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FORORD 
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Østlandsforskning takker for bidrag fra fritidsboligeiere, næringsliv, kommuner og 

kolleger til analysen.  

Østlandsforskning er alene ansvarlig for bruk av informasjon, for vurderinger og 

konklusjoner. 
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1 OPPSUMMERING 

Denne analysen er et bidrag til underlagsmaterialet for en beslutningsprosess om et 

vindkraftverk på Kvitvola i Engerdal kommune.  

Tema for analysen er fritidseiendommer, eiernes bruk av fritidsboligene og eiernes 

oppfatning om hvordan et vindkraftverk kan påvirke bruk. Videre er tema lokalt og 

regionalt næringsliv og fritidseiendommer, og analyse av lokalt og regionalt næringsliv og 

involvering i utvikling og drift av vindkraftverket. 

Begrepet lokalt er reservert til kommunen) som har selve vindkraftverket på sitt 

territorium, det vil her si Engerdal kommune. Med regionalt menes de 6 kommunene 

Engerdal, Rendalen, Åmot, Trysil, Elverum og Stor-Elvdal. Som vert for vindkraftverket 

behandles Engerdal kommune i større detaljering og rapporteres særskilt. 

Det er definert et undersøkelsesområde for vindkraftverket som omfatter alle fritidsboliger 

innenfor en radius av 20 kilometer i luftlinje, uavhengig av om de faktisk ser 

vindkraftverket fra eiendommen eller ikke. Som berørte kommuner i analysen inkluderes i 

utgangspunktet alle kommuner som har deler av undersøkelsesområdet på sitt territorium,  

Engerdal kommune har gjennom flere år i kommuneplanens arealdel og samfunnsdel lagt 

til rette for arealbruk til fritidsboliger. Det har i denne politikken vært lagt vekt på at 

fritidseiendommene har tilgang til skog og fjellområder som har preg av å være lite berørt 

av tekniske inngrep og framstår som med ”villmarkspreg”. Grunneiere og 

eiendomsutviklere har matchet denne tilnærmingen og det er gjennom årene utviklet et 

betydelig antall fritidsboliger som henvender seg til et segment i fritidsboligmarket som 

legger vekt på tilgang til lite tilrettelagte aktiviteter – det man i noen sammenhenger 

refererer til som det enkle friluftslivet (vandring og turgåing, enkle tilrettelagte løypenett, 

fiske, jakt, sanking og lignende, stillhet og ro). Eiere og brukere av eksisterende 

fritidsboliger gir også gjennomgående uttrykk for at det er disse kvalitetene i landskapet de 

søker og verdsetter.  

I undersøkelsesområdet til et vindkraftverk på Kvitvola er det i dag 1548 fritidsboliger, 

hvorav 990 er i Engerdal kommune (2010-tall). I Engerdal kommune er det 1420 

fritidsboliger (2011-tall).  Den relative veksten i antall fritidsboliger både i 

undersøkelsesområdet og i Engerdal kommune har siden 2001 vist en sterkere vekst enn 
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for fylkes- og landsgjennomsnittet.  Det er rimelig å konkludere med at den 

arealbrukspolitikken som kommer til uttrykk i Engerdals kommuneplan for perioden 2000 

– 2011 har vært vellykket for å fremme utvikling av fritidseiendommer. Det er utviklet et 

produkt som appellerer til et segment i fritidsboligmarkedet vi kan karakterisere som 

”villmarksorientert”.  

Et utvalg av fritidsboligeiere i undersøkelsesområdet ble postalt invitert til å besvare et 

spørreskjema.  

Det er sett under ett, et middels til lav kjennskap til planene om et vindkraftanlegg på 

Kvitvola. Dog synes særlig respondentene i Engerdal Østfjell å være bedre orientert enn 

resten av respondentene i undersøkelsesområdet. Det er derfor behov for mer informasjon 

til grupper av fritidsboligeiere som del av den debatten denne type prosesser gjerne 

skaper. 

Respondentene ble også spurt om bruk av fritidsboligen og oppfatninger om hvilken 

virkning et mulig vindkraftverk kan ha for både bruksverdi og omsetningsverdi av 

fritidsboligen.  

Et klart flertall – 60 %  – av fritidsboligeierne mente at et slikt vindkraftverk ville være fra 

litt negativt til svært negativt for deres bruk av fritidsboligen. Videre mente et klart flertall 

– 66 % – av fritidsboligeierne at et slikt vindkraftverk ville være fra litt negativt til svært 

negativt for omsetningsverdien av fritidsboligen. Det er grunn til å hevde at jo nærmere det 

påtenkte vindkraftverket, dess mer negative til konsekvenser for egen bruk og 

verdiutvikling på objektet.  

Bruk av fritidsboligene skaper en etterspørsel som gir lokale og regionale økonomiske 

effekter. Vi har anslått disse effektene i dag å være: 

 Etterspørsel knyttet til utvidelser, standardheving, vedlikehold etc. av eksisterende 

fritidsboliger i undersøkelsesområdet anslås til 20 årsverk per år – det meste trolig 

levert av lokale foretak i Engerdal og Rendalen 

 Etterspørsel knyttet til drift av fritidsboligene, som brøyting, vakthold, 

vedleveranser etc. for fritidsboligene i undersøkelsesområdet anslås til 3 årsverk 

per år – det meste trolig levert av lokale foretak i Engerdal og Rendalen 

 Etterspørsel knyttet til personlig forbruk ved bruk av fritidsboligene i 

undersøkelsesområdet anslås til 12 – 15 millioner kroner i året, og utgjør 10 % til 14 

% av detaljhandel i Engerdal og Rendalen.  Til den omsetningen kan det knyttes 

10-12 sysselsatte. Antall årsverk vil være noe lavere, vurdert med bakgrunn i  at 

det som et generelt trekk er mye deltid i varehandelen. 
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Skulle bruksfrekvensen for eksisterende fritidsboliger bli redusert som følge av 

etableringen av et vindkraftverk, vil dette i første rekke ramme etterspørsel knyttet til 

personlig forbruk. De øvrige etterspørselskategoriene i lista foran vil også bli påvirket hvis 

interessen og bruksfrekvensen blir redusert, men neppe i samme grad. Disse tilbyderne 

har trolig også større muligheter for å finne alternative kunder.  

Bygging av fritidsboliger kan variere betydelig over årene innenfor et gitt område. Med 

årlig igangsetting av 30 – 40 fritidsboliger, er bygging av fritidsboliger viktig for små 

foretak og næringsdrivende i bygg- og anleggsbransjen i kommuner som Engerdal og 

Rendalen, og langt viktigere enn boligbygging. Gitt en forutsetning om plassbygde 

fritidsboliger, anslår vi at fritidsboliger krever 1,5 årsverk per enhet fullført, hvorav 1,3 

årsverk blir i regionen / lokalt. Dette gir samlet en etterspørsel etter 40 – 50 årsverk i året 

knyttet til bygging av fritidsboliger i undersøkelsesområdet.  

I den grad et vindkraftverk på Kvitvola gjør at undersøkelsesområdet blir mindre 

attraktivt for det markedssegmentet som området i dag har tiltrukket seg – stikkord 

”villmarkspreget, lite tilrettelagte aktiviteter” – vil det bety en reduksjon i etterspørsel etter 

nye tomter og redusert bygging. De fortrinn som man i markedet i dag har profilert seg på 

vil være særlig følsomme overfor tekniske inngrep, og kunne føre til en vridning av denne 

type etterspørsel etter fritidsboliger til andre steder med tilsvarende natur og 

landskapspreg, men mindre tekniske inngrep. Det er ikke mangel på utbud av relevante 

fritidseiendommer i akseptabel reiseavstand for aktører som kommer fra de områdene 

undersøkelsesområdet har fått sine kjøpere, i hovedsak fra Hedmark og fra Oslo og 

Akershus. Det er ikke gjennomført systematiske undersøkelser for denne type situasjoner, 

men det er grunn til å mene at eiernes preferanser for kvaliteter i omgivelsene i stor grad er 

bestemmende for hvor man velger å eie sin fritidsbolig.  

Fra meglerhold vi har kontaktet er det imidlertid ikke meldt om at vindkraftverkplanene 

er et gjennomgående tema internt i bransjen og så langt heller ikke i møte med markedet. 

Det framholdes dog at trolig må man skille mellom eventuelle effekter for allerede 

etablerte eiere og potensielle nye kjøpere. Fra eiendomsmeglere pekes på som en generell 

erfaring at det i første rekke er usikkerhet med hensyn til utbygging eller ikke, som kan 

påvirke etterspørsel negativt i en periode. Når de faktiske forhold er på plass blir 

situasjonen normalisert relatert til dét.   

Flere respondenter i spørreundersøkelsen har i sine svar, inkludert i åpne kommentarer, 

gitt utrykk for at de vil selge sin fritidsbolig for å finne områder som har de kvaliteter de 

mener blir borte med et slikt vindkraftverk.  Det er også utbredt frykt for verdifall som 

følge av utbyggingen, særlig for de objektene som ligger nærmest vinkraftverket (typisk 

mellom 5 og 10 kilometer i luftlinje). 
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Utbygging av vindkraftverk vil gi mulighet for leveranser av varer og tjenester til 

vindkraftverkene.  Vi har anslått at de investeringene som vindkraftverket forutsetter, kan 

gi i størrelsesorden 40 årsverk i en utbyggingsperiode over 2 til 3 år til lokalt næringsliv i 

Engerdal, og 200 til 240 årsverk totalt til regionen.  I driftsfasen er det anslått at 

vindkraftverkene vil gi 5 til 6 faste arbeidsplasser i Engerdal kommune.  



 

13 

 

2 INNLEDNING 

Rapporten analyserer følger for: 

 lokalt og regionalt næringsliv  

 fritidsboliger  

ved et eventuelt vindkraftverk på Kvitvola i Engerdal kommune. 

2.1 Avgrensinger 

 I analyse av næringslivet og vindkraftverket opereres med to områdeavgrensinger: 

o Med lokal / lokalt menes utbyggingskommunen – her: 

 0434 Engerdal 

o Med region / regionalt menes følgende seks kommuner: 

  0427 Elverum 

 0428 Trysil 

 0429 Åmot 

 0430 Stor-Elvdal 

 0432 Rendalen 

 0434 Engerdal 

 Bedrifters tilhørighet er gitt ved forretningsadresse i henhold til 

Brønnøysundregisteret.  

 Fritidsboliger i undersøkelsesområdet for utbygging av vindkraftverk er definert 

som alle fritidsboliger innenfor en radius av 20 kilometer i luftlinje fra 

vindkraftverket1.  

o Med ”berørte fritidsboliger” og ”berørte fritidsboligeiere” menes alle eller 

grupper fra undersøkelsesområdet og som er nærmere definert og 

kvalifisert i de sammenhenger begrepene brukes (for eksempel et tilfeldig 

utvalg av fritidsboligeiere i undersøkelsesområdet). 

2.2 Kort om tiltaket 

Austri Vind DA planlegger et vindkraftverk med total installert effekt på inntil 150 MW på 

Kvitvola vindkraftverk i Engerdal kommune. 

                                                      
1
 Innenfor dette området er vindkraftverket synlig fra fritidseiendommen og / eller fra turområdet til 

eiendommen. Topologiske synlighetskart for et planlagt vindkraftverk er utarbeidet. Dette tar ikke hensyn 
til vegetasjon slik at faktisk synlighet ikke er kjent. Videre er det ikke grunnlag for å vurdere synlighet fra 
selve fritidsboligen, ettersom dette er avhengig av plassering og utforming av bygninger.   
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Figur 1: Området for lokalisering av et vindkraftverk på Kvitvola. Kilde: Austri Vind DA. 

Vindkraftverket er planlagt lokalisert på Kvitvola i Engerdal kommune. Planområde for 

melding om vindkraftverk på ca 31 kvadratkilometer i Engerdal kommune. 

Nettilknytningen til vindkraftverket er planlagt med en cirka ni kilometer lang 

kraftledning fra den nordlige delen av planområdet til eksisterende 132 kV kraftledning. 

Det foreligger flere alternativer for adkomstvei i planområdet. 

Vindturbinene plasseres høyt og fritt og de synes derfor godt i terrenget (se synlighetskart 

Figur 5, side 34).  Vindturbinenes vinger gir en viss lyd som på en avstand på ca 1 

kilometer borte tilfredsstiller retningslinjer for støy (se støysonekart Figur 4, side 33). 
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Møllene gir skyggekast og refleks/lysglimt. Vindkraftverk vil prege utmarksområder med 

veger og store turbiner. Antall turbiner og plassering, turbinstørrelse og type skjer senere. 

Vindmålinger og nettanalyser vil påvirke dette valget. 

 

Figur 2: Visualisering sett fra Solheim fritidsboligfelt i Engerdal Østfjell, Engerdal kommune. 

For teknisk informasjon om tiltaket vises til hjemmesidene til Austri Vind DA - 

http://www.austri.no/. 

Det er etablert en interesseorganisasjon i Engerdal ”La Fjellet Leve” hvis formål blant annet 

er å sikre informasjon og kommunikasjon til bygdefolket og andre med interesser i 

Engerdal. Foreningens hjemmeside er lafjelletleve.net. 

2.3 Informasjonsinnhenting 

Den spesifikke informasjonen som inngår i analysen er innhentet på flere måter, og er i 

hovedsak redegjort for i de enkelte avsnitt. Oppsummert: 

 Informasjon om leveranser av varer og tjenester til vindkraftverkene, muligheter 

for lokalt næringsliv i anleggsfase og driftsfase. Fra Austri Vind DA er innhentet 

opplysninger om hvilke varer og tjenester som kan bli etterspurt. Fra Ravninfo2  er 

hentet oversikt over alle regnskapspliktige bedrifter som finnes i disse bransjene, i 

de berørte kommunene. 

 Det er gjennomført intervjuer og samtaler med et bredt utvalg aktører i 

næringslivet knyttet til deres eget synspunkt på de kommersielle mulighetene som 

et slikt prosjekt tilbyr 

                                                      
2
  Ravninfo distribuerer regnskapsdata fra Brønnøysundregisterene. 
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 Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant et tilfeldig utvalg på 275 berørte 

hytteeiere (definert som en gruppe eiere av fritidseiendommer som faller innenfor 

20 kilometer synlighetsradius for det planlagte vindkraftverket). 

 Det er igangsatt en spørreundersøkelse blant tilreisende til Engerdal kommune 

med sikte på å kartlegge deres oppfatninger om og reaksjoner på planene om et 

vindkraftverk. Denne gjennomføres i et samarbeid mellom Østlandsforskning og 

Engerdal kommune. Resultater fra denne vil ikke foreligge før på ettersommeren, 

og vi kommer tilbake til rapport fra denne delen av undersøkelsen i et tilleggsnotat 

til analysen i august 2012. 

 Informasjon om fritidsboliger er hentet fra Matrikkelen og Norsk Offentlig 

Statistikk. 

I spørreskjemaundersøkelsen til eiere av fritidsboliger ble de kontaktede også invitert til å 

gi åpne kommentarer på enkeltspørsmål, og også gi kommentarer på fritt grunnlag til 

planene. En rekke respondenter benyttet seg av denne muligheten. Kommentarene gir 

enkeltvis et tilskudd til det statistiske materialet. Men det statistiske materialet presenterer 

informasjon som er representativ for berørte fritidsboligeieres oppfatninger, så er åpne 

kommentarer uttrykk for enkeltrespondenters mening og ordvalg. Dette gir et bidrag til 

forståelsen av enkeltrespondenters oppfatninger blant fritidsboligeierne både i forhold til 

spørsmål som er statistisk behandlet, og til spørsmål som faller utenfor den statistiske 

delen av analysen. Respondentenes kommentarer er derfor gjengitt ubeskåret i vedlegg til 

rapporten – se side 96. 

I tillegg til denne spesifikke informasjonsinnhentingen er det benyttet generell 

fagkunnskap om fritidsboliger (se blant annet referanselista). 
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3 FRITIDSBOLIGER OG UTMARKSPOLITIKK I ENGERDAL KOMMUNE 

3.1 Politisk beslutning og kommunal kompetanse 

Fritidsboligområder og vindkraftverk dreier seg begge om arealbruk og utmarksressurser, 

mens kompetansen for beslutninger for disse to temaområdene er fordelt på forskjellige 

myndigheter.  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er konsesjonsgivende myndighet for 

vindkraftanlegg3 etter energiloven4 med Olje- og Energidepartementet (OED) som 

ankemyndighet. Kommunene er i denne sammenheng høringsinstans. Kommunenes 

standpunkt til slike prosjekt tillegges gjerne betydelig vekt i behandling av 

konsesjonsspørsmålet, men kommunene har med andre ord ikke vetorett.  

Områder til fritidseiendommer i kommunen er del av kommunens arealpolitikk hvor 

kommunen har egengodkjenningskompetanse i henhold til plan- og bygningsloven (PBL), 

med Miljøverndepartementet som ankeinstans. Planverket etter plan- og bygningsloven er 

således det beste uttrykk for kommunens arealpolitikk, herunder sammenhengen i 

arealpolitikk og til andre politikkområder, herunder næringspolitikk. 

3.2 Mandat 

3.2.1 Fritidsboliger 

Mandatet for utredningen er å analysere om og hvordan et eventuelt vindkraftverk kan ha 

betydning for: 

 eksisterende og eventuelle nye fritidsboligområder og –brukere / -eiere. 

 for næringslivet, både innenfor bygg og anlegg, og salg av varer og tjenester til 

forbruker.  

For aktører som driver med eiendomsutvikling mot fritidsboligmarkedet og for 

privatpersoner som investerer i en fritidseiendom er den kommunale politikken viktig 

input for å vurdere fritidsproduktets attraktivitet i markedet. Eiendomsdisposisjoner som 
                                                      
3
 Gitt at installert effekt er mer enn 10 MW. 

4
 LOV 1990-06-29 nr 50: Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av 

energi m.m. (energiloven). 
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dette har en lang tidshorisont for hva som er relevante vurderinger i markedet. Nettopp 

derfor vil enhver eiendomsdisposisjon som er sårbar for vesentlige endringer i 

eiendomsobjektets omgivelser være tilknyttet en risiko for at det skjer en vesentlig endring 

i markedsverdi og bruksverdi uten at eier kan påvirke et slikt utfall. Spesielt for 

fritidseiendommer av den type det er snakk om her – fritidseiendommer i skog- og 

fjellområder utenfor annen tettsteds- og infrastruktur – er at de sjelden har alternativ bruk 

og dermed er deres verdi knyttet til deres attraktivitet som en arena for fritid. Det må 

legges til grunn at en vindmøllepark, tiltenkt eller eksisterende, vil kunne påvirke 

objektenes markedsverdi og bruksverdi, og at denne påvirkningen kan være avhengig av 

distanse til slike anlegg. I den aktuelle sammenhengen er det to distansemål som er av 

interesse, hørbarhet og synlighet.  

Som vi kommer tilbake til er det ingen eksisterende fritidsboliger som kommer innenfor 

hørbarhetsområdet (definert som mer enn 45 dB) for et eventuelt vindkraftverk. Synlighet 

defineres i denne analysen som alt areal som ligger innenfor 20 kilometer i luftlinje fra 

vindkraftverket, uavhengig av om vindkraftverket er synlig fra eiendommen eller ikke. 

Dette kommer vi tilbake til.  

Kommunen er ikke ansvarlig for hvordan en eiendomsutvikler markedsfører et 

fritidsboligområde, og heller ikke for hvordan en privat aktør vurderer objektet i markedet 

eller objektets bruksverdi. Det er allikevel rimelig å legge til grunn at det er en 

sammenheng mellom kommunal politikk og slike vurderinger, særlig fordi det her er 

snakk om langsiktige og arealsensitive vurderinger.  Det er derfor betimelig og rimelig å se 

på hvilke politiske signaler kommunen har sendt til slike aktører gjennom sine fremste 

politikkinstrumenter, og da særlig gjennom planverket etter PBL som skal peke ut en mer 

langsiktig utviklingsstrategi. 

Når det er sagt, betyr det ikke at slike planverk er å oppfatte som en kontrakt mellom en 

kommune og som her eiendomsbesittere og –utviklere.  Arealdisposisjoner og politikk er 

gjenstand for endring i henhold til lovbestemte prosesser, og slik endring kan både være til 

eiendomsbesitteres gunst og ugunst. På den annen side vil en arealdisposisjon i en 

kommuneplanperiode med rimelighet forventes å ha føringer for disponering av samme 

eller tilgrensende areal i senere rulleringer av planen. Flerbruk er et begrep som kan fange 

opp en slik utvikling hvor areal over tid utvikles slik at flere typer ressurser utnyttes og 

flere interesser kan forenes. Det er i grunnen mer snakk om: 

1. å se på forholdet mellom arealpolitikk og arealbruk for å forstå diskusjoner og 

standpunkt i den situasjonen vi er satt til å analysere  

2. gi vår vurdering av om en gitt flerbrukssituasjon som ligger i forlengelse av en 

politisk utvikling er rimelig   
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Det siste punktet kommer vi tilbake til som en del av gjennomgang og påfølgende 

drøftingen av innhentet informasjon fra fritidsboligeiere og næringslivsaktører som har et 

engasjement i fritidseiendomsutvikling.   

