
Referat fra første møte i "Nerskogen hyttenettverk" (en arbeidstittel) mandag 3.3.2014  

Møte ble holdt i Trondheim. 

 
Det møtte 20 representanter fra 12 hytteforeninger/veilag. Disse representerer ca. 400 hytteeiere på 
Nerskogen. 
Hensikten med møtet var: 

 Kartlegge om det er interesse for en felles henvendelse overfor Rennebu kommune 

 Hvilke saker byr seg frem på det nåværende tidspunkt? 

 Kan de fremmøtte bidra med å fremskaffe mer fullverdig informasjon om hytteforeningene 
(kontaktadresser) 

 Er det interesse for å engasjere grendalaget? 

 Hvilken form skal en ha i en slik "interesseorganisasjon"? 

Idéer fra møtet: 

Hva vil hytteeierne prioritere? 

Vi mener at innføring av eiendomsskatt markerer et passende tidspunkt for å fremme hytteeiernes 
interesser og ønsker at Rennebu kommune skal prioritere følgende prosjekter: 

Prioritert liste 

1. Veistandard –  opprustning av fylkesvei 512,  asfaltering kommunal vei Grindal-Granasjøen 
2. Skiløyper – kommunalt årlig tilskudd til løypekjøring, tilsvarende driftskostnadene. 

Regulere løypetrase og ta i bruk bredden fra konsesjonen. Bru over Minilla for 
løypemaskin. Dersom oppsatt gangbro (Nordhengbrua) over Minilla er eneste effektive 
hinder som forhindrer bygging av ny kjørebru tilpasset løypemaskin, vil årsmøtet i Nordeng 
Hyttegrend ta opp til vurdering om det er ønskelig og mulig å demontere eller flytte dagens 
gangbruløsning.  

3. Stier og klopper for bedre naturvern ved å unngå unødig brede stier. Vi ønsker at Rennebu 
kommune skal sette av midler til f.eks. et fond der hytteforeninger, veilag eller grunneiere 
kan søke om midler til diverse gode tiltak. 

4. Forbedret legetjeneste, beredskap brann, tilbud om frivillig feietjeneste 
5. Reguleringsplanarbeidet i kommunen – samlet plan med større forutsigbarhet, allokere 

ressurser. Restriktiv linje for skuterkjøring på Nerskogen. 

Uprioritert liste 

 Bredbåndsdekning 

 TV-dekning 

 Avfall – tømmefrekvens, lapp med beskjed til alle hytter etter gjennomført tømning 

 Informasjon fra kommunen – om regelendringer og annet (Rennebynytt, Oppdalingen….).  
Oppdatert informasjon til hytteeierne på kommunens hjemmeside 

 Støtte opp under fiske, jakt – kultivering 

 Nærbutikken meget bra – må ikke komme i økonomiske problemer 

 Bygge gangbru over Minilla der det er stolheis – Turistforeningen har ikke midler 

 Fremskaffe oppdatert oversikt over alle hytteeiere – karttjenesten (gnr., bnr.) 

 Tilrettelegge for feietjeneste for de som er interessert 

 Vi ønsker godt samarbeid og dialog med grunneiere og fastboende på Nerskogen. Kontakt 
med Grunneierlaget kan være innfallsvinkelen 

Vi oppfordres til å finne ut: 



Hva vil Rennebu kommune bidra med overfor hytteeierne? 

Hva vil kommunen bidra med når det innføres eiendomsskatt? 

Prosessen videre: 

I første omgang mener vi at det skal tas kontakt med ordfører Ola T. Lånke og be om et møte hvor vi 
orienterer om vårt felles møte. 

Be kommunen i epost beskrive hvilke planer kommunen har så langt/hva de vil tilby. Hvilken prosess 
har kommunen overfor hytteeierne for innføring av eiendomsskatt?  

Referat med svar fra kommunen og utkast svarbrev sendes kontaktpersonene i hytteforeningene. 

Sende forespørsel om deltagelse til 1-2 kontaktpersoner for øvrige hytteområder (se 
hytteundersøkelsen 2009). 

Brev til Rennebu kommune om hyttefolkets prioriteringer. 

Gjennomføre dialogmøte med kommunen. 

Innkalle til nytt oppsummerende møte med hytteeiere etter gjennomført dialogmøte (mai/primo 
juni) 

Skal vi ha et navn på avsender? "På vegne av Hytteforeningene på Nerskogen." 

"Nerskogen hyttenettverk/Nerskogen hyttesammenslutning" 

Møtedeltakere: 
Sørøyåsen hytteforening: May-Britt Rødfjell og Hans-Petter Faaness 
Nerskogen Hytteeierforening:    Bjørn Hafskjold 
Nordeng hyttegrend:  Steinar Nordrum og Sigurd Eriksen 
Varghaugkjølen hytteforening:  Mette Langtjernet Mjøen og Atle Mjøsund 
Gregosen vei- og hyttelag: Håkon Rogstad 
Kåsen hyttefelt:   Hans Morten Breiby og Eirik Skare 
Stegglia veglag:   Hallgrim Norbeck 
Storholtet (Heldalsvegen) Harald Øien 
Minilkåsen veilag:  Torfinn Schiefloe 
Svartbekken veilag:  Siv Merete Hagen og Steinar Myhr 
Storslette veglag:  Erling Lebesby 
Roar Wiggen 
 
 
Prosjektgruppen:  
Tom Christensen/Øverlandsfeltet, Ole Ragnar Thanem/Sørøyåsen,  
Olav Stenhaug/Varghaugkjølen 


