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Kommunereformen og hytteeierne
Norges Hytteforbund er et upolitisk organ basert på medlemskap, og representerer ca. 35 000
hytteeiere over hele landet. Våre medlemmer har hytter i mange kommuner og vil naturlig nok også
bli berørt av kommunereformen. Vi ønsker ved dette brevet å sette søkelyset på noen faktorer av
betydning som vi mener bør tas med i vurderingene i Ekspertutvalget og i Referansegruppen. Vi ber
derfor om at brevet kopieres til medlemmene av både Ekspertutvalget og Referansegruppen.
Hytteeiere bor som regel i en annen kommune enn der de har hytte, og kan derfor ikke delta i valg
eller andre demokratiske prosesser i den kommunen de har hytte i. Ofte er hyttekommuner relativt
små, i betydning antall innbyggere, noe som har bidratt til at hyttefolket likevel stort sett til nå har
hatt en tilfredsstillende mulighet til å oppnå kontakt med lokale politikere og kommunal
administrasjon. Det har imidlertid etter hvert dukket opp flere problemstillinger hvor manglende
demokratisk arena for hytteeierne gjør det vanskelig å få forståelse for hytteeiernes syn.
I denne sammenheng kan vi trekke fram innføring av eiendomsskatt i hyttekommuner som i enkelte
kommuner har skapt store problemer for hytteeierne fordi verdivurderingen har vært foretatt uten
hytteeierens mulighet til å påvirke. Av andre viktige ting er bygging av vindturbiner i naturen og i
nærheten av hytteområder, forskjellsbehandling i kommunale gebyrer, innføring av tvungen
tilknytning for vann og avløp for eksisterende hytter (Åseral-modellen), osv. Alt dette av stor verdi
for hytteeierne.
Kommunereformen har som mål å lage færre men større og mer robuste kommuner, noe vi har full
forståelse for. Vi er imidlertid bekymret for at avstanden mellom den enkelte hytteeier og
kommunens politiske organer og administrasjon blir så stor at den lille innflytelse hyttefolket i dag
har i hyttekommunen blir betydelig redusert. Med mangel på demokratiske prosesser, der
hytteeieren kan ha påvirkning på kommunes politikere, vil gode dialoger bli ytterligere vanskeliggjort.
Vi ser at ekspertutvalget har gitt visse kriterier for god kommunestruktur allerede, men ønsker å sikre
gode og slagkraftige demokratiske arenaer. Norges Hytteforbund ber derfor om at problematikken

med manglende demokratiske arenaer, som i fremtiden vil gjøre situasjonen for hytteeierne enda
vanskeligere i store kommuner, tas opp til diskusjon både i Ekspertutvalget og i Referansegruppen.
Norges Hytteforbund stiller gjerne sin kompetanse og kapasitet til disposisjon for ytterligere
belysning av saken.
Vi håper på en positiv behandling av denne, for oss, viktige saken.
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