3.3 Utmarkspolitikk i Engerdal kommune 

La oss derfor se på arealpolitikk i Engerdal kommune for så vidt det berører 

fritidseiendommer – og i denne sammenheng begrense oss til perioden siden år 2000.  

Plan- og bygningslovens § 20-1 pålegger kommunene å utarbeide en kommuneplan. 

Samfunnsdelen av kommuneplanen tar for seg hele lokalsamfunnet på et svært overordnet 

nivå. Mål og strategier skal i samfunnsdelen gir uttrykk for ønsket utviklingsretning i 

kommunen i de nærmeste årene, normalt i 8-årsperioder.  

Kommunen selv innleder samfunnsdelen5 med å klargjøre sin hensikt med planen (datert 

år 2000): 

”Ved å sette opp mål og satsingsområder forteller vi hva som er det viktigste å arbeide med i årene framover 

slik at resultatet blir mest mulig i tråd med de forestillinger besluttende organer har om hva som kan 

oppnås med kommunens innsats. Dette gjelder for kommunens egen virksomhet, men også for samarbeid 

med andre i og utenfor kommunen. Kommuneplanen skal gi innbyggerne anledning til å påvirke sin egen 

livssituasjon og gi bedre grunnlag for deltakelse i styringen av kommunen.6” 

Samfunnsdelen av kommuneplanen for perioden 1999 – 2010 kan i tråd med dette ses på 

som invitasjon til blant annet fritidsboligaktører (eiere og næringsliv) i den grad og på de 

premisser kommunen inviterer til investering i fritidseiendommer.  

I samfunnsdelens omtale av næringsliv og sysselsetting konkluderer kommunen med 

følgende:  

”Størst utviklingsmuligheter antas å ligge i tilknytning til natur- og kulturbasert reiseliv. Innenfor denne 

næringen forventes den hyttebaserte turismen å ha det største utviklingspotensialet med tilhørende 

ringvirkninger for handel og privat service. 

Med bakgrunn i arealplanen har kommunen tilstrekkelig med byggeklare hyttetomter og delvis også 

industri/næringstomter.7” 

Kommunen signaliserer her at de vil benytte de styringsmuligheter kommunen har på 

dette området for å fremme nettopp fritidsbolig- og -eiendomsbetinget vekst. 

                                                      
5
 Omtalen i det følgende baserer seg på kommuneplan vedtatt i kommunestyret 20.09.01 (K.sak 86/01 

Versjon 2001-05-30). 
6
 K.sak 86/01 Versjon 2001-05-30, Side 2 

7
 K.sak 86/01 Versjon 2001-05-30, Side 11 
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Dette forsterkes senere i planen. Under overskriften utfordringer og muligheter for 

”Næringsliv og kultur” sier kommuneplanen 1999 – 2011 følgende: 

”Utbygging av hovedtyngden av nye hytteområder skal organiseres på en måte som sikrer kvaliteten i 

utbyggingen i forhold til visjon og overordnede mål. Det skal legges stor vekt på samarbeid og integrering 

mellom hytteområder og berørte lokalsamfunn. Utbygging av hovedtyngden av nye hytteområder må ta 

sikte på høy tomtestandard, og organiseres på en måte som gir fortrinnsrett for lokale produsenter så lenge 

disse er konkurransedyktige i pris og kvalitet. Hytteutbyggingen skal gi åpning for ytterligere sysselsetting 

og utvikling av nye arbeidsplasser gjennom leveranser av andre varer og tjenester til hyttefolket. Det kan 

være et potensiale for bygging av inntil 50 hytter pr. år i de forskjellige hytteområdene og det antas at de 

lokaløkonomiske virkningene av hyttebyggingen vil være store, både i utbyggings- og driftsfasen. En 

utfordring blir å få etablert et nettverksselskap for eksisterende og nye hytteprodusenter med sikte på bedre 

samarbeid, produktutvikling og markedsføring både i og utenfor kommunen. 

En forvaltning av de store naturressursene ut i fra et bærekraftig perspektiv vil være et godt utgangspunkt 

for utvikling av en livskraftig reiselivsnæring.8” 

Under samme overskrift, og på tema naturvern og miljø, sier planen videre: 

”De store naturverdiene i Engerdal må bevares for fremtidige generasjoner. En viktig utfordring blir å 

ivareta en bærekraftig forvaltning av vann og vassdrag, utmarksområdene, skogen og nasjonalparkene i 

kommunen. … De store naturverdiene i kommunen setter også klare rammer for den utmarksbaserte 

næringsvirksomheten, bl.a. hyttebygging og økt satsing på den fritidsbaserte turismen i kommunen. På 

bakgrunn av ulike verdier og interesser kan det oppstå arealbrukskonflikter i deler av kommunen. …9” 

Kommunen peker her på et mulig konfliktområde knyttet til blant annet forholdet mellom 

utbygging for fritidseiendommer og de store naturverdiene. Det er rimelig å tolke dette 

slik: Kommunen vil være svært påpasselig med å husholdere med nye inngrep i 

gjennomgående lite påvirkede områder.   

Det betyr allikevel at bruk av utmarksressursene omtales som et virkemiddel i 

kommunenes utvikling, og det framheves at:  

”Engerdal kommune skal også ha en god oversikt over utmarksressursene, og ut fra dette være med på å 

tilrettelegge for en optimal og bærekraftig utnyttelse. Kommunen skal til enhver tid ha god kontakt med 

berørte grunneiere for å få et best mulig samarbeid om prosjekter fra starten av. Kommunen skal også 

gjennom sin arealforvaltning sikre tilgangen til friluftsområdene, uten at dette går ut over det biologiske 

mangfoldet og verneverdige områder.10” 

Samlet kan man allikevel konstatere at kommunen signaliserer satsting på fritidsboliger. 

Det framgår at arealplanen skal i særlig grad ta hensyn kommunens såkalte komparative 

relative fortrinn i ved kvaliteten på sitt utmarksareal for fritidsbruk – fortrinn som 

kommunen mener kan gi et konkurransefortinn i markedet:    

                                                      
8
 K.sak 86/01 Versjon 2001-05-30, Side 26 

9
 K.sak 86/01 Versjon 2001-05-30, Side 27 

10
 K.sak 86/01 Versjon 2001-05-30, Side 30 
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”Arealplanen er en plan for helhetlig arealpolitikk i kommunen, men planens sterke vektlegging på en betydelig 

økning av innsatsen i tilrettelegging av hytteområder og salg av hyttetomter representerer en betydelig 

utfordring for kommunen. De siste årene har det blitt solgt et 20-talls hyttetomter i kommunen pr. år. … 

Arealplanens omfattende tilrettelegging og satsingen på hytteturisme i større målestokk kan innebære følgende 

utfordringer: 

 økonomisk grunnlag for tilrettelegging 

 opparbeiding og salg konkurranse om investorer, tomtekjøpere og hyttebyggere  

 forholdet til verdifulle natur og kulturområder  

 vann, avløp og renovasjon  

 kvalitet i hytteområdene og sikring av ringvirkninger for lokalt næringsliv og lokalsamfunnet 

Selv om utfordringene er store innenfor dette plantemaet, er det svært sannsynlig at Engerdal med sitt 

naturgrunnlag kan ha et betydelig konkurransefortrinn i forhold til konkurrerende kommuner og hytteområder, 

og at man evner å ivareta en helhetlig arealpolitikk i tilretteleggingen av og salg av hytteområder og –tomter i 

kommunen. Oppføring av flere nye hytter i kommunen kan føre til vekst i sysselsettingen innenfor bygg/anlegg, 

trebearbeidende industri og handels- og servicenæringene og kan også bidra til å sikre et forsvarlig handels- og 

tjenestetilbud til befolkningen i deler av kommunen11.” 

Med helhetlig arealpolitikk er det her rimelig å forstå kommunen slik at man vil åpne for 

flerbruk. Men, i prioriteringer mellom forskjellige brukshensyn skal det legges særlig vekt 

på hensynet til å bevare det relative komparative fortrinnet kommunen mener å se i 

nettopp eiendomsmarkedet for fritidseiendommer. 

Eiere av eksisterende fritidsboliger har åpenbart også tolket kommunens arealstrategi 

langs disse baner. Det foregår nå en prosess for å rullere kommuneplanen for en ny 

periode 2011 – 2025. Prosessen lever ”i skyggen av” den pågående vurderingen av 

kommunens beslutning vedrørende vindkraftverket, men den er / har samtidig kommet 

såpass i gang at det har vært gitt foreløpige innspill fra forskjellig hold i løpet av 2011. For 

eksempel har Volbrenna Hytteforening 20. august 2011 gitt et slikt innspill til 

kommuneplanrullering, hvor det blant annet heter: 

” Vi vet at det i denne revisjon er tenkt på endring av LNF områder til næringsområder rundt 

Kvitvola/Gråhøgda. 

Vi ber dere derfor om å legge vekt på de grunnlag og målsetninger som ble lagt i eksisterende plan og som 

også er Engerdal sin store fordel. Nemlig fokus på store naturopplevelser, villmark, uberørt natur, stillhet 

og ro, jakt og fiske.”12 

Senere og inn i 2012, og ikke minst i diskusjonen mellom Engerdal kommune og den 

etablerte interesseorganisasjonen La Fjellet Leve  

                                                      
11

 K.sak 86/01 Versjon 2001-05-30, Side 33 
12

Brev fra  Volbrenna hytteforening ved Styreleder Kjersti Hoff, datert  12. august 2011 til Engerdal 
kommune, Innspill vedrørende revisjon av kommuneplan PLAN 2011-2025 
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– ”En forening er nå etablert for å ivareta interesser rundt mulig framtidig vindmøllepark i 

område Kvitvola i Engerdal13” –   

kan på mange måter oppfattes som en diskusjon om denne ”villmarksstrategien” skal stå 

fast og om et vindkraftverk er forenlig med en slik arealbruksstrategi.  

Dette forholdet kommer også til uttrykk i resultater fra spørreundersøkelsen som 

gjennomgås i denne rapporten, også i de åpne kommentarfeltene – se kapittel 11 og 

kapittel 12 (side 64 og framover), og vedlegg side 96).  

3.4 Fritidseiendommer og lokaldemokratiet 

Et særtrekk ved å åpne en politisk relevant dialog mellom en kommune og fritidsboligeiere 

om arealpolitikk som berører deres eiendommer, er at det i stort monn blir en dialog med 

aktører som har bosted i annen kommune og til dels i annet fylke. Det betyr at rettigheter, 

dialogkanaler og –tradisjoner er av en annen art enn om dialogen foregikk mellom parter 

hjemmehørende i samme kommune. I det siste tilfellet er det kommunalpolitiske apparatet 

til disposisjon. Både nettverk og formaliserte maktinstitusjoner som valg og partiapparat er 

bygget opp for å håndtere medvirknings- og beslutningsprosesser etter lokaldemokratiets 

normer. Dette forsterkes av at fritidsboligeiere i sine hjemkommuner heller ikke kan 

aktivisere sin hjemkommunes lokaldemokratiske apparat som del av den politiske 

dialogen de måtte ville ha med fritidsboligkommunen sin. 

Påfølgende figur er en grafisk illustrasjon av hvordan de aktuelle kommunene i denne 

analysen er knyttet til andre kommuners innbyggere gjennom fritidsboligeiendommer og –

eiere.  

                                                      
13

 http://www.lafjelletleve.net 
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Figur 3: Eiere av fritidseiendommer Engerdal, Trysil, Rendalen, Åmot og Elverum har i stort mon 
hjemmeadresse i andre kommuner. Figuren illustrerer hvor fritidsboligeierne i analysekommunene kommer 
fra – jo tykkere linje, jo flere eiere (fra 1 og oppover, men kun de mest sentrale fylkene er medtatt).   
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Dette gir et særegent utgangspunkt for den politiske dialogen om arealbruk som berører 

deres fritidseiendommer, en dialog som ikke er basert på kunne benytte lokaldemokratiets 

etablerte apparater, rettigheter og tradisjoner. 

I en slik situasjon, og sett fra fritidsboligfolkets side, er det klart at det er en særlig 

utfordring å organisere informasjon, diskusjon og dialog på en måte som avspeiler deres 

oppfatninger og som gir den en rimelig maktbasis for å hevde sine interesser. Sett fra 

kommunens side er det likeledes en utfordring å få informert fritidsboligfolket, og i neste 

omgang finne en rimelig måte å inkludere dem i lokalpolitiske prosesser. 

En ”løsning” som gjerne ses i slike saker er at det dannes aksjonsgrupper hvor for 

eksempel hytteforeninger og lignende er et utgangspunkt. Ulempen med aksjonsgruppen 

er at den ofte har obstruksjon og boikott i forhold til enkeltsaker som arbeidsmåte, og det 

er sjelden å se at det blir utstrakt kontakt mellom for eksempel slike grupper og det lokale 

partiapparatet. Dette vil gjerne bli oppfattet som urimelig, men da er det også viktig at 

fritidsboligkommunene reflekterer over hvor begrenset tilgang til beslutningsprosesser og 

lokalpolitiske maktapparat slike grupperinger har, og hvilke organisasjonsutfordringer det 

står overfor.  

Med dette har vi vevet et bakteppe for å analysere betydningen av og dialogen om 

fritidseiendommer og –boliger i Engerdal for eiere, brukere og næringsliv. 
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4 NÆRING OG SAMFUNN I REGIONEN 

4.1 Kort om regionen. 

Hvor store de lokale og regionale virkninger en virksomhet eller tiltak vil gi, avhenger 

rimeligvis av hva som tilbys og etterspørres av varer og tjenester lokalt og regionalt. 

Folketall, sysselsetting, næringsstruktur er avgjørende for hvor store økonomiske 

virkninger et tiltak kan gi i en region. Det betyr at regionavgrensingen er avgjørende for 

størrelsen på ringvirkningene. Vi har valgt å inkludere seks kommuner i vår region, se 

kapittel 2.1, side 13. Innledningsvis presenterer vi noen tall for befolkning, sysselsetting og 

næringsstruktur i denne regionen. 

4.2 Folketall 

Tabell 1: Folketall 1980-2012 for kommunene i regionen. 

  1980 1990 2000 2010 2012 

0427 Elverum 16469 17332 18046 19834 20152 

0428 Trysil 7567 7330 7069 6763 6752 

0429 Åmot 4851 4458 4379 4285 4337 

0430 Stor-Elvdal 3730 3371 3012 2679 2678 

0432 Rendalen 2816 2499 2257 1998 1959 

0434 Engerdal 1795 1721 1580 1434 1390 

Hedmark 186698 186884 187103 190709 192791 

Norge 4078900 4233116 4478497 4858199 4985870 

 

Kommunene i regionen er ulike i folketall, fra Engerdal med knapt 1400 innbyggere til 

Elverum med vel 20000 innbyggere. Tre av de seks kommunene har under 3000 

innbyggere. 

Tabell 2: Folketall 1980-2012 for kommunene i regionen. Indeks 1980:100 

 
1980 1990 2000 2010 2012 

0427 Elverum 100 105 110 120 122 

0428 Trysil 100 97 93 89 89 

0429 Åmot 100 92 90 88 89 

0430 Stor-
Elvdal 

100 90 81 72 72 

0432 Rendalen 100 89 80 71 70 

0434 Engerdal 100 96 88 80 77 
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Hedmark 100 100 100 102 103 

Norge 100 104 110 119 122 

 

Med unntak av Elverum har alle kommunene hatt langvarig nedgang i folketallet, i en 

periode der folketallet i Norge har vokst sterkt. Særlig kraftig har tilbakegangen vært i 

Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal. 

Tabell 3: Framskriving av folkemengdene til 2040 (MMMM) for kommunene i regionen 

  2012 2020 2030 2040 

0427 Elverum 20152 22194 24553 26155 

0428 Trysil 6752 6747 6824 6768 

0429 Åmot 4337 4422 4585 4667 

0430 Stor-Elvdal 2678 2594 2545 2427 

0432 Rendalen 1959 1873 1805 1699 

0434 Engerdal 1390 1306 1235 1155 

 

Tabellen viser SSBs framskriving MMMM, som betyr Middels anslag på framtidige a) 

fødselstall, b) dødelighet, c) innenlands flytting og d) innvandring. 

MMMM-framskrivingen gir stor vekst i Elverum, lav vekst eller tilbakegang i de andre 

kommunene. Alle de tre kommunene med under 3000 innbyggere kan forvente ytterligere 

reduksjon i folketallet. 

Tabell 4: Fødte, døde og flyttinger for kommunene i regionen. 

  
Levende 

fødte 
Døde Innflyttinger Utflyttinger 

Elverum 2101 1866 9353 7960 

Trysil 581 926 2413 2369 

Åmot 489 615 2883 2811 

Stor-Elvdal 227 422 1547 1591 

Rendalen 173 397 874 900 

Engerdal 124 220 853 880 

 

Med unntak av Elverum har kommunene langt flere døde enn fødte de siste ti årene. 

Elverum har stor netto innflytting. De andre kommunene er ikke langt fra balanse i 

flyttestrømmene. Hovedårsaken til nedgang i folketallet ligger altså i svak naturlig tilvekst 

i egen befolkning. Slik er det i mange distriktskommuner, men de siste ti årene er denne 

svake naturlige tilveksten kompensert gjennom stor netto innflytting, i all hovedsak fra 

utlandet, også til mange distriktskommuner. Ser vi bort fra Elverum er alle kommunene i 

vår region preget både av svak naturlig tilvekst og netto utflytting.  

Vi kan merke oss at også kommuner med lavt folketall og nedgang i folketallet, som 

Engerdal, Rendalen og Stor-Elvdal, har stor gjennomstrømning av folk. I Engerdal, som i 

dag har 1390 innbyggere, har det i løpet av de siste ti årene flyttet 853 personer inn i 
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kommunen og 880 personer ut av kommunene. Utfordringen ligger ikke bare i å få folk til å 

flytte til kommunen, men å få innflytterne til å bli boende. 

4.3 Sysselsetting 

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer hvert år tall for antall sysselsatte, fordelt på 

kommuner og næringer. Tallene hentes inn i november og publiseres i juni/juli året etter. 

De siste tallene vi har tilgang til er fra 4. kvartal 2010. SSB publiserer to serier av 

sysselsettingstall: 

 Sysselsatte etter arbeidssted. Dette er antall arbeidsplasser i en kommune, og sier 

ikke noe om hvor de sysselsatte er bosatt. 

 Sysselsatte etter bosted. Disse tallene sier hvor mange som er bosatt i en kommune 

som er registrert sysselsatt i 4. kvartal, uavhengig av hvor de har sitt arbeid. 

Differansen mellom disse to sysselsettingstallene viser netto inn- eller utpendling fra 

kommunen 

Tabell 5: Sysselsatte etter arbeidssted (=antall arbeidsplasser) 2000 og2010 for kommunene i regionen. 

  2000 2010 
2010/2000 

*100 

Andel offentlige 
arbeidsplasser. 2010. 

Prosent 

0427 Elverum 8661 10068 116 40 

0428 Trysil 2846 2928 103 32 

0429 Åmot 1700 1797 106 52 

0430 Stor-Elvdal 1170 1075 92 47 

0432 Rendalen 765 758 99 37 

0434 Engerdal 640 579 90 41 

Hedmark 80506 85412 106 36 

Norge 2229866 2498286 112 30 

 

 
Tabell 6: Sysselsatte etter bosted 2000 og 2010 for kommunene i regionen 

  2000 2010 
2010/2000 

*100 

Arbeidsplass-
dekning 
2010* 

0427 Elverum 8782 9941 113 101 

0428 Trysil 3271 3159 97 93 

0429 Åmot 1972 2016 102 89 

0430 Stor-Elvdal 1359 1253 92 86 

0432 Rendalen 969 990 102 77 

0434 Engerdal 734 689 94 84 

Hedmark 90014 92872 103 92 

Norge 2245048 2517000 112  

*Antall arbeidsplasser i prosent av antall sysselsatte etter bosted. 
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Engerdal hadde i 2010 bare 579 arbeidsplasser, mens Rendalen hadde 758 arbeidsplasser.  

Kommuner med så få arbeidsplasser vil bare i begrenset grad kunne gjøre seg nytte av den 

etterspørsel et stort prosjekt, som utbygging av vindkraft vil skape. Denne utfordringen 

forsterkes ved at en relativt stor andel av arbeidsplassene er å finne i offentlig tjenesteyting, 

jf. Tabell 9. Også Elverum har høy andel offentlig ansatte (sykehus, høgskole, mm), mens 

Åmot ligger på hele 52 prosent offentlig ansatte. (høgskole, Forsvaret) 

I perioden 2000-2010 økte antall arbeidsplasser i Norge med 12 prosent, mens veksten i 

Elverum var hele 16 prosent. De fem andre kommunene i vår region hadde en vekst i antall 

arbeidsplasser under landsgjennomsnittet. I de tre minste kommunene ble antall 

arbeidsplasser redusert fra 2000 til 2010. Ser vi på antall sysselsatte etter bosted, jf. Tabell 7 

er bilde noenlunde det samme. Elverum hadde en vekst litt over landsgjennomsnittet, 

mens de andre kommunene hadde en svak vekst eller nedgang i antall sysselsatte. 

