
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Til alle hytte- og velforeninger i Ringebu kommune 
 
Hytteforum – et kontaktforum med velforeninger i hytteområdene i 
kommunen. 
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.  
 
 

         
 
Møte fant sted 16 april 2019 på Innovasjonssenteret. 
Oppmøte var  21 personer  og  11  vel og hytteforeninger var representert 
Referent: Frode Martinsen 

 
 
Innhold for møte: 

1. Ringebu kommune ønsker velkommen v/ordfører Arne Fossmo 
2. Midt-Gudbrandsdal brannvesen, brannforebygging på fritidsboligen v/ Per Martin og Tor 

Engum 
3. Gjerdebestemmelsene og beitebruk i Ringebu kommune v/Wenche Dahle og Ragnhild    

Sperstad 
4. Eiendomsskatt v/ Per K. Fossmo 
5. Resultater hytteundersøkelsen v/Frode Martinsen 
6. Ordet fritt om saker som opptar hytte- og velforeningene 

 

 
Referat: 
1. Nytt fra ordfører: 
RV 27 fra Venabygdkirke og oppover starter arbeid med avskoging og utbedring av vei etter påske. 
Avklaring om  ny forbi E-6, avventer prioritering og formell godkjenning hos regjeringen november 2019.  



Det har blitt asfaltert fra Ringebu og opp til Måsåplassen. Resten av Friisvegen står igjen. Dette er tema 
kommunen tar med inn til SVV. 
Mobilmast  på Fåvang er endelig oppe. Viktig for sikkerhet og bedreskap på Fåvang østfjell og Brekkom. 
 
2. MGB (Midt-Gudbrandsdal brannvesen) er et interkommunalt brannvesen, startet for 35 år siden. 
Arealet de skal dekke er på størrelse med Vestfold fylke, heldigvis forekommer det lite branner i dalen. 
Det var 264 stk uttrykninger og 20 branner i 2018. Det er brannstasjon i Ringebu og Fåvang for Ringebu 
kommune.  Krav til forebyggende utstyr i fritidsbolig er 1 håndslukker i hver etasje + røykvarsler.  
De viktigste brannårsakene ved fritidsbebyggelse er  olje filler som er brukt under oppussing som er 
selvantennelige, levende lys og generasjonsskifte på hytta, det blir ofte annen bruk og fyring som 
avdekker tidligere feil/mangler.  
Generelt kan man si at fritidsinnbyggeren er flinke på brannforebygging. Det er viktig å bytte eller refylle 
håndslokkere etter 10 år. Virkningen reduseres over tid. Alternativt kan man kjøpe et nytt slokkeapparat 
slik at man har to. Husk det kan ta lit tid før brannvesenet er på plass.  
 

3. Beitebruk: vedlagt presentasjon. Dyr som beiter i Ringebu kommune er 3000 storfe, 21 000 sau, 769 

geiter og 14 hester, disse dyrene går på beite på ulike fjellområder. Det finnes 7 beitelag i kommunen og 

i tillegg slipper enkelte bruk dyr. Næringen står for en lokalverdiskapning på 26 millioner kroner og 

bidrar produksjon av mat. 

Gjerdebestemmelser: Ringebu kommunestyre vedtok nye gjerdebestemmelser for reguleringsplaner (fritidsbebyggelse) 

25.06.2013. 

• Alle former for inngjerding krever tillatelse fra grunneier og/eller beiteberettigede. Privatrettslige avtaler om forbud 

vil gjelde foran reguleringsbestemmelser i medhold av plan- og bygningsloven. 

• Innenfor reguleringsplanene for Kjørra og Storfjellstua, er det forbud mot all form for gjerding. 

• Det er tillatt å gjerde inn et uteareal med inntil 70 løpemeter gjerde. Rekkverk på terrasse anses som en del av 

gjerdet, dersom gjerdet knyttes til denne. Terrasse er søknadspliktig tiltak og skal maksimalt utgjøre en tredjedel av 

hyttas bruksareal.  

• Fundamenthøyde skal ikke overstige 1 meter. Terrasser skal utarbeides i tråd med kommunens veileder for 

terrasseløsninger ved fritidsbebyggelse. 

