda bedre plass å
være.
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Vedlegg til referat fra hyttemøtet 2016.

Generell informasjon om selvkostprinsippet – fra teknisk etat:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet: «Retningslinjer for beregning
av selvkost for kommunale betalingstjenester», publikasjon H-3/14.
Selv om kommunestyret er de som fastsetter det lokale selvkostprinsippet og gebyrnivået,
så er det retningslinjene som legger føringer for fastsettelse av kommunale
gebyrer. Selvkost er definert som den totale kostnadsøkningen en kommune har ved å
produsere en bestemt vare eller tjeneste.
Prinsippet som ligger til grunn er at en generasjon brukere ikke skal subsidiere eller bli
subsidiert av neste generasjon. Et selvkostregnskap er balansert mot et utjamningsfond og
inntekter skal balanseres mot utgifter over et gitt tidsperspektiv om ikke noe annet er vedtatt
politisk.
Hol kommune benytter ekstern ekspertise (Momentum Consulting) for å fastsette gebyrer på
et nivå som balanserer inntekter og utgifter.
Rent generelt har nivået på de kommunale gebyrene i Hol kommune ligget lavt i forhold til
mange sammenlignbare kommuner. Det har medført en tapping av selvkostfondet og
dermed redusert mulighetene for å fange opp store årlige kostnadsvariasjoner med
gebyrjustering over flere år.
Men selv om noen gebyrer øker mye ett år, mener vi at gebyrnivået i Hol kommune, i et
lengre tidsperspektiv, fremdeles vil ligge gunstig an i forhold til mange andre
sammenlignbare kommuner.
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