Arbeidsplassdekningen er forholdet mellom sysselsatte etter bosted og sysselsatte etter 

arbeidssted, og viser om en kommune har overskudd eller underskudd av arbeidsplasser, 

sett i forhold til antall sysselsatte som bor i den samme kommunen. 

4.4 Pendling 

Tabell 7: Pendling 2010 for kommunene i regionen 

2010 
Personer som pendler 

inn i kommunen 
Personer som pendler 

ut av kommunen 
Netto innpendling 

0427 Elverum 2582 2455 127 

0428 Trysil 284 515 -231 

0429 Åmot 338 557 -219 

0430 Stor-Elvdal 163 341 -178 

0432 Rendalen 90 322 -232 

0434 Engerdal 69 179 -110 

 

Bare Elverum har netto innpendling. De andre kommunene har netto utpendling. Det betyr 

at de har færre arbeidsplasser enn sysselsatte. Mangelen på arbeidsplasser er særlig stor i 

Rendalen, Engerdal og Stor-Elvdal, jf. siste kolonne i Tabell 8. 
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Tabell 8: Pendlingsmatrise 2010 for kommunene i regionen 

                        Til 0427 
Elverum 

0428 
Trysil 

0429 
Åmot 

0430 
Stor-Elvdal 

0432 
Rendalen 

0434 
Engerdal Fra 

0427 Elverum 7486 60 111 14 4 4 

0428 Trysil 121 2644 23 1 2 30 

0429 Åmot 222 17 1459 20 8 0 

0430 Stor-Elvdal 35 1 63 912 26 1 

0432 Rendalen 15 1 14 60 668 0 

0434 Engerdal 17 71 0 3 5 510 

 

Det er relativt mye pendling fra Åmot (222) og Trysil (121) til Elverum, og fra Elverum 

(111) til Åmot. 71 personer pendler fra Engerdal til Trysil, 60 fra Elverum til Trysil, 63 fra 

Stor-Elvdal til Åmot og 60 fra Rendalen til Stor-Elvdal. Ut over dette er pendlingstallene 

internt i vår region små. 

4.5 Næringsstruktur 

En lokaliseringskvotient (LQ) gir informasjon om næringsspesialiseringen i en region. 

Tabell 9 viser lokaliseringskvotienter basert på sysselsatte etter arbeidssted: 
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Tabell 9: Lokaliseringskvotienter 2010, basert på sysselsatte etter arbeidssted forfylket og for kommunene 
i regionen. 

 
 

Lokaliseringskvotientene sier om en næring er over- eller underrepresentert i regionen, 

sammenlignet med landsgjennomsnittet. 

LQ = (Antall arbeidsplasser i en næring i kommunen/Totalt antall arbeidsplasser i 

kommunen)/(Antall arbeidsplasser i næringen i Norge/Totalt antall arbeidsplasser i Norge) 

LQ<1 næringen er underrepresentert i kommunen 

LQ=1 næringen ligger på landsgjennomsnittet i kommunen 

LQ>1 Næringen er overrepresentert i kommunen 
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01 Jordbruk og tjenester ti lknyttet jordbruk, jakt og viltstell 2,38 0,86    1,74    1,81    3,44    4,81    4,75 

02 Skogbruk og tjenester ti lknyttet skogbruk 5,63 6,96    14,90 17,04 14,44 23,80 4,35 

08 Bryting og bergverksdrift ellers 1,25 1,13    -      0,39    -      1,87    2,45 

10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 1,58 1,85    0,53    0,13    0,05    3,42    0,30 

11 Produksjon av drikkevarer 0,62 -      -      -      8,53    -      -   

14 Produksjon av klær 0,35 0,29    -      -      -      -      2,55 

15 Produksjon av lær og lærvarer 1,21 2,94    -      -      -      -      -   

16 Trelast- og trevareindustri 4,23 1,08    6,55    1,31    10,78 2,87    5,31 

21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 2,02 17,15 -      -      -      -      -   

23 Mineralproduktindustri 0,97 2,10    0,08    -      -      -      -   

24 Metallindustri 1,34 3,92    -      -      -      -      -   

31 Produksjon av møbler 0,90 0,12    0,54    0,22    3,30    0,52    3,40 

32 Annen industriproduksjon 1,86 0,31    0,21    0,35    -      7,41    -   

36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 0,43 0,47    -      -      -      4,67    -   

37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 1,83 0,48    4,56    0,68    2,26    1,60    -   

41 Oppføring av bygninger 1,04 1,02    1,90    0,89    1,64    1,85    3,11 

42 Anleggsvirksomhet 1,56 0,48    1,00    2,16    1,58    4,97    2,31 

55 Overnattingsvirksomhet 1,03 0,76    3,36    1,79    1,27    1,80    3,03 

70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 0,40 0,24    0,22    0,12    0,61    0,29    2,26 

75 Veterinærtjenester 1,49 1,17    1,61    0,66    -      3,11    4,07 

79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 1,46 0,30    21,82 -      -      0,57    -   

84 Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 1,27 1,52    0,79    3,89    1,29    0,81    1,73 

85 Undervisning 1,00 1,03    0,99    1,18    2,01    0,79    1,45 

86 Helsetjenester 1,10 1,86    0,36    0,30    0,43    0,28    0,47 

87 Pleie- og omsorgstjenester i  institusjon 1,41 1,09    1,99    1,50    1,82    2,13    2,16 

91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 1,17 2,60    1,12    0,33    0,83    0,79    1,03 

92 Lotteri- og totalisatorspill 6,86 0,97    -      -      -      -      -   

93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 1,08 1,13    2,60    3,83    -      -      0,25 

94 Aktiviteter i  medlemsorganisasjoner 0,67 0,41    0,34    0,56    2,05    0,79    0,69 

95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer ti l  personlig bruk2,74 0,99    1,71    -      -      -      -   
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I Tabell 9 har vi merket alle næringer med LQ>2 i hver kommune. 

Elverum har stor innslag av farmasøytisk industri (Takeda Nycomed), Trysil har mye 

reiselivsrelatert virksomhet og Stor-Elvdal drikkevareindustri (Imsdal). Ut over dette er 

kommunene sterkt preget av næringer knyttet til jord- og skogbruk. Sett i forhold til 

landsgjennomsnittet har flere av kommunene også mange sysselsatte i næringsgruppe 41 

Oppføring av bygninger og gruppe 43 Anleggsvirksomhet. 
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5 FRITIDSBOLIGER I UNDERSØKELSESOMRÅDET  

I forbindelse med fritidsboliger er det to direkte effekter av vindmøllene som kan danne 

utgangspunkt for definisjon av undersøkelsesområdet (dvs de fritidsboligene / -

eiendommene som blir direkte berørt av et slikt anlegg); støy og synlighet.  

5.1 Støysoner 

Det ligger ingen fritidsboliger innenfor støysonene til vindmøllene iht beregninger 

gjennomført av SWECO – se kart Figur 4 (kartet er gjengitt i større format i vedlegg) . 

 

Figur 4: Støysonekart for Kvitvola-kraftverket. Bygninger er nummerert og markert med svarte prikker. 
Kartet er gjengitt i en større versjon i vedlegg. Kilde: SWECO. 

5.2 Synlighet 

Innenfor det teoretiske synlighetsområdet 20 km radius i luftlinje fra det planlagte 

kraftverket, ligger det totalt 1548 fritidsboliger – uavhengig av om det er direkte synlighet 

fra fritidsbygning eller -eiendom innenfor dette området (se også fotnote 1, side 13). To 
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tredjedeler av disse ligger i Engerdal kommune, en knapp tredjedel i Rendalen og ca 100 

fritidsboliger i Trysil kommune. (Se Tabell 10 og kart Figur 5) 

 

Figur 5: Synlighetskart for et vindkraftverk på Kvitvola. Fritidsboliger vist som grå firkanter. 
Undersøkelsesområdet for denne analysen er valgt som 20-kilometerradius, og innenfor denne uavhengig 
av direkte synlighet. Kartkilde: SWECO 

Tabell 10: Kvitvola: Antall fritidsboliger i undersøkelsesområdet (ref. kap. 2.1, side 13) etter kommune. 
2011 Kilde: Matrikkelen . 

Beliggenhet Antall Prosent 

I alt 1548 100 

Engerdal 990 64 

Rendalen 456 29 

Trysil 102 7 

 

Halvparten av eierne innenfor undersøkelsesområdet er bosatt i Hedmark. Litt over en 

femtedel av samtlige eiere er bosatt i Hamar, Elverum eller Stange, som er de kommunene 

som dominerer eierstrukturen. I tillegg er det 10 % lokale eiere som er fast bosatt i Engerdal 

eller Rendalen(Tabell 11). Ca 22 % av eierne bor i Akershus, og der er det de nordre delene 

av fylket som dominerer. Det er en liten del av eierne som har bosted i Oslo. 
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Tabell 11: Kvitvola: Antall fritidsboliger i undersøkelsesområdet etter eiers bostedskommune. 2011. Kilde: 
Matrikkelen 

Kvitvola (20 km radius):    

Eiers bosted Antall Prosent 

Østfold 110 7 % 

Akershus 335 22 % 

Oslo 126 8 % 

Hedmark, i alt  768 50 % 

Herav:   

- Kongsvinger (42) 3 % 

- Hamar  (101) 7 % 

- Ringsaker (29) 2 % 

- Løten (37) 2 % 

- Stange (102) 7 % 

- Nord- og Sør-Odal (46) 3 % 

- Eidskog, Grue, Åsnes, Våler (52) 3 % 

- Elverum (119) 8 % 

- Trysil (60) 4 % 

- Åmot/Stor-Elvdal (21) 1 % 

- Rendalen (35) 2 % 

- Engerdal (118) 8 % 

- Tolga/Tynset (6) 0 % 

Annet sted 73 5 % 

Uten adresseopplysninger 136 9 % 

I alt 1 548 100 % 

 

I perioden 2001-2011 har tilveksten i undersøkelsesområdet vært på 375 enheter, eller 32 %.  

Til sammenlikning har hele tilveksten i Engerdal kommune14 vært 381 enheter (37 %) og i 

Rendalen kommune 365 enheter (17 %) i samme perioden (Se Tabell 12 og Figur 8). 

Tabell 12: Kvitvola: Antall fritidsboliger etter beliggenhet og år.  Undersøkelsesområdet, Trysil, Rendalen 
og Engerdal kommuner 2001 - 2012. Antall og indeks: 2001=100. Kilde: Statistisk sentralbyrå NOS 
Bygningsmasse, Matrikkelen 

Antall fritidsboliger etter beliggenhet og år.         

Område 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Trysil, i alt 4960 4996 5060 5096 5132 5320 5560 5788 5 792 5899 5964 5988 

Rendalen, i alt 2160 2185 2215 2269 2299 2358 2390 2433 2 458 2495 2525 2539 

Engerdal, i alt 1039 1078 1102 1131 1132 1137 1211 1254 1 288 1359 1420 1437 

undersøkelsesomr 
-  Kvitvola 

1173 1256 1264 1287 1311 1339 1439 1476 1493 1517 1548  

Hedmark 29339 29657 29990 30234 30499 30937 31429 31918 32226 32552 33017 33413 

Hele landet 354060 359015 363462 368933 374470 379169 383112 388754 393915 398686 405683 410133 

Antall fritidsboliger etter beliggenhet og år.          

Indeks: 2001=100           

Trysil 100 101 102 103 103 107 112 117 117 119 120 121 

Rendalen 100 101 103 105 106 109 111 113 114 116 117 118 

Engerdal 100 104 106 109 109 109 117 121 124 131 137 138 

                                                      
14

 Undersøkelsesområdet dekker ikke bare Engerdal kommune (ref. kap. 2.1, side 10). 
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undersøkelsesomr 
- Kvitvola 

100 107 108 110 112 114 123 126 127 129 132  

Hedmark 100 101 102 103 104 105 107 109 110 111 113 114 

Hele landet 100 101 103 104 106 107 108 110 111 113 115 116 

5.3 Utleieenheter 

Fritidsboliger som utleieenheter er ikke et relevant tema i dette undersøkelsesområde. 
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6 FRITIDSBOLIGENES STANDARD OG STØRRELSE  

For to tredjedeler av bestanden av fritidsboliger i undersøkelsesområdet er det ikke gitt 

opplysninger om hvordan fritidsboligeierne har løst sin vannforsyning15. De fleste av 

fritidsboligene med opplysninger, har en eller annen form for felles vannforsyning. Det er 

mange steder vanlig å ha en form for felles sommervannforsyning, uten at vi vet at det er 

tilfelle her. Ved nyere etableringer er det nå som regel vanlig praksis å ha en felles ordning 

for helårs vannforsyning. Innføring av EUs vanndirektiv og generelt sammenfallende 

ønsker fra bruker og kommune vil ytterligere forsterke tendensen mot at en stadig større 

andel av fritidsboligene vil ha innlagt og sikker vannforsyning.  Det vil påvirke 

bruksfrekvensen, noe vi kommer tilbake til.  

Tabell 13: Kvitvola: Fritidsboliger i undersøkelsesområdet etter vannforsyning. Kilde: Matrikkelen. 

Vannforsyning Antall Prosent 

Tilknyttet offentlig vannverk 6 0 

Tilknyttet privat vannverk 324 21 

Privat innlagt 34 2 

Privat ikke innlagt 193 13 

Ikke utfylt 991 64 

I alt 1548 100 

De fleste fritidsboligene i området er moderate i størrelsen. Gjennomsnittlig bruksareal for 

alle enheter er 67 m2, medianverdien noe mindre, 64 m2.  

Fritidsboliger med (opplysninger om) innlagt vann er gjennomgående vesentlig større enn 

de som har opplyst at de ikke har det. Det er grunn til å anta at den typiske situasjonen for 

enheter det ikke er gitt opplysninger for er at det ikke er innlagt vann.  

Tabell 14: Kvitvola: Fritidsboliger i undersøkelsesområdet. Størrelse (m
2
) etter vannforsyning Kilde: 

Matrikkelen. 

Vannforsyning Gjennomsnitt (m
2
) Median (m

2
) Antall med 

opplysn. 
Antall i  alt 

Tilknyttet offentlig vannverk 58 60 6 6 

Tilknyttet privat vannverk 82 74 320 324 

Privat innlagt 79 73 33 34 

Privat ikke innlagt 63 61 190 193 

Ikke utfylt 59 56 604 991 

I alt 67 64 1154 1548 

 

                                                      
15

 Enkelte opplysninger som kan registreres i Matrikkelen er det opp til den enkelte kommune selv å 
avgjøre i hvilken grad man vil bruke, det gjelder bl.a. opplysninger om standard. Dekningsgraden av slike 
opplysninger er derfor svært variabel mellom ulike kommuner. 
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I undersøkelsesområdet til Kvitvola vindkraftverk ble 11 % av fritidsboligene bygget før 

1960, mens hele 24 % er oppført i tiåret etter år 2000. Det er det tiåret med størst aktivitet, 

selv om det også i 1970-åra ble bygget nesten like mange (Jfr. Tabell 15) 

Tabell 15: Kvitvola: Fritidsboliger i undersøkelsesområdet etter byggeårsperiode og størrelse (bruksareal) 
Kilde: Matrikkelen. 

Fritidsboliger i undersøkelsesområdet etter byggeårsperiode og størrelse   

Byggeår Antall Prosent Gj.snitt m
2
 Median m

2
 

Til og med 1960 175 11 61 56 

1961 - 1970 167 11 50 49 

1971 -1980 327 21 57 54 

1981 - 1990 290 19 62 61 

1991 - 2000 214 14 68 67 

2001 - 2010 375 24 78 73 

I alt 1548 100 67 64 

 

Fritidsboligbestanden i Kvitvolas undersøkelsesområder er som helhet relativt gammel, 

selv om byggeaktiviteten har tatt seg opp noe i de senere åra, gjennomsnittlig alder er på 28 

år og mediantallet er på 25 år. Det er særlig fritidsboligene som det ikke er registrert 

opplysninger om som trekker tallene opp, da disse enhetene er i størrelsesorden dobbelt så 

gamle som dem det er opplysninger om, og i tillegg utgjør en stor andel av bestanden. (Jfr. 

Tabell 3.4.) 

Tabell 16: Kvitvola: Fritidsboliger i undersøkelsesområdet. Alder (år) etter vannforsyning Kilde: 
Matrikkelen. 

Vannforsyning Gjennomsnitt (år) Median (år) Antall med opplysn. Antall i alt 

Tilknyttet offentlig vannverk 16 15 6 6 

Tilknyttet privat vannverk 13 11 317 324 

Privat innlagt 18 15 32 34 

Privat ikke innlagt 20 16 187 193 

Ikke utfylt 35 33 969 991 

I alt 28 25 1511 1548 

6.1 Oppsummert 

Oppsummert er undersøkelsesområdet å preges av et etablert fritidsboligmiljø, med lange 

tradisjoner. I det siste tiåret har nybyggingen igjen tatt seg opp, som indikerer at det 

fortsatt er et relativt godt marked for fritidsboliger i undersøkelsesområdet. Fritidsboligene 

er relativt enkle standardmessig og av moderat størrelse. Det gjelder også dem som er 

bygget de siste 10 åra. Selv om de er noe større er gjennomsnittlig boareal likevel ikke mer 

enn henholdsvis 78 og 73 kvadratmeter.  

Kjennetegn ved fritidsboligene i undersøkelsesområdet bekrefter at eierne ikke først og 

fremst søker det moderne friluftslivet, men i større grad søker et enklere og mer 

tradisjonelt friluftsliv (Ericsson 2006). Dette kommer vi tilbake til senere da vi drøfter 

motivene for å eie og bruke fritidsbolig i undersøkelsesområdet til Kvitvola. 
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7 PLANLAGTE FRITIDSBOLIGER  

7.1 Med Oslo-markedet som referanse 

Det er ingen mangel på utbud av fritidsboliger og fritidstomter i markedet. Til enhver tid 

ligger det bare på FINN.no et utbud på landbasis på typisk 4000 fritidsboliger og 1200 – 

1500 fritidstomter i markedet. Innlandsfylkene (Hedmark, Oppland, Buskerud) vil typisk 

ha minst ¼-del av dette utbudet. Dette er en indikasjon på at det til enhver tid vil være et 

bra utbud for en som er i markedet for fritidsbolig. Det gjelder også for aktører i det store 

Oslo-regionmarkedet for fritidsboligkjøpere (se Figur 3, side 23) og for det som tidligere er 

omtalt som ”villmarkssegmentet” (se kap 3.3, side 19) i fjellområder. Gitt dette kan det 

legges til grunn at det i fritidsboligmarkedet i fjellområdene i baklandet til Oslo-regionen 

finnes alternative ”villmarksprodukter” å velge mellom, hvorav for eksempel Engerdal er 

en lokalitet. Så når Engerdal kommune i gjeldende kommuneplan uttaler, som også sitert 

foran i en bredere sammenheng (kap. 3.3, side 19ff), at  

… det (er) svært sannsynlig at Engerdal med sitt naturgrunnlag kan ha et betydelig 

konkurransefortrinn i forhold til konkurrerende kommuner og hytteområder …16   

så må dette forstås på bakgrunn av at dersom ”villmarkspreget” svekkes i Engerdal, vil 

aktørene i Oslo-regionmarkedet med preferanse for slike områder ha alternative lokaliteter.  

Dette må ikke forstås som en påstand om at et vindkraftanlegg i Engerdal vil bli oppfattet i 

markedet som en reduksjon av ”villmarkspreget” som er relevant for fritidsboligkjøpere, 

men snarere enn at det kan oppfattes slik. I senere kapittel (kap. 12, side 72 ff) kommer vi 

tilbake til hvordan fritidsboligeiere i undersøkelsesområdet oppfatter et vindkraftanlegg 

som et landskapselement.  

7.2 Tomte- og planreserver i undersøkelsesområdet 

En annen indikator er fritidstomter som er regulert, men ikke bebygd, eller kommet langt i 

en reguleringsprosess i det kommunale plansystemet (heretter ”planreserver”). Disse kan 

ses på som tomtereserver på vei inn i markedet. Tidshorisonten for introduksjon i 

markedet for slike planreserver er tiden selve planbehandlingen tar, og deretter utbyggers / 

eiendomsutviklers valg med hensyn til når selve markedsføringen gjennomføres. Disse 

tomtereservene kan da typisk være fra 0 til mer enn 5 år unna markedet – avhengig av 

kommunale planperioder. De er således delvis tenkt på markedet i løpet av plan- og 

utbyggingsperioden for vindkraftverket.  