• Gjerding skal gjennomføres på en slik måte at beitedyr og vilt ikke kan komme til skade. Nettinggjerder, strømgjerder 

(med eller uten strøm) og lignende er ikke tillatt.  

• Alle grinder skal vende utover. Tillatt maksimal gjerdehøyde er 100 cm. Stolper skal ikke overstige 170 cm (denne 

begrensing gjelder ikke for skigard-staur) og i gjennomsnitt ha en minimumsavstand på 75 cm. Det skal legges vekt på 

god estetisk utforming.  

• Portaler er ikke tillatt. Dette av sikkerhetsgrunner ved en eventuell brann. Gjerder skal ikke stenge stier, råk, skiløyper 

o.l. 

• Det skal være minimum 4 meter fra gjerde til nabotomt. Det kan gis dispensasjon for inntil 2 nærliggende hyttetomter 

og for frittstående gjerde mot veg.  

• Ett frittstående gjerde for avskjerming eller avstenging tillates, med maks 20 meter lengde (30 meter mot veg). 

Sikringsgjerder mot fareområder (skrenter og særlig bratte eller rasfarlige områder på tomta) kan tillates, så fremt 

behovet kan dokumenteres.  

• Levegg kan oppføres med lengde inntil 4 meter og høyde inntil 1,8 meter.  

• Gjerder skal vedlikeholdes på en slik måte at de ikke utgjør en felle eller fare for beitedyr eller vilt. Det er eiers ansvar 

å vedlikeholde gjerdet. Gjerder som ikke blir vedlikehold og som kan være farlig for folk og dyr skal fjernes. 

Kommunen kan fjerne slike gjerder for eiers regning. 



• Seinest tre uker før gjerding planlegges igangsatt skal kommunen ha mottatt et målsatt situasjonskart som viser 

planlagte gjerdelinjer. Dersom kommunen ikke har gitt tilbakemelding innen tre uker, kan gjerding igangsettes. 

Naboer skal varsles. 

• For fritidsbebyggelse som ligger som spredt fritidsbebyggelse i LNF, gjelder ikke disse bestemmelsene direkte, men 

det anbefales at de følges. For disse eiendommene må det også til tillatelse fra grunneier, samt beiteberettigede. Det 

anbefales å ta kontakt med Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor om beiteretten og informasjon om beiteberettigede.  

 
 
4.Eiendomsskatt vil innbringe ca kr 39,5 mill og 25,4 mill er fra fritidsboliger. Den største økningen  i 
eiendomsskatt fra forrige periode får de fastboende med bolig. Taksten skal gjenspeile prisen på det 
åpne markedet.  
 
5. Denne posten utgikk da de foregående postene tok lenger tid enn forutsatt.  
Det er gjort flere interessante funn og kommunen kommer tilbake med informasjon omkring denne 
undersøkelsen. 
 
6. Oppfølging siden forrige møte, Det skiltes  på FV 27, Ringebu kommune har bevilget kr 200.000 
økning i løypebidraget. Løypebidraget for 2019 blir således kr 700.000  og  for 2020  blir det 750.000. 
I tillegg er det  innvilget støtte til utbedring av skiløyper sommers tid. Som kjent lager man gode 
skiløyper om sommeren. 
Gjennom de siste fire årene er det innvilget følgende støtte: 
Venabygdsfjellet  kr 500.000,- 
Kvitfjell område  kr 200.000,- 
Fåvang Østfjell  kr 138.000,- 
Storefjellsseter  kr      8.500,-  
Sum pr dato  kr 846.500,- 
 
Ønsker om oppgradering vestsidevegn  fra Ringebu opp mot Sus, dette er også sterkt ønsket fra Ringebu 
kommune sin side. Prøver på å få Fylket til å prioritere dette høyere. 
Nytt avfallsmottak på Fåvang for Kvitfjell og andre.   
Lørdagsåpent på betjente mottak   
Lørdag    5. oktober (ikke Kvam og Fåvang)  kl. 0900-1300  
Lørdag  12. oktober      kl. 0900-1300 
 

 

Neste hytteforum blir fredag 27 september.  

 