                                                      
16

 K.sak 86/01 Versjon 2001-05-30, Side 33 
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Opplysningen om planreservene er basert på innspill fra kommunene. Vi vil dele 

gjennomgangen i de to undersøkelsesområdekategoriene lokalt og regionalt. Den lokale 

delen av undersøkelsesområdet vil bli behandlet i større detalj enn den regionale. 

Det er også rimelig å fokusere på de kommunene som har et vesentlig innslag av 

fritidsboliger – noe som medfører at Elverum kommune ikke er aktuell i denne 

sammenheng17. Vi rapporterer disse tallene for kommunene som med vekt på det vi har 

definert som undersøkelsesområdet.  

7.2.1 Engerdal kommune 

Den delen av undersøkelsesområdet som faller i Engerdal kommune er den lokale delen av 

undersøkelsesområdet. Engerdal kommune har per 2012 1437 fritidsboliger, hvorav 64 % er 

i undersøkelsesområdet.  

Kommunen vedtok i 2009 kommunedelplan for fritidsboliger18.  

I 2009 hadde kommunen i overkant av 300 tomter er ledig. Hovedtyngden av disse var i 

Engerdal østfjell. Utvidelse av etablerte felt og nye felt ble inntatt i kommunedelplan 

fritidsbebyggelse for perioden 2009 – 2020, slik at det i tillegg til allerede ledige tomter kom 

til 805 nye i Engerdal østfjell og 463 i andre felt i kommunene. Hovedtyngden av disse 

andre områdene var også innenfor undersøkelsesområdet – se neste figur.  

Engerdal hadde med det i 2009 1584 tomter som kunne bebygges i planperioden 2009 – 

2020. Av disse var 316 ferdig regulert, 714 under regulering og 554 lagt ut i nye områder – 

igjen med hovedtyngden i undersøkelsesområdet (ref. figur).  I perioden 2009 til 2011 ble 

det bygd til sammen 132 fritidsboliger i kommunen. Det betyr at antall ubebygde tomter 

ved inngangen til 2012 var om lag 1450 tomter – hovedtyngden i undersøkelsesområdet.   

                                                      
17

 Vi ser også bort ifra tidligere småbruk som omreguleres og annonseres som fritidsboliger. 
18

 Vedtatt av kommunestyret 24.6.2009, k.sak 09/51, Revidert av kommunestyret 23.9.2009, k.sak 09/58 
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Figur 6: Fritidsboligområder i Engerdal kommune innenfor undersøkelsesområdet. Boksene viser feltnavn, 
antall bebygde tomter fram til 2009 (BBT), antall ubebygde tomter fram til 2009 (UBT), antall nye tomter i 
arealplanen for perioden 2009 – 2020 (NUBT), og av disse antall tomter under regulering i 2009 (TUR) og 
antall ennå ikke i reguleringsprosess (NIRT).  Tekstbokser med rød ramme peker på felt som ligger 5 -  6 
kilometer i luftline fra vindkraftverket, blå ramme peker på felt som ligger 9 – 12 kilometer fra verket.  Kilde: 
”Kommunedelplan fritidsbebyggelse for Engerdal 2009-2020” – Engerdal kommune 2009, og kontakt med 
kommunen. 

Engerdal østfjell 

 2009 

331 BBT / 80 UBT  

 2020 

805 NUBT (440 TUR 

/ 365 NIRT) 

Volbrenna 

 2009  

63 BBT / 5 UBT 

 2020 

78 NUBT  

 

 

Ulvåberget 

 2009 

75 BBT / 0 UBT 

 2020 

154 NUBT 

Femundsenden 

 2009 

55 BBT / 18 UBT 

Husfloen / Snerta 

 2009 

17 BBT / 29 UBT 

 2020 

70 NUBT 

Hyllsjøen 

Lisetra 

Gammelsetra 

 2009 

70 BBT / 96 UBT 

 2020 

68 NUBT 

 

Sorken 

 2009 

57 BBT / 0 UBT 
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Som det framgår av figuren er områdene innenfor 10 kilometer fra vindkraftverket betydelige 

fritidsboligområder i kommunen og for kommunene, både som etablerte områder og som 

områder med vekstplaner.   

7.2.2 Rendalen kommune 

Rendalen kommune har til sammen bygd 2565 fritidsboliger (per mai 2012). De viktigste 

områdene som faller innenfor undersøkelsesområdet er vist i neste figur. 

 

Figur 7: Fritidsboligområder i Rendalen kommune innenfor undersøkelsesområdet. Boksene viser feltnavn, 
antall bebygde tomter fram til 2012 (BBT), antall ubebygde tomter fram til 2012 (UBT), antall nye tomter i 
arealplanen for perioden 2012 – 2022 (NUBT), og av disse antall tomter under regulering i 2009 (TUR) og 
antall ennå ikke i reguleringsprosess (NIRT).  Tekstbokser med blå ramme peker på felt som ligger 9 – 12 
kilometer fra verket.  Kilde: Arealplan for fritidsbebyggelse for Rendalen kommune 22012 - 2022 og 
kontakt med kommunen. 

7.2.3 Oppsummering tomtereserver i undersøkelsesområdet. 

Det er et betydelig antall ubebygde tomter, både ferdig regulert i tidligere planer (til 

sammen 155 tomter) og i nye planer 1037 tomter, de siste i en blanding av å være under 

regulering eller ferdig regulert og nyintrodusert på markedet (ca 500), og i en planprosess 

mot regulering (ca 500) , i undersøkelsesområdet.  

Det er dermed grunnlag for å konkludere med at det både er en betydelig ferdigregulert 

planreserve i undersøkelsesområdet, og en betydelig vekstambisjon ut over dette fram mot 

2020 / 2022. 

   

Grøndalen (G), Nøkkelåkjølen, 

Holla 

 2012  

307 BBT / 64 UBT (+ usikkert G) 

 2022 

220 NUBT 

Svultningsåsen (S), Renådalen 

(Rd), Renåtangen (Rt) 

 2012 

88 BBT / 0 UBT (usikkert S, Rd, 

Rt)  

 2022 

255 NUBT 

Hagenosdalen 

 2012 

55 BBT / 4 UBT 

 2022 

0 NUBT 
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8 TRENDER FOR BYGGING AV FRITIDSBOLIGER I FJELLET I 

ØSTLANDSOMRÅDET.  

I de senere år har byggingen av fritidsboliger framfor alt vært konsentrert til fjell- og 

innlandsområder. Det har delvis sammenheng med endringer i nordmenns friluftslivs- og 

aktivitetsmønster og ferdigheter, samt utviklingen i disponibel fritid og inntekt.  

Et viktig og markant trekk er at fritidsboliger (eiendomsutvikling) nå er en av de viktigste 

driverne i turiststeds- og destinasjonsutvikling på bekostning av tyngre reiselivsbedrifter.  

Et utvalg av ni store reiselivskommuner lokalisert til fjellområdene i innlandet har stått for 

en uproposjonalt stor andel av tilvekst, omsetning og omsetningsverdi når det gjelder 

fritidsboliger i de siste åra (Ericsson m.fl. 2011).  

Samlet har ca en tredjedel av tilveksten i hele landet de seneste åra vært lokalisert til de tre 

innlandsfylkene Hedmark, Oppland og Buskerud. (Sml. Tabell 17 og 18).  

I de tre kommunene som omfattes av undersøkelsesområdet til Kvitvola vindkraftverk er 

det registrert en noe mer variabel og kanskje noe svakere utvikling enn i Østlandsområdet. 

Det er ikke unaturlig at variasjonene blir større i mindre geografiske områder og med i 

utgangspunktet mindre tall (sml. Tabell 19 og Tabell 20). 

Tabell 17: Kvitvola: Igangsatte fritidsbygg etter fylke og år. Antall og indeks. Hedmark, Oppland og 
Buskerud 2001-2011. Kilde: NOS Byggearealstatistikk 

Igangsatte fritidsbygg etter fylke og år.  

Antall: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hedmark 380 427 356 314 452 529 531 477 678 577 519 

Oppland 909 774 604 782 751 1202 902 907 808 1136 840 

Buskerud 465 757 660 646 669 745 912 921 773 694 663 

Hele landet 4657 5060 4531 5524 5914 6402 6540 6836 6661 7349 6373 

Igangsatte fritidsbygg etter fylke og år.    

Indeks 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hedmark 100 112 94 83 119 139 140 126 178 152 137 

Oppland 100 85 66 86 83 132 99 100 89 125 92 

Buskerud 100 163 142 139 144 160 196 198 166 149 143 

Hele landet 100 109 97 119 127 137 140 147 143 158 137 
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Tabell 18: Kvitvola: Igangsatt bruksareal til fritidsbygg etter fylke og år. Kvadratmeter og indeks. Hedmark, 
Oppland og Buskerud 2001-2011. Kilde: NOS Byggearealstatistikk 

Igangsatt bruksareal 

 Areal 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hedmark 32108 32930 28865 23336 41841 56365 61454 41730 61380 39844 39883 

Oppland 80085 66775 52329 70740 75531 130325 102175 101779 72629 93007 73120 

Buskerud 39324 66086 56762 57236 62223 95995 100742 100237 73943 63893 66028 

Hele landet 366411 398645 351263 448368 530652 632753 659286 653375 586812 565112 511185 

Igangsatt bruksareal         

Indeks 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hedmark 100 103 90 73 130 176 191 130 191 124 124 

Oppland 100 83 65 88 94 163 128 127 91 116 91 

Buskerud 100 168 144 146 158 244 256 255 188 162 168 

Hele landet 100 109 96 122 145 173 180 178 160 154 140 

 
Tabell 19: Kvitvola: Igangsatte fritidsbygg etter kommune og år. Antall og indeks. Trysil, Rendalen og 
Engerdal 2001-2011. Kilde: NOS Byggearealstatistikk 

igangsatte fritidsbygninger          

Antall  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Trysil, i alt 88 77 49 63 228 264 203 9 139 66 51 

Rendalen, i alt 29 34 53 26 38 46 34 31 29 26 17 

Engerdal, i alt 27 30 32 0 1 1 1 13 65 63 30 

Hedmark 380 427 356 314 452 529 531 477 678 577 519 

Hele landet 4657 5060 4531 5524 5914 6402 6540 6836 6661 7349 6373 

igangsatte fritidsbygninger 

Indeks 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Trysil 100 88 56 72 259 300 231 10 158 75 58 

Rendalen 100 117 183 90 131 159 117 107 100 90 59 

Engerdal 100 111 119 0 4 4 4 48 241 233 111 

Hedmark 100 112 94 83 119 139 140 126 178 152 137 

Hele landet 100 109 97 119 127 137 140 147 143 158 137 

 

Tabell 20: Kvitvola: Igangsatt bruksareal til fritidsbygg etter kommune og år. Kvadratmeter og indeks. 
Trysil, Rendalen og Engerdal 2001-2011. Kilde: NOS Byggearealstatistikk 

Igangsatt  bruksareal 

Kvadratmeter 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Trysil, i alt 10857 7362 5676 4606 24385 35961 34723 708 16714 5535 6645 

Rendalen, i alt 2122 2678 4158 2076 2579 3661 2592 4464 1991 1677 1107 

Engerdal, i alt 2186 2420 2754 0 144 65 70 1129 5439 3810 1751 

Hedmark 32108 32930 28865 23336 41841 56365 61454 41730 61380 39844 39883 

Hele landet 366411 398645 351263 448368 530652 632753 659286 653375 586812 565112 511185 

Igangsatt  bruksareal 

Indeks 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Trysil 100 68 52 42 225 331 320 7 154 51 61 

Rendalen 100 126 196 98 122 173 122 210 94 79 52 

Engerdal 100 111 126 0 7 3 3 52 249 174 80 

Hedmark 100 103 90 73 130 176 191 130 191 124 124 

Hele landet 100 109 96 122 145 173 180 178 160 154 140 
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9 DAGENS MARKED FOR FRITIDSEIENDOMMER I REGIONEN. 

Trysil har vært en av de mer profilerte alpindestinasjonene i de senere år, og i svært stor 

grad har basert sin trafikk på privateide fritidsboliger. Både Engerdal og Rendalen er, som 

vi har vist tidligere, også relativt store fritidsboligkommuner, men med en annen profil. 

Standard, størrelse, alder og beliggenhet er de viktigste faktorene som avgjør attraktivitet 

og dermed prisen på fritidsboliger. Sammensetningen på de fritidsboligene som blir omsatt 

et gitt år i en kommune vil derfor avgjøre gjennomsnittsprisen for eiendomsomsetningene.  

Gjennomsnittsprisen pr omsetning sier altså i seg selv ingenting om prisutviklingen, men 

er den eneste statistikken som publiseres regionalisert for fritidsboliger. For helårsboliger 

publiseres etter forskjellige kjennetegn og beliggenhet en boligprisindeks av Statistisk 

sentralbyrå, men tilsvarende gjøres ikke for fritidsboliger. Det er derfor ikke grunnlag for å 

trekke direkte slutninger om prisutviklingen når det gjelder fritidsboliger. 

9.1 Omsetning   

Omsetningen av fritidsboliger i Engerdal har fra å være svært beskjeden fram til midten av 

2000-tallet økt til rundt 20 salg pr år etter den tid. Dette har trolig sammenheng med 

omfanget på tilbudet, og at det er lagt ut en del nye områder og bygget nye fritidsboliger i 

Engerdal i perioden (se kapittel 7, side 39). Vi ser veksten i antallet nye fritidsboliger i 

områdene avspeilet i Tabell 12 (se side 35), samme informasjon er vist grafisk i neste figur 

(Figur 8).   
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Figur 8: Kvitvola: Antall fritidsboliger etter beliggenhet og år.  Undersøkelsesområdet, Trysil, Rendalen og 
Engerdal kommuner 2001 - 2012. Antall og indeks: 2001=100. Kilde: Statistisk sentralbyrå NOS 
Bygningsmasse, Matrikkelen 

Egenreferert vekst (her indeksert økning i antall fritidsboliger med 2001 som referanse) i 

undersøkelsesområdet har vært god, og er et rimelig godt signal på at området er attraktivt 

i markedet. Det er også det forhold eiendomsutviklere har sikret seg et på tilbudssiden 

med et bra nivå på planlagte men ikke utbygde fritidseiendommer i undersøkelsesområdet 

(se kapittel 7, side 39). 

Rendalen viser en mer stabil omsetningsandel, der antallet i hele siste 10-årsperiode har 

ligget rundt 40-50 salg pr år (Tabell 21). Nivået på gjennomsnittlig kjøpesum i perioden 

indikerer også at det i de senere åra i Engerdal er mer moderne fritidsboliger som omsettes 

(Tabell 21 og Tabell 22). 

Tabell 21: Kvitvola: Antall omsatte fritidseiendommer etter kommune og år. Antall og indeks. Trysil, 
Rendalen og Engerdal 2001-2011. Kilde: NOS Eiendomsomsetning 

Omsatte fritidseiendommer 

Antall 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Trysil, i alt 102 94 103 133 156 235 222 225 224 150 211 

Rendalen, i alt 35 38 28 34 30 48 51 37 32 38 44 

Engerdal, i alt 6 7 7 7 4 21 42 20 10 17 22 

Hedmark 400 407 407 475 534 631 730 571 602 509 623 

Hele landet 6456 6789 7003 8175 8889 9260 10340 8910 8772 8982 9073 

Omsatte fritidseiendommer 

Indeks 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Trysil 100 92 101 130 153 230 218 221 220 147 207 

Rendalen 100 109 80 97 86 137 146 106 91 109 126 

Engerdal 100 117 117 117 67 350 700 333 167 283 367 

Hedmark 100 102 102 119 134 158 183 143 151 127 156 

Hele landet 100 105 108 127 138 143 160 138 136 139 141 
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Tabell 22: Kvitvola: Gjennomsnittlig kjøpesum pr omsetning av fritidseiendom etter kommune og år. Tusen 
kroner og indeks. Trysil, Rendalen og Engerdal 2001-2011. Kilde: NOS Eiendomsomsetning 

Gjennomsnitt kjøpesum per omsetning 

1000 kroner 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Trysil, i alt 1044 1216 1239 1931 1454 1424 1811 2219 2646 1819 1719 

Rendalen, i alt 243 350 522 369 710 578 720 612 707 494 818 

Engerdal, i alt 346 314 342 272 173 567 307 971 809 832 997 

Hedmark 460 527 529 802 710 841 968 1272 1399 973 1067 

Hele landet 575 643 645 807 829 979 1227 1309 1359 1341 1388 

Gjennomsnitt kjøpesum per omsetning 

Indeks 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Trysil 100 116 119 185 139 136 173 212 253 174 165 

Rendalen 100 144 215 152 293 238 297 252 291 204 337 

Engerdal 100 91 99 79 50 164 89 281 234 241 288 

Hedmark 100 115 115 174 154 183 210 277 304 212 232 

Hele landet 100 112 112 140 144 170 213 228 236 233 241 

 

Ca halvparten av fritidsboligene i undersøkelsesområdet har vært omsatt i fritt salg, 

brorparten i løpet av de siste 10 åra. For om lag en tredjedel av fritidsboligene i området er 

det ikke registrert opplysninger om omsetningstype, og det kan være rimelig å anta at 

dette er enheter som ikke er omsatt etter ferdigstilling av bygningen. Det er dessuten data 

av eldre årgang, noe som vi vet medfører dårligere kvalitet på datagrunnlaget (Tabell 23). 

For fritidsboliger omsatt i fritt salg skal det i prinsippet være registrert kjøpesum, noe som 

kan gi grunnlag for å beregne gjennomsnittssum for området avgrenset på en annen måte 

enn ved kommunegrenser. Forbehold om sammensetningen på omsatte enheter gjelder 

imidlertid like fullt, og registreringen er fortsatt mangelfull. I Matrikkelen er det gitt 

omsetningsbeløp for ca to tredjedeler av alle enheter som er registrert omsatt i fritt salg i 

undersøkelsesområdet. Tallene er gjengitt i Tabell 23. 

Tabell 23: Kvitvola: Fritidsboliger i undersøkelsesområdet etter omsetningstype. Siste omsetning. Kilde: 
Matrikkelen 

Omsetningstype Antall i alt Omsatt før 2001 Omsatt etter 2000 

Fritt salg  695 197 498 

Gave 125 45 80 

Skifte/uskifte 107 40 67 

Annet 118 38 80 

Uoppgitt* 453 414 39 

I alt 1498 734 764 

* Ca tre fjerdedeler av disse er bygget før 1980, og trolig ikke omsatt etter bygging. 

 

Omsetningsverdien på omsatte enheter har steget kraftig etter at tilbudet økte i Engerdal i 

2006. I enkelte år kan det være særlig dyre objekt som trekker gjennomsnittstallene opp, 

men de siste åra syns det å være en jevnere spredning på de omsatte objektene - dvs. at de 

har ligget i omtrent samme prisklasser. Her skulle opplysninger om standard og størrelse 

kunne gi større innsikt i markedssituasjonen, men datagrunnlaget i Matrikkelen er ikke 

godt nok sammenholdt med opplysninger om omsetning og kjøpesum for å gi 

meningsfulle resultater. 
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Tabell 24:  Kvitvola: Kjøpesum fritidsboliger i undersøkelsesområdet etter omsetningsår for siste 
omsetning. Gjennomsnitt og median. Kilde: Matrikkelen 

Omsetningsår Kjøpesum, 
gjennomsnitt 

Kjøpesum, 
median 

Antall med opp-
gitt kjøpesum 

Antall omsatt i alt 

Før 2001 280 031 220 000 113 197 

2001 412 579 360 000 19 42 

2002 379 027 300 000 28 40 

2003 476 826 400 000 23 50 

2004 362 295 182 500 18 35 

2005 402 474 300 000 19 46 

2006 711 108 580 000 36 62 

2007 429 207 252 500 52 65 

2008 837 888 500 000 45 54 

2009 775 617 700 000 41 48 

2010 778 316 600 000 53 56 

I alt (523 278) (330 000) 447 695 

 

I Tabell 25 har vi sammenholdt gjennomsnittsprisen på omsatte enheter i 

undersøkelsesområdet med prisen på alle omsatte enheter i Engerdal og Rendalen 

kommuner. Tallene viser ingen systematiske variasjoner mellom undersøkelsesområdet og 

i de to kommunene samlet - noen år er prisen høyere i undersøkelsesområdet, andre år er 

det omvendt.  Variasjonene mellom områdene syns ikke å være større enn hva man skulle 

kunne forvente ut fra at sammensetningen på omsatte objekter ikke vil være identisk på 

ethvert tidspunkt.  

Tabell 25: Kvitvola: Gjennomsnittlig kjøpesum for fritidsboliger i undersøkelsesområdet, Engerdal og 
Rendalen kommuner etter omsetningsår. Tusen kroner. Kilde: Matrikkelen og NOS Eiendomsomsetning. 

Omsetningsår Undersøkelses- 
området 

Både Engerdal + 
Rendalen 

Engerdal 
kommune 

Rendalen 
kommune 

2001 413 258 346 243 

2002 379 344 314 350 

2003 477 486 342 522 

2004 362 353 272 369 

2005 402 647 173 710 

2006 711 574 567 578 

2007 429 533 307 720 

2008 838 738 971 612 

2009 776 731 809 707 

2010 778 599 832 494 

 

 

9.2 Planer, utbygging og fritidsboligmarkedet 

Planer om et vindkraftanlegg, og senere selve vindkraftverket, kan påvirke utviklingen i 

omsetning av fritidsboliger, rimeligvis i første rekke og maksimalt innenfor 

undersøkelsesområdet. Vi kjenner ikke til systematiske undersøkelser av hvordan denne 

type planer påvirker fritidsboligmarkedet i de forskjellige fasene fra planer, til 

gjennomføring og driftsfase. I den grad det er grunnlag for å resonere omkring dette på 
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bakgrunn av et foreliggende erfaringsmateriale, vil det måtte basere seg på et anekdotisk 

erfaringsmateriale i meglerbransjen.  

Siden planene om et vindkraftanlegg ble kjent har det kun vært et fåtall 

eiendomsomsetninger i den lokale delen av undersøkelsesområdet (det vil si det som faller 

innenfor Engerdal kommune). Det er for eksempel 06.06 2012 i4 objekter på FINN.no for 

salg i hele Engerdal kommune, hvorav 10 er innenfor undersøkelsesområdet (stort sett 

Engerdal østfjell).   

Så langt vi kan registerte er planene (per 06.06 2012) ikke nevnt i prospektene som følger 

objektene.  

Meglere og selgere19  av fritidstomter vi har vært i kontakt med aktive objekter i det lokale 

undersøkelsesområdet har ikke fått spørsmål om planene om et vindkraftanlegg i de 

henvendelser som så langt er kommet om objektene. Det er også liten kjennskap til planen 

i eiendomsmeglerbransjen, særlig for de firma som har mindre aktivitet her.  

9.3 Drøfting av mulig markedspåvirkning 

I den grad et vindkraftverk på Kvitvola gjør at undersøkelsesområdet blir oppfattet som 

mindre attraktivt for det markedssegmentet som området i dag har tiltrukket seg – 

stikkord ”villmarkspreget, lite tilrettelagte aktiviteter” – vil det kunne bety en reduksjon i 

etterspørsel fra nettopp dette segmentet – denne målgruppen – etter nye tomter og 

redusert bygging. De fortrinn som undersøkelsesområdet har i markedet i dag og som 

området har profilert seg på, vil være særlig følsomme overfor tekniske inngrep. Det kan 

føre til en vridning av denne type etterspørsel etter fritidsboliger til andre steder med 

tilsvarende natur og landskapspreg, men mindre tekniske inngrep.  

Det er ikke mangel på utbud av relevante fritidseiendommer i akseptabel reiseavstand for 

aktører som kommer fra de områdene undersøkelsesområdet har fått sine kjøpere, i 

hovedsak fra Hedmark og fra Oslo og Akershus. Det er ikke gjennomført systematiske 

undersøkelser for denne type situasjoner, men vi vet at eiernes preferanser for kvaliteter i 

omgivelsene i stor grad er bestemmende for hvor man velger å eie sin fritidsbolig (se blant 

annet drøfting av motiver for eierskap foran).  

Trolig må man skille mellom eventuelle effekter for allerede etablerte eiere og potensielle 

nye kjøpere. Det er imidlertid, som vi har referert foran, ennå ingen erfaringer å vise til som 

tilsier hva som vil skje eller at planene så langt har bremset markedsutviklingen i området.  

                                                      
19

 Meglere: 2 fra Hedmark Eiendom, 1 fra DNB, 1 fra Terra og 1 fra Krogsveen og 1 fra Exact 
eiendomsmeglere, Jessheim, 1 fra Arnhild Eiendom. 1 privat aktør. 
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Fra eiendomsmeglere pekes det generelt på at det i første rekke er usikkerhet med hensyn 

til utbygging eller ikke, som kan påvirke etterspørsel negativt i en periode. Når de faktiske 

forhold er på plass blir situasjonen normalisert relatert til dét.  Flere respondenter i 

spørreundersøkelsen har i åpne kommentarer gitt utrykk for at de vil selge sin fritidsbolig 

for å finne områder som har de kvaliteter de mener blir borte med et slikt anlegg.  

Dette tema drøftes også i en noe annen sammenheng i kapittel 12.2 (side 74).  
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10 ORGANISERING AV FRITIDSBOLIGBYGGINGEN – LOKAL OG REGIONAL 

VERDISKAPING.  

 I analyse av næringslivet og vindkraftverket opereres med to områdeavgrensinger: 

o Med lokalt næringsliv menes næringsliv i utbyggingskommunen – her 

Engerdal 

o Med regionalt næringsliv menes næringsliv i følgende seks kommuner: 

  0427 Elverum 

 0428 Trysil 

 0429 Åmot 

 0430 Stor-Elvdal 

 0432 Rendalen 

 0434 Engerdal 

o Bedrifters tilhørighet er gitt ved forretningsadresse i henhold til 

Brønnøysundregisteret.  

10.1 Om verdiskaping som mål på lokalt og regionalt nivå. 

Verdiskaping som mål er direkte sammenlignbart med bruttonasjonalprodukt, eller på 

regionalt nivå; bruttoregionprodukt.  Verdiskapingen i et foretak er det som er igjen til 

fordeling etter at vareinnsatsen er betalt, dvs. det som er igjen til avlønning til de 

sysselsatte, utbytte til eierne, skatt til staten og renter og avdrag til låneinstitusjoner. 

Forenklet kan vi si at verdiskapingen er summen av driftsresultat og lønnskostnader. Dette 

finnes det tall for i regnskapene som foretakene skal sende inn til Brønnøysundregistrene. 

Regnskapstall fra Brønnøysundregistrene legges til rette og distribueres av en rekke ulike 

selskaper, eksempelvis Ravninfo som vi har hentet data fra i dette prosjektet. 

I vår analyse legger vi mer vekt på sysselsettingstall enn verdiskapingstall. Dette har flere 

årsaker: 

 Noen bedrifter er del av større foretak/konsern (eksempelvis mange 

dagligvarebutikker og hoteller, og produksjonsenheter inne landbrukssamvirket). 

Regnskapene føres på hovedkontoret, og gir ingen opplysninger om den enkelte 

bedrift.  

 Sysselsettingen og lønningene ofte er ”mer lokale” enn andre verdiskapings-

komponenter som kapitalutgifter og -avkastning. Når verdiskapningen i foretakene 

fordeles, dvs. utbetales i lønn og utbytte, vil den gå til de områdene hvor 

mottakerne (lønnsmottakere og kapitaleiere) er ”bosatt”.  Selv utbytte som går til 
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lokale eiere og settes i en lokal bank «flyter fritt». Vi har ingen oversikt over hvor 

disse pengene blir av. Arbeidslønninger blir i stor grad brukt der arbeidstakerne er 

bosatt, og bidrar til ringvirkninger i den lokale økonomien. 

 Sysselsettingsdata er lett tilgjengelige på kommunenivå, fra SSBs 

statistikkbank. Hos politiske og administrative myndigheter er det ofte større 

interesse for sysselsetting enn for verdiskaping uttrykt i brutto- eller nettoprodukt. 

Sysselsettingstall er lett å forstå. Sysselsettingsutviklingen har en egenverdi som 

indikator siden mange av virkemidlene i regionalpolitikken har vært rettet mot 

sysselsetting og fordi man tradisjonelt har vurdert arbeidsplasser som avgjørende 

for bosetting. Det er vanskeligere å formidle analyser basert på tall for 

regionprodukt. 

 I Norge er det vanskelig å finne tall for bruttoprodukt på region - kommunenivå. 

Lønnskostnadene utgjør om lag 2/3 av bruttoproduktet innenfor fastlandsnæringene. 

Lønnskostnadenes andel varierer fra næring til næring, så det er ingen entydig 

sammenheng mellom sysselsetting og bruttoprodukt. Sysselsetting er likevel akseptabelt 

som et grovt mål for verdiskapingen i en region. 
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Det er viktig å huske at «sysselsatte etter arbeidssted», for eksempel i Engerdal, betyr 

sysselsatt i et foretak med forretningsadresse i Engerdal. Mange ansatte i bygg- og anlegg 

er «nomader» som flyter rundt i regionen, eller kanskje i hele Sør-Norge, og arbeider der 

foretaket til enhver tid har oppdrag. Generelt er det slik at foretak som retter seg inn mot 

mindre oppdrag, eksempelvis bygging av fritidsboliger og eneboliger, har en mindre 

aksjonsradius, enn store foretak som retter seg inn mot store prosjekter, som vegbygging, 

store kontorbygg, etc. Et unntak her er foretak som setter opp monteringsferdige hus og 
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08.111 Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet 8 0 2 2 7 4 2 6

08.120 Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin150 17 4 7 2 30 135 12 0 1 0 13

08.920 Stikking av torv 4 2 2 4 2 2

16.100 Saging, høvling og impregnering av tre 870 31 52 7 53 7 14 164 842 7 49 8 57 2 17 140

16.210 Produksjon av finerplater og andre bygnings- og møbelplater av tre211 17 15 1 33 212 0 16 0 16

16.231 Produksjon av monteringsferdige hus 301 13 3 4 5 8 33 332 3 0 4 6 8 21

16.232 Produksjon av bygningsartikler 568 46 38 7 4 1 1 97 564 50 37 0 1 1 0 89

23.610 Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet107 13 2 3 18 86 16 0 0 16

23.630 Produksjon av ferdigblandet betong 20 3 3 13 3 3

23.700 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein7 2 2 4 1 1

41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 63 3 3 6 2 13 27 56 1 4 7 1 14 27

41.200 Oppføring av bygninger 2337 203 140 49 41 46 31 510 2087 247 135 33 43 35 31 524

42.110 Bygging av veier og motorveier 469 21 15 14 6 36 15 107 390 4 5 9 2 31 11 62

42.120 Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner 262 10 1 2 11 1 25 177 12 0 1 8 0 21

42.210 Bygging av vann- og kloakkanlegg 160 3 2 1 6 165 0 0 1 1

42.220 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon317 34 16 17 6 5 78 323 24 19 21 4 0 68

43.110 Riving av bygninger og andre konstruksjoner 27 6 2 1 9 19 9 2 1 12

43.120 Grunnarbeid 796 104 38 39 13 20 14 228 673 111 24 52 3 20 15 225

43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 1189 111 30 13 11 10 7 182 1096 107 22 4 11 0 10 154

43.220 VVS-arbeid 692 82 22 9 2 3 3 121 630 133 18 2 0 0 2 155

43.290 Annet installasjonsarbeid 37 8 1 9 32 8 0 8

43.320 Snekkerarbeid 377 21 13 0 1 6 14 365 19 8 1 0 4 15 47

43.330 Gulvlegging og tapetsering 103 8 17 2 1 2 30 98 3 19 2 1 0 25

43.341 Malerarbeid 231 14 2 1 1 1 19 217 19 1 1 1 1 23

43.342 Glassarbeid 43 2 1 1 4 44 2 1 0 3

43.390 Annen ferdiggjøring av bygninger 23 3 3 21 9 9

43.911 Blikkenslagerarbeid 105 32 6 2 40 108 29 6 6 41

43.919 Takarbeid ellers 58 6 1 7 34 8 0 8

43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet343 35 13 25 3 1 2 79 292 23 9 24 1 0 1 58

68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 53 4 2 1 7 31 3 1 0 4

68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 498 40 24 14 3 7 3 91 468 33 23 21 2 4 4 87

68.310 Eiendomsmegling 150 27 4 31 146 34 1 35

68.320 Eiendomsforvaltning 101 3 22 3 2 0 2 32 83 2 20 3 2 2 2 31

80.100 Private vakttjenester 172 14 4 2 2 1 3 26 94 2 0 0 0 0 0 2

81.101 Vaktmestertjenester 105 20 7 6 1 1 35 72 14 5 7 1 0 27

81.210 Rengjøring av bygninger 565 68 23 17 3 6 1 118 509 72 20 0 0 1 0 93

SUM BA-relatert 11522 1022 523 254 169 161 134 2263 10429 1023 446 208 142 113 125 2057

Total sysselsetting 92872 9941 3159 2016 1253 990 689 18048 85412 10068 2928 1797 1075 758 579 17085

Tabell 26: Sysselsatte etter bosted og arbeidssted (= antall arbeidsplasser) i BA-relaterte næringer 2010. 
(*Her har vi utelatt BA-relaterte næringer som ikke er registrert med arbeidsplasser i regionen.) 
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fritidsboliger. De kan ha montører over hele Sør-Norge, selv om foretaket er lite. Foretak 

registrert utenfor regionen vil ha ansatte med bostedsadresse i vår region, eksempelvis 

Oslo. Disse foretakene har ingen spesiell kopling til de ansattes bostedsregion, og prøver å 

få oppdrag helt uavhengig av de ansattes bosted.  

Alle kommunene i vår region har mange arbeidsplasser i næring 41.200 Oppføring av 

bygninger. De fleste kommunene har også mange arbeidsplasser innen 43.120 

Grunnarbeid, 43.220 VVS-arbeid, 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid og 16.100 Saging og 

høvling. Mange av kommunene har få ansatte inne mer spesialiserte tjenester som VVS-

arbeid, malerarbeid, blikkenslagerarbeid, mm. 

Vi kan merke oss at Elverum alene har halvparten av regionenes arbeidsplasser i BA-

relaterte næringer (1023 arbeidsplasser i Elverum), mens de tre minste kommunene til 

sammen har bare har 380 arbeidsplasser i disse næringene. 

Tallene i Tabell 26 sier bare hvor mange sysselsatte og arbeidsplasser de ulike kommunene 

har i BA-relaterte næringer. De sier ingenting om kompetanse, verken på individnivå eller 

på bedriftsnivå. Et vindkraftverk krever erfaring, sertifikater, kvalitet, størrelse, 

leveringssikkerhet, mm, som bare et fåtall bedrifter i regionen kan stille opp med. Bygging 

av fritidsboliger er en enklere oppgave som i langt større grad er tilpasset små foretak. 

Elverum har flere arbeidsplasser enn sysselsatte i BA-relaterte næringer (1023 mot 1022), 

dvs. det er netto innpendling til BA-relaterte næringer. Alle de fem andre kommunene har 

netto utpendling til BA-relaterte næringer, se Tabell 27. 
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Tabell 27: Netto innpendling (=sysselsatte etter arbeidssted - sysselsatte etter bosted) i BA-relaterte 
næringer 2010. (*Her har vi utelatt BA-relaterte næringer som ikke er registrert med arbeidsplasser i 
regionen.) 

 

Regionen (våre 6 kommuner) hadde i 2010 en netto utpendling på 206 i BA-relaterte 

næringer. Størst var netto utpendling fra Trysil (77), Rendalen (48) og Åmot (46). Engerdal 

hadde 134 sysselsatte i BA-relaterte næringer, og 125 arbeidsplasser, dvs. en netto 

utpendling på 9. 

I tabellene nedenfor ser vi på hvilke BA-foretak som er registret i regionen. Vi begrenser 

oss til foretak med minst fire ansatte i 2010 
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08.111 Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet -1 4 0 0 0 0 0 4

08.120 Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin -15 -5 -4 -6 0 -2 0 -17

08.920 Stikking av torv 0 0 0 0 0 0 0 0

16.100 Saging, høvling og impregnering av tre -28 -24 -3 1 4 -5 3 -24

16.210 Produksjon av finerplater og andre bygnings- og møbelplater av tre 1 -17 1 -1 0 0 0 -17

16.231 Produksjon av monteringsferdige hus 31 -10 -3 0 1 0 0 -12

16.232 Produksjon av bygningsartikler -4 4 -1 -7 -3 0 -1 -8

23.610 Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet -21 3 -2 -3 0 0 0 -2

23.630 Produksjon av ferdigblandet betong -7 0 0 0 0 0 0 0

23.700 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein -3 0 -1 0 0 0 0 -1

41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers -7 -2 1 1 -1 0 1 0

41.200 Oppføring av bygninger -250 44 -5 -16 2 -11 0 14

42.110 Bygging av veier og motorveier -79 -17 -10 -5 -4 -5 -4 -45

42.120 Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner -85 2 -1 -1 -3 -1 0 -4

42.210 Bygging av vann- og kloakkanlegg 5 -3 -2 0 0 0 0 -5

42.220 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon 6 -10 3 4 -2 0 -5 -10

43.110 Riving av bygninger og andre konstruksjoner -8 3 0 0 0 0 0 3

43.120 Grunnarbeid -123 7 -14 13 -10 0 1 -3

43.210 Elektrisk installasjonsarbeid -93 -4 -8 -9 0 -10 3 -28

43.220 VVS-arbeid -62 51 -4 -7 -2 -3 -1 34

43.290 Annet installasjonsarbeid -5 0 0 -1 0 0 0 -1

43.320 Snekkerarbeid -12 -2 -5 1 -1 -2 1 47

43.330 Gulvlegging og tapetsering -5 -5 2 0 0 0 -2 -5

43.341 Malerarbeid -14 5 -1 0 0 0 0 4

43.342 Glassarbeid 1 0 0 -1 0 0 0 -1

43.390 Annen ferdiggjøring av bygninger -2 6 0 0 0 0 0 6

43.911 Blikkenslagerarbeid 3 -3 0 4 0 0 0 1

43.919 Takarbeid ellers -24 2 0 0 0 -1 0 1

43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet -51 -12 -4 -1 -2 -1 -1 -21

68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom -22 -1 -1 -1 0 0 0 -3

68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers -30 -7 -1 7 -1 -3 1 -4

68.310 Eiendomsmegling -4 7 -3 0 0 0 0 4

68.320 Eiendomsforvaltning -18 -1 -2 0 0 2 0 -1

80.100 Private vakttjenester -78 -12 -4 -2 -2 -1 -3 -24

81.101 Vaktmestertjenester -33 -6 -2 1 0 0 -1 -8

81.210 Rengjøring av bygninger -56 4 -3 -17 -3 -5 -1 -25

SUM BA-relatert -1093 1 -77 -46 -27 -48 -9 -206

Total sysselsetting -7460 127 -231 -219 -178 -232 -110 -963
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Regionen (våre 6 kommuner) hadde i 2010 en netto utpendling på 206 i BA-relaterte 

næringer. Størst var netto utpendling fra Trysil (77), Rendalen (48) og Åmot (46). Engerdal 

hadde 134 sysselsatte i BA-relaterte næringer, og 125 arbeidsplasser, dvs. en netto 

utpendling på 9. 

I tabellene nedenfor ser vi på hvilke BA-foretak som er registret i regionen. Vi begrenser 

oss til foretak med minst fire ansatte i 2010 

Tabell 28: Næringsgruppe 41.200 Oppføring av bygninger. Sum inntekter (mill. kroner) og antall ansatte. 

Firmanavn 
Forretnings 
poststed 

Regnskapsår 
Sum 

inntekter 
Antall 

ansatte 

MARTIN M BAKKEN AS ELVERUM 2010 436,2 113 

FAGFLIS ELVERUM AS BYGGMESTER IVAR 
BAKKE 

ELVERUM 2010 31,5 23 

HUS OG HYTTE BYGG AS NYBERGSUND 2010 31,3 21 

BYGGMESTER TOM BJARNE ULVMOEN AS KOPPANG 2010 15,3 17 

STEEN EIENDOM ENTREPRENØR AS ELVERUM 2010 21,4 15 

ARNE TØRÅSEN AS TRYSIL 2010 1,6 15 

ØSTERDALEN BYGGESERVICE AS KOPPANG 2010 12,2 15 

BYGG-TEAM AS ELVERUM 2011 15,2 13 

ENGERDAL ØSTFJELL AS ENGERDAL 2010 5,2 13 

NYMOEN JOTEN BYGG AS DREVSJØ 2010 7,3 12 

RENDALEN BYGG AS RENDALEN 2010 19,4 12 

ELVERUM HUS AS ELVERUM 2010 10,3 11 

HARVIKEN BYGG AS ELVERUM 2010 8,6 10 

LIKVERN BYGG LTD SØRSKOGBYGDA 
  

9 

VIKINGBYGG AS ELVERUM 2011 10,9 8 

AF-BYGG AS NYBERGSUND 
  

8 

ERNSTSEN BYGG OG EIENDOM AS RENA 2010 2,3 7 

BYGG 3 SERVICE AS ELVERUM 2011 3,5 6 

PLASSEN BYGGSERVICE AS TRYSIL 2010 5,2 6 

FEMUND HYTTER AS ENGERDAL 2010 17,0 6 

RENA HUS OG HYTTEBYGG AS RENA 2010 6,5 5 

T-BYGG AS ELVERUM 2010 3,8 4 

WL-BYGG AS ELVERUM 2010 2,2 4 

SKOGLUND OG SILKOSET BYGG AS HERNES 2010 5,0 4 

ÅMOT HANDLAFT OG RESTAURERING  RENA 
  

4 

 

I næringsgruppe 41.200 Oppføring av bygninger er Martin M. Bakken AS det eneste store 

foretak i regionen. Martin M. Bakken er en del av BackeGruppen som har rundt 900 ansatte 

og med hovedkontor på Fornebu. Rendalen har bare ett foretak på lista (Rendalen Bygg), 

mens Engerdal har tre (Engerdal Østfjell, Nymoen Joten Bygg og Femund Hytter). 

Foretaket Engerdal Østfjell driver hovedsakelig med bygging av fritidsboliger, mest i 

Engerdal kommune. 



 

57 

 

Foretaket Solheim Hytter og Tomter AS er registrert i næringsgruppe 41109 Utvikling og 

salg av fast eiendom. Foretaket hadde i 2011 en omsetning på 10,8 mill. kroner, hadde åtte 

ansatte i januar 2012. I regionen er det ingen andre foretak registrert i denne 

næringsgruppen som er involvert i bygging av fritidsboliger. 

Tabell 29: Næringsgruppe 43.129 Grunnarbeid 

Firmanavn Forretnings 
poststed 

Regnskapsår Sum 
inntekter 

Mill kr. 

Antall 
ansatte 

     
JOHN GALTEN AS RENA 2010 78,6 32 

AUDEN SENDERUD GRAVEMASKINDRIFT 
AS 

ELVERUM 2010 19,9 16 

PER HAGEN AS RENDALEN 2010 12,7 16 

PER JOAR KVILTEN DREVSJØ 
  

8 

DANIELSEN GRAVEMASKINDRIFT AS HERADSBYGD 2011 9,5 7 

OLA BERNTSEN HERADSBYGD 
  

6 

JØJ FJELLTEKNIKK AS DREVSJØ 2010 10,1 6 

MYHRE ANLEGG AS RENA 2010 7,9 6 

RENA MASKINDRIFT AS RENA 2010 3,1 5 

BRØDRENE SVINGEN ANLEGG AS SLETTÅS 2011 4,6 4 

 

Det største foretaket er Jon Galten i Rena, med 32 ansatte. Igjen har Rendalen bare ett 

foretak (Per Hagen AS), mens Engerdal har to (Per Joar Kvilten og JØJ Fjelltekninkk AS). 

Her bør vi også nevne Gjermundshaug Gruppen som består av sju selskaper med Brødrene 

Gjermundshaug Anlegg AS som morselskap. Gjermundshaug har base i Alvdal og tar på 

seg oppdrag over store deler av Sør-Norge. De tre selskapene Gjermundshaug Anlegg, 

Maskin og Bane har til sammen rundt 70 helårsansatte. Morselskapet hadde i 2010 en 

omsetning på 210 mill. kroner. 

Tabell 30: 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 

Firmanavn Forretnings poststed Regnskapsår 
Sum 

inntekter 
Antall 

ansatte 

MESTERMUR AS ELVERUM 2011 12,7 15 

WIGGO RØNNINGEN MASKIN AS OSEN 2010 28,6 15 

RENA MURSERVICE Jon I Hørsandlien RENA 
  

5 

TRYSIL MUR OG PUSS AS TRYSIL 2010 3,6 5 

WIGGO RØNNINGEN OSEN 
  

5 

 

Under 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet er det registret noen foretak 

som er mer spesialisert mot avgrensede oppgaver, enten på kompetanse eller utstyr. Her er 

det registrert to foretak i Osen (Åmot kommune), men ingen i Engerdal eller Rendalen. 
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Tabell 31: Næringsgruppe 16.231 Produksjons av monteringsferdige hus. 

Firmanavn Forretnings poststed Regnskapsår Sum inntekter Antall ansatte 

SOLLIA BYGG AS ATNA 2009 4,3 9 

MISTRALAFT AS RENDALEN 2010 6,0 7 

RENA BYGGSYSTEM AS RENA 2010 15,8 4 

 

Vi tar med Næringsgruppe 16.231 Produksjons av monteringsferdige hus, fordi dette er 

foretak som kan levere fritidsboliger. Mistralaft, med 7 ansatte leverer i all hovedsak 

fritidsboliger. 

I de andre næringsgruppene innen BA-relaterte næringer er det bare små foretak, med 

mindre enn 4 ansatte. Vi har da sett bort fra foretak som driver med elektriske 

installasjoner, maling, VVS, gulvlegging og tapetsering, mm.  Foretak i disse gruppene er 

involvert i alle fritidsboligprosjekter, men i mindre omfang enn de næringsgruppene vi har 

omtalt. 

Tabell 32: Sysselsatte etter Butikkhandel med byggvarer 2010. 

Sysselsatte etter arbeidssted 2010 
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47.521 Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og 
andre byggevarer 

366 48 20 4 11 8 4 95 

47.522 Butikkhandel med jernvarer 54 13 5 4 0 
  

22 

47.524 Butikkhandel med trelast 2 
     

1 1 

47.529 Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt 
annet sted 

51 2 10 
    

12 

 SUM 473 63 35 8 11 8 5 130 

 

Med unntak av Elverum, og dels Trysil, er det få ansatte i butikkhandel med byggvarer i 

disse kommunene.  Mye av trelast som brukes i fritidsboligbygging kjøpes direkte fra 

foretak i næringsgruppe 16. 100 Saging og høvling, som har 140 sysselsatte i regionen. I 

denne næringsgruppen har regionen flere store foretak som ikke primært retter seg mot et 

lokalt/regionalt marked. 

Ser vi de foregående tabeller samlet, så har regionen mange foretak som kan være aktive i 

fritidsboligbyggingen, både som hovedentreprenører og som underleverandører. Også de 

minste kommunene har foretak, særlig innen næringsgruppen Oppføring av bygninger og 

Grunnarbeid, som kan ha mange årsverk knyttet til fritidsboligbygging. Når det gjelder 

mer spesialiserte oppgaver må de kanskje finne underleverandører utenfor egen 

kommune, men sjelden utenfor egen region. 



 

59 

 

10.2 Bygging av fritidsboliger. 

I undersøkelsesområdet til Kvitvola ligger det i dag 990 fritidsboliger i Engerdal, 456 i 

Rendalen og 102 i Trysil, til sammen 1548 fritidsboliger (Tabell 10, side 34). I perioden 2001 

– 2011 har antallet fritidsboliger i undersøkelsesområdet økt med 32 prosent, tilsvarende 

381 enheter. Som Figur 9 (se også Tabell 19 og Tabell 20, side 44) viser for kommunene som 

helhet, varierer antall igangsatte fritidsboliger sterkt fra år til år.  

 

Figur 9: Igangsatte fritidsbygg etter kommune og år. Antall og indeks. Trysil, Rendalen og Engerdal 2001-
2011. Kilde: NOS Byggearealstatistikk 

Vi har oversikt over ledige hyttetomter i undersøkelsesområdet – se kapittel 7.2 (side 39). 

Det er tomter som ligger slik til at et eventuelt vindkraftverk kan bevirke en redusert 

etterspørsel etter hytter/hyttetomter. Det er allikevel betydelig usikkerhet knyttet til om, 

når og i hvilket omfang en slik påvirkning eventuelt vil materialisere seg. Se kapittel 9.3 

(side 49) for drøfting av hvordan et vindkraftverk kan påvirke omsetning av fritidsboliger. 

Se kapittel 12 (side 72) for hvordan fritidsboligeierne i utvalgsområdet vurderer 

verdiutviklingen på sin fritidsbolig dersom det blir et vindkraftverk.  

Vindkraftverkets virkning på hyttebyggingen kan illustreres ved regneeksempler som 

anslår hva redusert bygging kan bety for lokal sysselsetting – men det er ikke å oppfatte 

som en påstand om at utviklingen vil bli slik, kun at den kan bli slik. 

Antall igangsatte fritidsbygg varierer sterkt fra år til år, jf. Figur 9 – se også Tabell 19 og 

Tabell 20, side 44. Sammenlikner vi Trysil, Rendalen og Engerdal, tyder tallene på at 

eksterne forhold som konkurranse fra nedre kommuner, konjunkturer, mm, ikke kan ha 
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vært utslagsgivende. Det må være tilgangen til attraktive tomter i kommunene, 

markedsføring, eller annet som ligger bak de svært store svingningene fra år til år. I 

toppårene for Trysil og også for Rendalen, 2005-2007, ble det igangsatt bare ett fritidsbygg 

per år i Engerdal. Engerdal hadde sine toppår i 2009-2010 med 65 og 63 igangsatte 

fritidsbygg, og så et fall til 30 i 2011. 

De store svingningene kan tolkes slik at lokale foretak innrettet mot fritidsboligbygging må 

ha en fleksibilitet i produksjonsvolum og markedsområde. Uten denne fleksibiliteten vil de 

ikke kunne overleve som fritidsboligleverandører.20 

De fleste BA-foretak prøver å ha en viss stabilitet i omsetningen. De vil derfor prøve å 

komme seg inn på flere markeder, ved at de leverer ulike typer bygg og/eller at de opererer 

i flere regioner. En liten bedrift som Mistralaft leverer laftehytter monteringsferdige hus 

over hele Østlandet. Små foretak som fører opp plassbygde fritidsboliger har oftest langt 

mindre aksjonsradius. Regionen har i dag ingen store foretak spesialisert på 

monteringsferdige fritidsboliger.21 

Et alternativ for de små foretakene kan være å bygge mindre boligbygg, som eneboliger, 

tomannsboliger, rekkehus, etc. Det er lite aktuelt for disse foretakene å gå inn som 

hovedentreprenører i byggeprosjekter som store forretningsbygg, kontorlokaler, skoler, 

sykehjem, etc. Tabell 33 viser antall boliger (boenheter) bygget fra 2001 til 2011. I de små 

kommunene dreier dette seg om 4-5 boliger per år. Antall igangsatte fritidsbygg varierer 

mye fra år til år, men i kommuner som Åmot, Engerdal og Rendalen ligger det på grovt sett 

på 30-40 per år, jf. Figur 9. For de små foretakene som i hovedsak bygger trehus (trehytter) 

er det åpenbart at det lokale fritidsboligmarkedet er langt viktigere enn det lokale 

boligmarkedet. 

Tabell 33: Boliger (boenheter) bygget fra 2001 til 2011 

 
Enebolig Tomannsbolig 

Rekkehus, 
kjedehus og 

andre småhus 
I alt 

0427 Elverum 376 202 180 758 

0428 Trysil 152 25 62 239 

0429 Åmot 56 27 18 101 

0430 Stor-Elvdal 15 2 15 32 

0432 Rendalen 36 1 1 38 

0434 Engerdal 48 3 0 51 

Regionen 683 260 276 1219 

 

                                                      
20

 Et av de største foretakene som var aktive i hyttebygging i regionen, Hanstad AS med vel 40 ansatte, 
gikk konkurs i 2011. 
21

 Tinde Hytter med base i Ringebu er eksempel på et slikt foretak. Hadde en omsetning på over 130 
millioner kroner i 2010 
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Bygging av fritidsboliger passer godt for små foretak og små underleverandører. En stor 

del av de økonomiske ringvirkningene vil derfor kunne komme lokalt eller regionalt. Hvor 

stor del av underleveransene som kommer fra lokale/regionale foretak vil selvsagt variere 

fra fritidsbolig til fritidsbolig og fra entreprenør til entreprenør. Men ser vi bort fra pukk, 

grus og trelast, vil så og si alle materialer som brukes i fritidsboligbyggingen komme 

utenfra, dvs. det produseres i andre regioner i Norge eller i utlandet. Med lokale 

underleverandører vil mye gå gjennom lokale handelsledd (VVS, elektro, flis, tak, mm) 

som tar et påslag som bidrar til den lokale verdiskapingen. Det er ikke omsetningen i 

handelsleddet, men påslaget (avansen) som er av interesse for den lokale verdiskapingen. 

Avansen varierer fra bransje til bransje, fra kunde til kunde, fra prosjekt til prosjekt, osv. og 

er ikke lett å få oversikt over. Også her er derfor sysselsettingen en bedre indikator for 

lokale/regionale virkninger enn tradisjonelle verdiskapingsmål. 

Fra tidligere undersøkelser (Hagen og Grefsrud 2006) og samtaler i forbindelse med dette 

prosjektet, kan vi grovt anslå at en fritidsbolig en høystandard fritidsbolig (minimum 

strøm, vann og avløp) av den størrelse i som gjennomsnitt bygges i regionen krever 1,3 

årsverk.22 Dette omfatter da hele opparbeiding av feltet (veg, vann, avløp, mm) og hele 

byggeprosessen, inkludert grunnarbeid, snekkerabeid, elektro, innvendig VVS, flislegging, 

muring av peis, blikkenslagerarbeid, mm. I dag er det langt mindre vanlig enn tidligere at 

fritidsboligbyggere gjør egeninnsats ev betydning. Egeninnsatsen begrenser seg til 

utvendig beising/maling og innvendig behandling av overflater (lakking, maling, etc.).  

Egeninnsatsen har gått ned fordi godkjenningskravene (ansvarsrett, sertifiseringer) er så 

strenge, og også fordi mange av fritidsboligeierne bor langt unna fritidsboligkommunen. 

En lokal utbygger anslår at 1 av 15 fritidsboligbyggere har egeninnsats ut over utvendig og 

innvendig overflatebehandling. Eksempelvis er det helt slutt med at fritidsboligbyggere 

selv setter opp grunnmur til hytta. 

Hvor store del disse 1,3 årsverkene som gir lokal sysselsetting, vil variere med byggemåte. 

Foretak som driver med monteringsferdige hus har «montører» som reiser rundt og setter 

opp fritidsboliger, og de har faste underleverandører uavhengig av hvor fritidsboligene 

settes opp. Bruken av lokal arbeidskraft er nokså begrenset.  

Foretak som plassbygger fritidsboliger i egen kommune/region har i all hovedsak lokale 

og/eller regionale underleverandører. Etter samtaler med slike foretak i regionen kan vi 

grovt anslå at oppføring av en fritidsbolig av gjennomsnittlig størrelse gir grunnlag for. 

 1,0 årsverk i den kommunen hvor fritidsboligen bygges, eksempelvis Engerdal. 

 1,2 årsverk i regionen (fritidsboligkommunen inkludert). Dvs. 0,2 årsverk «lekker 

ut» av kommunen, men blir i regionen. 

 0,1 årsverk lekker ut av regionen. 

                                                      
22

 Vi ser da bort fra hytter som bygges i Trysilfjellet. Her er hyttene i gjennomsnitt langt større. Det er stort 
sprik i anslagene fra de lokale BA-foretakene når det gjelder antall årsverk som kreves for å bygge en 
hytte. Anslagene varierer fra 1,1 årsverk til nesten 2 årsverk for hytter på 70-100 m2. 
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Ut fra disse tallene vil en reduksjon i fritidsboligbyggingen med 10 plassbygde enheter per 

år, bety redusert etterspørsel etter arbeidskraft på 13 årsverk per år, hvorav 15 kommer i 

regionen, og derav 10 i denne kommunen som får redusert fritidsboligbygging. 

Her er det viktig å huske: 

 

 Anslagene er basert på lokale foretak som leverer plassbygde fritidsboliger.  

 Reduksjon i oppføring av monteringsferdige fritidsboliger har langt mindre 

virkninger for lokal sysselsetting. Engerdal har ingen foretak som leverer 

monteringsferdige fritidsboliger. I Engerdal østfjell er det utelukkende plassbygde 

fritidsboliger. Dette har sammenheng med de avtaler som er inngått mellom 

grunneiere og utbyggere. I praksis har det vært slik at en må bruke lokale 

utbyggere for å få kjøpt fritidsboligtomt. 

 Vi har sett på reduksjon i lokal fritidsboligbygging isolert. Hvis de lokale 

foretakene kommer inn på andre markedsområder, vil foretakene kunne 

opprettholde sin sysselsetting selv om fritidsboligbyggingen i egen kommune blir 

redusert. 
 

Mest utsatt, om fritidsboligbyggingen i undersøkelsesområdet skulle bli redusert, er 

foretak som har gjort store investeringer i tilrettelegging av fritidsboligfelt. Det er særlig ett 

foretak som kan bli rammet av dette. Solheim Hytter og Tomter har investert vel 13 mill. 

kroner i et fritidsboligfelt med 165 tomter. 58 av tomtene er solgt. I følge lederen i foretaket 

solgte de 12-15 tomter per år fra 2006 til 2010. Etter at planene om vindkraftverk ble kjent 

har de bare solgt to tomter. Selv om foretaket kan utvide virksomheten til andre markeder, 

vil grunnlagsinvesteringene ligge der og kan bare tas inn gjennom salg av tilrettelagte 

tomter. 

Som en del av arbeidet med rapporten vi hatt samtaler med flere foretak i regionen som 

har hele eller deler av sin virksomhet basert på bygging av fritidsboliger. Ser vi bort fra 

Solheim Hytter og Tomter AS, er tilbakemeldingen fra foretakene at de i liten grad 

forventer å bli påvirket av et eventuelt vindkraftverk. Dette har flere årsaker: 

 Regionalt har foretaket operert i områder der de ikke har merket noen endring i 

etterspørselen som kan knyttes til vindkraftplanene. De har heller ikke merket noen 

økt etterspørsel, slik en kanskje kunne vente dersom etterspørselen hadde dreid seg 

fra Engerdal til nabokommunene.  

 Foretakene har et markedsområde som er større enn de seks kommunene som vår 

region omfatter. Særlig de som leverer laftehytter (monteringsferdig hus), som for 

eksempel Mistralaft AS i Rendalen, leverer over hele Østlandet. 

 Etterspørselen etter fritidsboliger i regionen falt før planene om vindkraftverk ble 

kjent, og foretakene har kommet seg inn på andre markeder, både geografisk og 

når det gjelder typer av bygg. 
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11 LOKAL- OG REGIONALØKONOMISKE EFFEKTER I FRITIDSBOLIGENES 

”DRIFTSFASE”.  

11.1 Etterspørsel knyttet til utvidelser, standardheving, vedlikehold, etc. av 

eksisterende fritidsboliger 

Hvordan bruk av dagens fritidsboliger vil bli påvirket av et eventuelt vindkraftverk, er 

vanskelig å forutsi. Fritidsboligbrukerne etterspør noen varer og tjenester som avhenger av 

brukstid, som dagligvarer, ved, og kanskje brøyting. Det kan også tenkes at noen 

fritidsboligeiere vil skrinlegge planer om oppgradering som følge av vindkraftverket. Vi 

har innhentet opplysninger fra fritidsboligeierne om hvordan de mener en eventuell 

etablering av et vindkraftverk vil påvirke bruksverdien av fritidsboligen – se Tabell 39 

(side 73). Cirka 2/3- parten av respondentene krysser av for at et vindkraftverk vil være fra 

litt negativt (13 %) til svært negativt (32 %). Vurdering av bruksverdi er subjektiv, men like 

fullt et troverdig uttrykk for hvordan fritidsboligeierne vurderer situasjonen på 

svartidspunktet. Derimot er det usikkert hvordan dette igjen vil påvirke bruksfrekvensen. 

Det er uansett nå en hypotetisk problemstilling i en opphetet fase i en beslutningsprosess, 

og respons på spørsmål om framtidig bruksverdi nå vil uansett være vanskelig å tolke som 

en indikator på senere faktisk atferd - utvidelser, standardheving, vedlikehold, etc. av 

eksisterende fritidsboliger inklusive.  

For det foreliggende analyseformålet, og for å klargjøre grunnlaget for det tallmaterialet 

som følger og som er begrenset til effekter innenfor undersøkelsesområdet slik det er 

definert, legger vi til grunn følgende: Selv om bygging av vindkraftverk i en viss grad kan 

påvirke fritidsboligeiernes planer om oppgradering, utbygging og vedlikehold, vil dette 

neppe gi store utslag i antall årsverk brukt til slike formål og over tid heller ikke i hvor 

innkjøp av varer og tjenester foregår. Vi baserer derfor og først og fremst våre anslag for 

denne problemstillingen på undersøkelser i andre fritidsboligkommuner, og på samtaler 

med foretak som leverer tjenester til fritidsboligeierne.  

De foretakene som bygger nye fritidsboliger vil også være de aktuelle når det gjelder 

utbygging, oppgradering og vedlikehold. Den lokale andelen vil være større her enn for 

nybygg. Foretak som driver produksjon av monteringsferdige hus er neppe interessert i 

små vedlikeholds- og oppgraderingsarbeider. Grovt sett kan vi derfor si at alt slike små 

prosjekter settes bort til foretak i kommunen eller regionen. Spørsmålet er så hvor stort 

omfang slik arbeid kan ha. I Ericsson m.fl. (2011) er det referert til flere slike undersøkelser. 
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Omfanget varierer fra kommune til kommune, Omfanget varierer selvsagt også fra år til år. 

Det kan gå mange år mellom hver gang en fritidsboligeier gjør utvidelser eller 

oppgraderinger som medfører innleid arbeidskraft av noe omfang. Basert på Ericssons 

undersøkelser anslår vi at det i hver fritidsbolig brukes rundt 11 000 kroner per år til 

vedlikehold, oppgradering og påbygging. Dette omfatter ikke kjøp av materialer, med mer 

som fritidsboligeierne bruker i egne oppussingsarbeider. 

I Kvitvolas undersøkelsesområde er det 1548 fritidsboliger. 11 000 kroner per fritidsbolig 

per år gir en totalsum på 17 mill. kroner per år. Hvor mye av dette som er lønnskostnader 

vet vi ikke. En del av kostnadene er kjøp av materialer som ofte er en del av entreprenørens 

leveranser. Tar vi utgangspunkt i tall fra de små foretakene som oppfører bygninger, jf. 

Tabell 28 (side 56), anslår vi grovt en omsetning på 850 000 kroner per årsverk. En 

omsetning på 17 mill. kroner vil da anslagsvis gi 20 årsverk per år i vedlikehold, 

oppgradering og påbygg. Her er det sikkert store sesongvariasjoner, slik at langt mer enn 

20 personer er involvert i denne virksomheten. De 20 årsverkene kommer trolig i all 

hovedsak fra lokale/regionale foretak. Det er et ikke ubetydelig årlig og vedvarende bidrag 

til næringslivet i regionen. 

11.2 Etterspørsel knyttet til drift av fritidsboligene, som brøyting, vakthold, 

vedleveranser, etc. 

Brøyting, grusing, vakthold, ved, med mer kjøpes i all hovedsak lokalt. Dels leveres det av 

maskinentreprenører, dels av gardbrukere og dels og egne foretak som har spesialisert seg 

på hytteservice. Hvor mange årsverk denne virksomheten skaper avhenger av 

bruksomfang, standarden på fritidsboligene, og tilretteleggingen i området i form av 

preparerte skiløyper, etc. Ut fra erfaringer fra tidligere undersøkelser (Ericssson og 

Grefsrud 2005, Ericsson, m.fl. 2011), supplert med samtaler med foretak som driver 

hytteservice i vår region, kan vi grovt anslå at det trengs ett årsverk for å betjene 150 

fritidsboliger. I undersøkelsesområdet til Kvitvola – og gitt de samme forutsetninger som 

er drøftet i forrige avsnitt - vil hytteservice gi grunnlag for rundt 15 lokale årsverk per år. 

Foretaket Fjellservice Engerdal tilbyr servicetjenester for fritidsboligeiere. Kundene er i all 

hovedsak i Engerdal Østfjell, og Engerdal Fjellservice har kontrakt med de fleste 

fritidsboligeierne i området. I tillegg til vanlig hytteservice driver selskapet også med 

vedlikehold av torvtak. Her har de et marked også utenfor Engerdal kommune. Engerdal 

Fjellservice sysselsetter i dag 3 personer (2,5 årsverk). Lederen i foretaket mener et 

vindkraftverk vil føre til redusert bruk av etablerte fritidsboliger, og redusert eller ingen 

vekst i antall fritidsboliger. Dette vil kunne ramme økonomien og arbeidsplassene i 

Engerdal Fjellservice, etter lederens vurdering. 
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11.3 Fritidsboligbrukernes motiver for eierskap, bruk av fritidsboligene og 

forbruk  

Fritidsboligbrukernes forbruk lokalt i fritidsboligkommunen er avhengig av 

brukshyppigheten og lengden på oppholdene. Lange opphold skaper større behov for 

eventuelt supplerende innkjøp under oppholdet, mens kortere (helge-)opphold i mindre 

grad gir potensial for handel. Det sistenevnte både på grunn av at oppholdstida prioriteres 

brukt til andre aktiviteter enn innkjøp, og av butikkenes åpningstider.  

Vi har gjennomført en spørreskjemabasert undersøkelse til eiere av fritidsboliger lokalisert 

innenfor 20 km radius fra de påtenkte vindkraftverkene. Spørreskjema følger rapporten 

som vedlegg. Hovedformålet var å kartlegge bruken av fritidsboligene, som grunnlag for 

forbruksestimater, og motiver for eierskapet. Motivene sier noe om hvilke kvaliteter som 

eierne/ brukerne i særlig grad vektlegger, og som kan bidra til å vurdere følsomheten 

overfor tekniske / mekaniske / menneskelige inngrep i deres rekreasjonsområde.  

Det ble sendt ut 275 forespørsler til eierne i Kvitvola, der de på et kort ble bedt om å gå inn 

på en internettlenke for å besvare et skjema. Det er ikke sendt ut purring. Forespørselen ble 

sendt ut før påske og hadde svarfrist én uke etter påske. Ved fristens utløp var det kommet 

inn 114 godt besvarte skjemaer, tilsvarende en svarprosent på 41 %. Relativt høy i denne 

sammenhengen, og bedre enn mange andre liknende undersøkelser. Den geografiske 

fordelingen av svarene oppviser ingen vesentlige skjevheter i forhold til populasjon og 

utvalg (Tabell 34) 

Tabell 34: Kvitvola: Spørreundersøkelse til fritidsboligeiere: populasjon, utvalg og materiale etter eiers 
bostedskommune. . Kilde: Matrikkelen og NOS Eiendomsomsetning 

Eiers bosted Antall: 
Populasjon 

Utvalg Materiale Prosent: 
Populasjon 

 
utvalg 

materiale 

        

Østfold 110 19 7 8 % 7 % 7 % 

Akershus 335 77 34 24 % 28 % 36 % 

Oslo 126 19 6 9 % 7 % 6 % 

Hedmark 768 144 41 54 % 52 % 44 % 

Annet sted 73 16 6 5 % 6 % 6 % 

I alt 1412 275 94 100 % 100 % 100 % 

 

Bruksmessig kan det se ut som det er de som bruker fritidsboligen relativt mye som i størst 

grad har svart. Det er vanlig at de som bruker fritidsboligen mye svarer, og svarer tidlig, i 

slike undersøkelser (Ericsson & Grefsrud 2005; Velvin m.fl. 2000; Vorkinn 2003). I denne 

undersøkelsen er det heller ikke uventet, særlig tatt i betraktning at det vil være dem som 

bruker fritidsboligen mye som vil bli mest berørt av vindkraftverket.  

I Kvitvola er gjennomsnittlig brukstid på hyttene 56 døgn, medianen 54 døgn. 

Tilsammenlikning ble det i 2002 registrert gjennomsnittlig 40 døgn i Rendalen, 51døgn i 
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Gausdal og 45 døgn i Nord-Aurdal. Der var svarinngangen høyere og tallene basert på fem 

ganger så mange enheter og med større spredning i resultatene. Til de samlede 

forbruksestimatene reduserer vi bruken med 10 %23 for å ta høyde for en mulig 

overrepresentasjon av mye brukte fritidsboliger.  

11.3.1 Motiver for eierskap og bruk 

Folks motiver for eierskap og bruk av fritidsboligen legger premisser for hvilket område en 

velger å etablere eller eventuelt beholde sin fritidsbolig. Det er tidligere vist (Ericsson 2006) 

at ulike typer for friluftslivsutøvelse er viktige motiver, men at også sosial forankring 

("røtter") og mer arbeidsrelaterte motiver har innflytelse da nordmenn velger lokalisering 

av sin fritidsbolig. Vi har identifisert fem dimensjoner som er viktige for eierskap24 til dem 

som eier fritidsbolig i undersøkelsesområdet til Kvitvola vindkraftverk. Disse 

dimensjonene er ikke gjensidig utelukkende, slik at man kan være tilordnet flere 

dimensjoner samtidig.  Tre25 av dimensjonene er ulike former for friluftslivsutøvelse: 

 "Den moderne friluftslivsutøver", som søker tilrettelagte og gjerne kommersielle 

aktiviteter (alpin, golf, badeanlegg, tilrettelagte aktiviteter for barn, og et allsidig 

kafé- og fornøyelsestilbud); 

 "Den tradisjonelle friluftslivsutøver", som foretrekker turgåing på ski og til fots, og 

nærhet til høyfjellsnatur, kan være tilrettelagt i form av merking og løypekjøring 

men ikke mer; 

 "Den høsteorienterte friluftslivsutøver" som framfor alt søker jakt- og fiskeaktiviteter; 

I tillegg til de ovenfor nevnt har ytterligere to dimensjoner26 innflytelse over 

fritidsboligeierskapet, men de tar utgangspunkt i andre forhold enn det "rene" friluftslivet: 

 "Den sosialt forankrede fritidsboligeier" som enten er oppvokst i området selv eller har 

tilbrakt mange barneferier osv. i området; og  

 "Den fleksible profesjonsutøver" som enten ønsker å holde kontakt med kontoret via 

telefon og internett, og/eller som tar med seg arbeid som utføres under oppholdet.  

Fritidsboligeierne i Kvitvola legger særlig stor vekt på kvaliteter som bidrar til at de kan 

utøve tradisjonelt friluftsliv med turgåing både til fots og på ski, avhengig av føreforhold. 

Over 80 % mener at dette er viktige til avgjørende faktorer for at de eier fritidsboligen i 

området. Like mange mener at jakt og fiskemuligheter av stor betydning. Ingen er 

                                                      
23

 Beregninger i andre undersøkelser anslår et nivå i denne størrelsesorden (Ericsson&Grefsrud, 2005; 
Velvin m.fl., 2000). 
24

 Gjennom faktoranalyse av et batteri med 20 ulike aktuelle delmotiver.  
25

 Disse tre faktorene forklarer 40 % av variansen i materialet. 
26

 Disse to dimensjonene forklarer til sammen ytterligere 21% av variansen. 
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avgjørende opptatt av forhold rundt det tilrettelagte og kommersialiserte friluftslivet. Det 

er også relativt beskjedne andeler som har tilknytning til området fra før, eller som mener 

tilknytningen til arbeidslivet er særlig viktig for eie/bruk av fritidsboligen. (Jfr. Figur 10). 

 
Figur 10: Kvitvola: Fritidsboligeiernes motiver for å eie fritidsbolig i området. Prosent. 

11.3.2 Bruk av fritidsboligen, sesongstruktur 

Fritidsboligene i Kvitvola brukes i større eller mindre grad gjennom hele året. Mest 

sommerstid her som andre steder, noe som framfor alt har sammenheng med norsk 

feriemønster. I motsetning til mange andre steder syns også høsten å være en relativt godt 

besøkt periode. Det er likevel ikke et urimelig resultat all den tid aktiviteter knyttet til jakt 

og fiske har stor betydning i området. Høsten 2011, som tallene refererer seg til, var 

dessuten en mild og lang høst som i seg selv la forholdene til rette for utstrakt bruk. Påska 

og sommerferien er likevel de periodene som er mest populære brukstider, her som andre 

steder (Jfr. Figur 11). 
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Figur 11: Kvitvola: Gjennomsnittlig antall bruks- og persondøgn pr. fritidsbolig og måned. April 2011 til 
mars 2012. Døgn. 

11.3.3 Forbruksmønster 

Eierne er spurt om sitt handlemønster for henholdsvis varer og tjenester. Det er kun spurt 

om en relativt enkel fordeling på nokså generelt nivå. Vi har ikke spurt om beløp, da det vil 

kreve en metodisk mer avansert framgangsmåte det ikke var rom for i dette prosjektet. Det 

er noe forskjell i innkjøpsmønster mellom vare- og tjenesteinnkjøp: Mens halvparten oppgir 

at de handler varer i Engerdal kommune er det to tredjedeler som oppgir kjøp av tjenester 

lokalt. (Jfr. Tabell 35) Tallene sier ingenting om fordelingen av størrelsen på innkjøpene. 

Andelene er størrelsesmessig på linje med det som er funnet andre steder (Ericsson & 

Grefsrud 2005), og styrker påliteligheten i estimatene gjort på grunnlag av tidligere 

undersøkelser. 

 
Tabell 35: Kvitvola: Innkjøpsmønster for varer og tjenester. Andel av fritidsboligeiere som har oppgitt 
respektive innkjøpssted. 

Kvitvola Hjemme Undervegs Etter ankomst Antall  (n) 

 Varer 49 % 31 % 53 % (114) 

Tjenester 16 % 4 % 68 % (114) 

 

Det er rimelig at tjenestekjøpene har en større lokal (i hyttekommune/region ) andel enn 

varekjøpene. En bestiller ikke brøyter hjemme f.eks. Det er heller ikke alle som har oppgitt 

at de i det hele tatt har foretatt innkjøp av tjenester. Når det gjelder varekjøp er det noe som 

samtlige har gjort, enten hjemme før avreise, undervegs eller etter ankomst til Engerdal.  

Handlemønstrene styres bl.a. av forholdet mellom tilbudet lokalt på stedet, hjemme og 

undervegs når det gjelder utvalg i dybde, bredde og tilgjengelighet. Det er også vist at 

turister og fritidsboligeiere oppviser det samme handlemønsteret som fastboende, og at 
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kommuner med handelslekkasjer fra fastboende også lekker fra fritidsboligbrukerne 

(Hansen 1994).  Både Engerdal og Rendalen har relativt store lekkasjer i detaljhandelen (jfr. 

Figur 12). I tillegg spiller både lengden på oppholdet og årstiden inn, slik at korte opphold 

vinterstid er minst innbringende for lokale kjøpmenn (Ericsson & Grefsrud 2005). Lange 

opphold, som sommerferie, og med mange personer vil nødvendigvis kreve større grad av 

supplering, som da i større grad blir foretatt lokalt.  

 
Figur 12: Detaljhandelsomsetning pr. innbygger og kommune. Hedmark fylke 2010. Kroner ekskl. mva. 
(Norge kr. 71 517) 

For å estimere oppholdsbetingede utlegg bruker vi tall fra en tilsvarende, men mer 

omfattende, undersøkelse i Rendalen 2002 (ibid.). Forbrukstallene der er oppregnet til 

dagens pengeverdi ved hjelp av konsumprisindeksen. For å estimere samlet forbruk bruker 

vi persondøgn som omregningsfaktor. I Tabell 36 har vi satt opp bruksdøgn og persondøgn 

fordelt på sesong og sentraltendensmål (gjennomsnitt eller median). For å utnytte 

materialet fra fritidsboligene i undersøkelsesområdet mest mulig har vi summert alle 

oppgitte brukstall for de 114 enhetene som har svart og forutsetter at samtlige 1 548 enheter 

brukes på samme måte, men har trukket fra 10 %, som tidligere gjort rede for. 

Tabell 36: Kvitvola: Bruksdøgn og persondøgn etter sesong. Gjennomsnitt, median og sum. 

Kvitvola Gjennomsnitt Median Sum (114 enh) Alle 1548 enh. – 10 % 

Hele året:     

Bruksdøgn  56 54 6 433 82 710 

Persondøgn 154 138 17 232 221 554 

Sommer (mai-okt)     

Bruksdøgn  32 31 3 618 46 517 

Persondøgn 80 82 9 000 115 714 

Vinter (nov-apr)     

Bruksdøgn  25 22 2 815 36 193 

Persondøgn 73 60 8 232 105 840 
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Tabell 37: Kvitvola: Samlet forbruk i detaljhandelen 2011 (2010). Fritidsboliger i undersøkelsesområdet. 

Kvitvola Sum Gjennomsnitt Median 

Persondøgn 220000   

Forbruk pr. pers.dgn, kr.  89,- 67,- 

Samlet forbruk, eks mva, 1000 kr.   15 664 11 792 

Total detaljhandelsomsetning, eks mva,  1000 kr.:  

Engerdal  (2010) 48 100   

Rendalen (2010) 67 600   

Kilde: NOS Varehandelsstatistikk, Ericsson&Grefsrud 2005 

 

Ut fra disse beregningene kan en regne med at fritidsboligbrukerne i 

undersøkelsesområdet til Kvitvola legger igjen rundt 12-15 millioner kroner (eks. mva) i 

lokalområdet. Det utgjør 10 – 14 % av samlet omsetning i detaljhandelen i de to 

kommunene Engerdal og Rendalen.  

Engerdal har i dag fem dagligvarebutikker, Heggeriset, Drevsjø, Elgå, Sømådalen og 

Engerdal. For en av disse, Coop Marked Engerdal, utgjør fritidsboligeierne i Engerdal 

Østfjell en stor og viktig kundegruppe. Coop er også nærmeste butikk for fritidsboligeiere i 

Ulvåberget. I butikkens "markedsområde" er det om lag 150 fastboende husstander. Mange 

av husstandene består av 1-2 personer, og mange av beboerne er eldre folk med lavt 

forbruk. Coop har i dag en omsetning på rundt 12 mill. kroner per år, og fem ansatte (3,5 

årsverk). Coop har satset på fritidsboligeierne, blant med fredagsåpent til kl. 20. I følge 

daglig leder av Coop Engerdal har butikken allerede merket nedgang i omsetningen, som 

følge av planene om vindkraftverk. Det er mindre bruk av hyttene og færre kunder i 

butikken. 

For butikker i områder med begrenset fast kundegrunnlag vil all tilleggsomsetning  være 

av betydning for å opprettholde tilbudet. Fritidsboligkunder er et viktig supplement til 

lokale faste kunder.  Den reelle effekten av et inntektsbortfall vil være betinget av 

eksisterende terskelverdier (omsetning, kostnader, kapasitet) og den lokale situasjonen i 

hvert tilfelle. Redusert omsetning vil ikke bare ramme butikken, men vil også kunne 

ramme de fast bosatte, ved at utvalg, åpningstider, servicegrad, med mer kanskje må 

trappes ned. 
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12 FRITIDSBEFOLKNINGENS BRUK AV OG HOLDNINGER TIL 

VINDKRAFTVERKET OG OMRÅDET 

12.1 For undersøkelsesområdet under ett 

Fritidsboligeierne ble spurt om de selv eller dem de bruker fritidsboligen sammen med, 

bruker Kvitvola- / Gråhøgda-området til tur- og friluftsaktiviteter. Det er hele 71 % som 

oppgir at de bruker dette området til én eller flere typer friluftsaktiviteter og ca halvparten 

utøver mer enn én av de som det er spurt om, dvs. fotturer sommerstid, skiturer, jakt-

/fisketurer og bærturer. Ca en fjerdedel (27 %) bruker området til minst tre typer 

aktiviteter, og halvparten til mer enn én type.   

Den vanligste er naturlig nok fotturer på barmark, som to tredjedeler har brukt området til. 

40 % av disse går tur i området så ofte som mulig. Området brukes også relativt mye i 

forbindelse med mer målrettede bær, jakt- og fisketurer. En fjerdedel bruker området til 

skiturer, men da ikke så ofte som andre aktiviteter (Jfr. Tabell 38). 

Tabell 38: Kvitvola: Bruk av Kvitvola- / Gråhøgdaområdet til ulike friluftsaktiviteter. Omfang og hyppighet. 
Prosent. 

Kvitvola Andel brukt Så ofte som 
mulig 

Av og til Sjelden I alt 

Fotturer sommerstid 68 40 43 17 100 

Skiturer 24 22 25 53 100 

Jakt-/fisketurer 31 23 43 34 100 

Bærturer 35 26 38 36 100 

 - 1 aktivitet 25     

 - 2 aktiviteter 18     

 - 3 aktiviteter 13     

 -  alle 4 aktivitetene 14     

 

Bortimot to tredjedeler mener at etablering av et vindkraftverk på Kvitvola vil påvirke 

deres bruk av fritidsboligen negativt, én tredjedel mener deres bruk vil bli svært negativt 

påvirket den dagen vindkraftverket står ferdig. Andelen som mener vindkraftverket neppe 

vil ha betydning for bruken av fritidsboligen er også én tredjedel. Noen få eiere har svart at 

de tror vindkraftverket vil ha positiv innvirkning på deres bruk av fritidsboligen, og en 

liten andel mener det vil være umulig å si før vindkraftverket eventuelt står ferdig.  (Jfr. 

kapittel 9.2.)  

Mønsteret er nokså sammenfallende med vurderingen av den framtidige verdien på 

fritidsboligen ved en eventuell etablering av vindkraftverket. Den negative vurderingen er 
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imidlertid mer polarisert, og nesten halvparten (42 %) mener vindkraftverket vil ha svært 

negativ innvirkning på verdien av fritidsboligen. (Jfr. Tabell 39) 

Tabell 39: Kvitvola: Fritidsboligeiernes vurdering av en eventuell etablering av et vindkraftverk vil bety for 
bruken av og verdien på fritidsboligen. Prosent. 

Kvitvola Svært 
negativt 

Ganske 
negativt 

Litt 
negativt 

Neppe 
påvirkes 

Litt 
positivt 

Ganske 
positivt 

Svært 
positivt 

Umulig 
å si 

Basis 
(n) 

Påvirke bruk 32 % 15 % 13 % 32 % 1 % 0 % 2 % 4 % 96 

Påvirke verdi 42 % 16 % 8 % 25 % 1 % 1 % 0 % 6 % 96 

 
Tallene for hvordan respondentene vurderer endring i framtidig bruk og framtidig verdi er 

relativt like. 60 % (bruk) & 66 % (verdi) er fra litt til svært negative i sine anslag over 

reduksjon i bruk og verdi. Det er en relativt entydig oppfatning blant respondentene som 

har valgt å svare på spørreskjema27.  

Et gjennomgående poeng i de åpne kommentarene (se Vedlegg - Tabell 45, side 96) er at 

områdets karakter av å være urørt er høyt verdsatt, og også en viktig faktor for trivsel. Det 

er denne kvaliteten ved landskapet respondentene ofte peker på at går tapt. Videre peker 

flere respondenter på at de har oppfattet kommunens utmarkspolitikk slik at hensynet til å 

beholde og utnytte villmarkspreget skulle tillegges betydelig vekt i spørsmål om 

ressursutnyttelse. I slike tilfeller oppfattes åpenbart planer om et vindkraftverk på Kvitvola  

som et brudd med denne for fritidsboligfolket sentrale politikken. Vi tolker Tabell 39 i 

kombinasjon med kommentarene i Vedlegg - Tabell 45 (side 96) slik at det sentrale 

anliggende for respondentene er en betydelig forventet forringelse av opplevd bruksverdi 

for dem av fritidsboligen. 

Vurderingene respondentene har gjort er fundert på relativt god kjennskap både til 

planene og til området, som også brukes i større eller mindre grad. Ser vi på kjennskapen 

til planene så er hele fire femtedeler allerede kjent med planene og lokaliseringen av 

vindkraftverket. To tredjedeler er godt kjent med den planlagte lokaliseringen, og 

halvparten kjenner både antall og høyden på turbinene godt. Omfanget av nødvendige 

                                                      
27

 En rekke respondenter har i tillegg valgt å gi egne kommentarer som dekker antatt endring i bruk og 

som utdyper det bildet tabellen gir – se Vedlegg - Tabell 45, side 81. Bare et par tre respondenter har 

valgt å kommentere spørsmålet om forventet verdiutvikling. 
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veiinngrep er mer overfladisk kjent, mens den planlagte framdriften ikke er alminnelig 

godt kjent. (Jfr Tabell 40)28 . 

Tabell 40: Kvitvola: Fritidsboligeiernes kjennskap til de konkrete planene om vindkraftverk på 
Kvitvola/Gråhøgda.. Prosent. 

Kvitvola:  
Kjenner til planlagt  

Ja Delvis Nei I alt (n) 

-  plassering av vindmøllene 60 % 26 % 13 % 99 % (90) 

 - antall vindmøller 49 % 22 % 28 % 99 % (90) 

- høyde på de planlagte møllene 51 % 28 % 21 % 100 % (90) 

-  veiinngrep til vindkraftverket 34 % 33 % 32 % 100 % (90) 

 - framdrift på anlegget 24 % 27 % 49 % 100 % (90) 

 

12.2 Avstand og oppfatning 

Man må anta at saken er bedre opplyst i Engerdal enn i øvrige deler av 

undersøkelsesområdet, og det er også rimelig å anta at saken er bedre opplyst jo nærmere 

vindkraftverket respondentene har sin 

fritidsbolig. Blant respondentene i 

spørreundersøkelsen har 63 gitt informasjon om 

eiendommens plassering, de resterende ikke. 

Det gir et materiale som er i minste laget for 

analyse, men som kan gi et visst grunnlag for å 

drøfte forskjellige sider ved avstand som 

forklaringsfaktor. Vi skal se på dette i forhold til 

spørsmålet om sakens opplysning og 

respondentenes mening om bruksverdiendring 

og pengeverdiendring dersom det blir et 

vindkraftverk på Kvitvola.  

Figur 13 viser hvor de 62 respondentene 

innenfor undersøkelsesområdet vi har 

lokaliseringsinformasjon om, har sin fritidsbolig 

i.  Lyseblått utvalg – i tabellene under ”Gruppe 

1 – er innenfor 10 kilometer-sonen, og lilla 

utvalg – i tabellene under ”Gruppe 2” – er 

mellom 10 kilometer og 20 kilometer.  

Det samlede utvalget her er på kun 63 

respondenter. Det gir for lite grunnlag for å 

rapportere materialet med relative tall ( % ), slik at 

                                                      
28

 Disse svarene ble avgitt før det i skjemaet ble gitt informasjon om hvor man eventuelt kunne finne mer 
detaljert om planene gjennom lenker i skjemaet. 

Figur 13: Respondentenes lokalisering i 
undersøkelsesområdet. Lyseblå gruppe er innenfor 
10 kilometers synlighetsgrense, lilla gruppe er 
mellom 10 og 20 kilometers grense. 
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vi i det følgende kun opererer med antall respondenter som står bak de forskjellige 

svaralternativene.   

Som det framgår av figuren domineres utvalget i sonene mellom 0 og10 kilometer (Gruppe 

1), av respondenter fra fritidsboligfeltene i Engerdal Østfjell.  Utvalget mellom 10 og 20 

kilometer (Gruppe 2) er mer spredt. 

Det samlede utvalget i undersøkelsesområdets oppfatning om egen kjennskap til 

utbyggingsplanene er behandlet for hele utvalget i Tabell 40 (side Feil! Bokmerke er ikke 

definert.). Dette kan vi for en del av utvalget (63 av 90) dele opp i de to undergruppene 

som relaterer seg til avstand mellom fritidsboligen og vindkraftverket.  

Tabell 41: Kvitvola: Kjennskap til utbyggingsplanene relativt til avstand fra vindkraftverket. 

Hvor godt kjenner du til innholdet i planene om et vindkraftverk på Kvitvola / Gråhøgda? (antall svar) 

 
Vindmøller: Anlegget: 

  

Kjenner til: 
Plasser-

ing 
Antall Høyde Veier Framdrift Ant svar N= 

Gruppe 1 
”Lyseblå” 

Ja 22 23 21 14 10 90 

38 Delvis 8 5 6 6 3 28 

Nei 2 1 0 4 2 9 

Gruppe 2 
”Lilla” 

Ja 7 3 2 1 2 15 

25 Delvis 5 3 6 10 7 31 

Nei 5 7 0 3 8 23 

        
63 

 

Gruppe 1 (0 km < avstand < 10 km) mener de har innsikt i planene for vindkraftverket på 

Kvitvola, mens respondentene i Gruppe 2 (10 km < avstand < 20 km) samlet framstår som 

vesentlig mer usikker på innholdet i planene. Det er vel grunn til å mene at dette avspeiler 

det forhold at diskusjonen om vindkraftverket har vært ført med stort engasjement i 

Engerdal, og særlig knyttet til interesseaksjonen ”La fjellet leve” med forankring i 

fritidsboligfeltene i Engerdal Østfjell. Dette har gitt respondentene er arena og 

foranledning til å sette seg inn i planene.  

Det betyr at responsen fra denne gruppen (Gruppe 1) i større grad er basert på informert 

debatt enn hva som er tilfelle for resten av respondentmassen i undersøkelsesområdet. Det 

betyr videre at det er i første rekke for Gruppe 2 at det er behov for mer informasjon og 

hvor mer informasjon kan forventes å føre til endringer i den samlede oppfatningen, som jo 

er en syntese av fakta om verket, kunnskap om erfaringer med slike verk for den enkelte og 

fellesskapet, og vurdering av egne interesser.   

Meningen blant fritidsboligeierne om hvordan et ferdig vindkraftverk vil påvirke bruk av 

på fritidsboligen er for hele utvalget vist i Tabell 39 (side 73). Dette kan vi for en del av 
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utvalget (51 av 96) dele opp i de to undergruppene som relaterer seg til avstand mellom 

fritidsboligen og vindkraftverket. 

Tabell 42: Kvitvola: Mening om endring i bruksverdi relativt til avstand fra vindkraftverket. 

Mener du at et framtidig vindkraftverk på Kvitvola / Gråhøgda – den dagen vindkraftverket står ferdig – vil 
påvirke din bruk av fritidsboligen? (antall respondenter - N) 

Vil 
påvirke:  

svært 
negativt 

ganske 
negativt 

litt 
negativt 

neppe 
påvirkes 

litt 
positivt 

ganske 
positivt 

svært 
positivt 

umulig 
å si 

N= 

Gruppe 
1 

14 6 3 5 0 0 0 1 29 

Gruppe 
2 

3 4 3 10 0 0 0 2 22 

         
51 

 

Gruppe 1 (0 km < avstand < 10 km) har en vesentlig mer negativ oppfatning om endring i 

bruksverdi når et vindkraftverk på Kvitvola står ferdig enn hva respondentene i Gruppe 2 

(10 km < avstand < 20 km) mener.  

Et vindkraftverk er i utgangspunktet ikke et pre for ”villmarkspreget”. Det er derfor for så 

vidt ikke uventet at berørte som er nærmere oppfatter seg som mer berørt enn de som er 

fjerne fra verket – selv innenfor undersøkelsesområdet.  Forskjellen som den framkommer i 

tabellen er såpass tydelig at den antakelig er robust overfor det forhold at vi her har relativt 

få respondenter i analysen – vi regner med at det avspeiler en reell forskjell i populasjonen. 

Meningen blant fritidsboligeierne om hvordan et ferdig vindkraftverk vil påvirke verdien 

av fritidsboligen er for hele utvalget vist i Tabell 39 (side 73). Dette kan vi for en del av 

utvalget (52 av 96) dele opp i de to undergruppene som relaterer seg til avstand mellom 

fritidsboligen og vindkraftverket. 

Tabell 43: Kvitvola: Mening om endring i verdi relativt til avstand fra vindkraftverket 

Mener du at et framtidig vindkraftverk på Kvitvola / Gråhøgda – den dagen vindkraftverket står ferdig – vil 
påvirke verdien av fritidsboligen? (antall respondenter - N) 

 
svært 

negativt 
ganske 

negativt 
litt 

negativt 
neppe 

påvirkes 
litt 

positivt 
ganske 
positivt 

svært 
positivt 

umulig 
å si 

N= 

Gruppe 
1 

20 5 1 3 0 0 0 1 30 

Gruppe 
2 

4 4 3 7 0 0 0 4 22 

         
52 

  

Gruppe 1 (0 km < avstand < 10 km) har en vesentlig mer negativ og polarisert oppfatning 

om endring i verdi på fritidsboligen når et vindkraftverk på Kvitvola står ferdig enn hva 

respondentene i Gruppe 2 (10 km < avstand < 20 km) har.  
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Polariseringen innad i Gruppe 1 med en entydig negativ oppfatning (25 av 30 er ganske & 

svært negativ) som framkommer i tabellen, er såpass tydelig at den antakelig er robust 

overfor det forhold at vi her har relativt få respondenter i analysen – vi regner med at det 

avspeiler en reell forskjell i populasjonen.  

Gruppe 2 er ikke polarisert ti sin oppfatning av dette, fordeler seg nærmest jevnt på 

skalaen.  Det er igjen i første rekke for Gruppe 2 at det er behov for mer informasjon og 

hvor mer informasjon kan forventes å føre til endringer i den samlede oppfatningen. 

Forventninger om framtidig verdifall er en forventning og ikke et verdifall. Som vi har sett 

(se kapittel 9, side 45) er det lite erfaring å bygge på her. Det er heller ikke registrert en 

tilsvarende forventning blant eiendomsmeglere vi har vært i kontakt med.   
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13 LEVERANSER AV VARER OG TJENESTER TIL VINDKRAFTVERKENE, 

MULIGHETER FOR LOKALT NÆRINGSLIV I ANLEGGSFASE OG DRIFTSFASE.  

 

13.1 Byggefase 

Som hyttebyggingen vil også bygging av vindkraftverk etterspørre varer og tjenester fra 

foretak i bygg og anleggsnæringene. Fra Austri Vind har vi fått noen anslag på kostnader 

ved å bygge et anlegg med ca. 100 MW effekt. Kostnadene ved det aktuelle vindkraftverket 

er grovt regnet til 1,5 milliarder kroner. Grovt regnet vil bortimot 75 prosent av kostnadene 

være knyttet til selve turbinene, dvs. kjøp, transport og montering. Det betyr at antall 

turbiner vil være avgjørende for totalkostnadene ved et anlegg. 

Turbiner kjøpes fra utlandet, mens det finnes norske foretak som kan stå for transport og 

kranarbeid. Dette er foretak lokalisert utenfor regionen.. Med tanke på lokal- og 

regionaløkonomiske virkninger har det lite å si hvor store disse kostnadene blir. Men antall 

vindmøller vil selvsagt ha betydning for alt vegarbeid, grunnarbeid og betongarbeids som 

skal gjøres i anleggsperioden. 

Det er gjort flere analyser av hvilke virkninger bygging av vindmølleparker kan ha for 

lokal- og regional verdiskaping og sysselsetting. Dels er analysene gjort før byggestart 

(Apriori 2007), dels er det analyser gjort etter at anleggene er ferdigstilt. Ask Rådgiving og 

Agenda (2010) har oppsummert erfaringene fra fem utbygginger. En slik oppsummering 

ble også presentert av Ask Rådgivning på vindkraftkonferansen i Egersund i august 2011.  

Ask Rådgivning og Agenda oppsummerer erfaringene frabyggfasen for fem vindkraftverk 

i følgende tabell: 
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Tabell 44: Lokale, regionale og nasjonale leverandørers andel av de samlede vare- og tjenesteleveransen 
i byggefasen. Prosent. 

 Lokalt Regionen Lokalt + regionalt 
Norge utenfor 

regionen 
Norge 

Smøla I (2002) 3,7 9,6 13,3 8,4 21,7 

Hitra (2004) 4,8 12,1 16,9 7,8 24,7 

Smøla II (2005) 2,1 5,0 7,1 14,1 21,2 

Kjøllefjord (2006) 3,5 5,4 8,9 17,0 25,9 

Besssakerfjellet (2008) 12,0 5,3 17,3 3,3 20,6 

 

Bessakerfjellet utmerker seg ved å ha en stor lokal andel. I sin rapport skriver Ask 

Rådgivning og Agenda:  

”Bessakerfjellet var imidlertid et nokså uvanlig utbyggingsprosjekt fordi lokalsamfunnet 

hadde en stor entreprenør som sto for mesteparten av grunnarbeidene, og fordi utbyggeren 

opprettet en egen lokal utbyggingsbase. Vanligvis kommer hovedentreprenør og 

prosjektadministrasjon utenfra, slik at den lokale andelen av verdiskapingen blir betydelig 

lavere.” (Ask Rådgivning og Agenda 2010, s. 9) 

En svakhet ved Ask rådgivnings analyse er at de ikke angir hva som legges i begrepene 

”lokalt” og ”regionalt”. De har ingen presis geografisk avgrensning, og dette gjør det 

vanskelig å vite hva som kan være overførbart til andre regioner og andre analyser. 

Ser vi bort fra Bessakerfjellet, ligger den lokale andelen på 2,1 til 4,8 prosent. Den regionale 

andelen varierer mellom 7,1 og 17,3 prosent. Bruker vi disse tallene på et anlegg med en 

stipulert investering på 1,5 mrd. kroner, vil de regionale leveransene ligge et sted mellom 

107 og 260 mill. kroner, hvorav mellom 32 og 72 mill. kroner er lokale. 

Det er store spenn i de tallene Ask rådgiving og Agenda gir for lokale og regionale andeler. 

Med lokalt har vi ment den kommune eller de kommuner som får vindkraftanlegg 

innenfor sine grenser. I tilfelle Kvitvola er det Engerdal kommune. Vår region omfatter de 

seks kommunene Elverum, Trysil, Åmot, Engerdal, Rendalen og Stor-Elvdal. 

Byggingen av vindkraftverket på Kvitvola skal gå over to sesonger, muligens med en tredje 

sesong for opprydding, nedjustering av vegbredde, med mer. Fra entreprenører i Engerdal 

er det noe ulike vurderinger av hvor lang anleggssesongen på Kvitvola kan være. Noen 

sier fire måneder, andre sier fra mars til jul. Men det er værhardt på Kvitvola, og som en av 

entreprenørene sier: ”Det er vel en grunn til at de vil ha vindmøllene akkurat der.” Uansett 

lengde på sesongen; det er mye arbeid som skal gjøres på kort tid. I Engerdal finnes det 

ingen foretak som kan ta ansvar for entrepriser av den størrelse det her er snakk om. De 

lokale foretakene kan likevel komme inn som underleverandører på ulike, avgrensede 

oppgaver. Selv om de store entreprenørene har stor kapasitet både på maskiner og 
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personell, vil de også være involvert i mange andre, store prosjekter. En av de store 

entreprenørene i regionen pekte på at det er store arbeider i gang på E6 og jernbane, og at 

dette tar mye av kapasiteten for mange. Dette kan gi rom for små lokale maskin- og 

byggentreprenører. 

Som vi tidligere har omtalt har Engerdal et svakt næringsliv, uten noen store foretak innen 

bygg- og anlegg. Vi må forvente at den lokale andelen for Engerdal ligger på nivå med den 

som ble oppnådd ved utbyggingen av Smøla I, dvs. ned mot 2 prosent av investert beløp. 

Med en investering på 1,5 mrd. vil dette gi en lokal andel på rundt 30 mill kroner i 

byggefasen. Hvor mange årsverk dette gir, avhenger av hvilken næring leveransene 

kommer fra, dvs. hvor stor er omsetningen per årsverk. Med en omsetning på 750 000 – 1 

mill. per årsverk vil 30 mill. kroner omsatt skape 30-40 årsverk. 

Disse årsverkene vil i hovedsak kunne komme i foretak som driver med grunnarbeid, 

oppføring av bygninger (arbeid på servicebygg og trafo), saging og høvling, elektrisk 

installasjonsarbeid, med mer., dvs. i BA-relaterte næringer. Også andre næringer vil kunne 

få økt omsetning, og trolig også en viss økning i antall årsverk i anleggsperioden. Det 

gjelder først og fremst foretak innen servering, overnatting og detaljhandel. I Engerdal står 

alle disse næringene svakt, og der usikkert hvor stor de lokale virkningen kan bli. 

Ser vi på regionen er mulighetene langt større innen alle næringer. Men også her er det 

også få store BA-foretak. Noen foretak har en slik størrelse at de kan gå inn som 

entreprenører på deler av utbyggingen, eller som underleverandører. 

 Grunnarbeid: John Galten AS i Åmot 32 ansatte, Audun Senderud Gravemaskindrift 

i Elverum 16 ansatte og Per Hagen AS i Rendalen 16 ansatte. Alvdal, som ligger 

utenfor vår region, er base for Gjermundshaug Gruppen med til sammen 90 

ansatte. Selv om Gjermundshaug har base utenfor det vi har definert som 

"regionalt", vil deres virksomhet kunne ha like stor betydning for Engerdal, som 

virksomhet med base, f.eks. i Elverum. 

 Oppføring av bygninger: Martin M. Bakken i Elverum 113 ansatte (del av 

BackeGruppen med 900 ansatte), Hus og Hytte Bygg AS i Trysil 23 ansatte, 

Byggmester Bjarne Ulvmoen AS i Stor-Elvdal 17 ansatte.  

 Produksjon av ferdigblandet betong: Her er Betong Øst, med base i Kongsvinger, en 

dominerende leverandør. Ved så store betongarbeider som det er snakk om for 

vindmøllefundamentene vil betongleverandøren trolig plassere et mobilt 

betongverk i anleggsområdet. I følge Betong Øst kan det være det mest lønnsomme 

alternativet allerede for leveranser fra 4 000 m³ og oppover. Før det er gjort mer 

omfattende grunnundersøkelser er det vanskelig å si hvor mye betong som trengs 

for fundamentene, men det er grovt anslått til 20 000 m3. 
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 Det er usikkert hvor det kan hentes pukk og grus til fundamenter og veganlegg. 

Men her vil det bli behov for lokal/regional arbeidskraft både i produksjon av 

pukk/grus og i transport.  

 Innen transport og maskinarbeid kan det være muligheter også for mindre 

entreprenører.  

 Ser vi på overnatting, servering og varehandel, er tilbudet langt større og bedre i 

regionen enn i Engerdal kommune. Mye av leveransene kan derfor lekke ut fra 

Engerdal, men komme andre deler av regionen til gode. På dette området kan 

lokale bedrifter mobilisere for å sikre seg større andel av leveransene. Enklest er 

dette trolig for kjedebutikker som har en større aktør i ryggen. For små 

serveringsbedrifter vil det være mer krevende, men eventuell utbyggingsstart vil 

være kjent i god tid, og de bedriftene som ser utbyggingen som en mulighet vil ha 

rimelig tid til planlegging og forberedelser. 

Om vi forutsetter at 15 prosent av leveransene kan komme fra regionen (Engerdal 

inkludert), vil en investering på 1,5 mrd. kroner skape en etterspørsel på 225 millioner 

kroner i regionen, dvs. 250-300 årsverk, grovt regnet. 

Her er det viktig å merke seg: 

 Utbygging av vindkraft er store prosjekter som trekker til seg nasjonale aktører 

med base utenfor regionen. Det er derfor ikke gitt at regionale foretak får store 

oppdrag, selv om de har den nødvendige kompetanse og kapasitet. Også de 

eksterne foretakene kan ha ansatte bosatt i regionen. Disse bidrar til etterspørsel i 

regionen, uavhengig av hvor de til enhver tid jobber. 

 De store foretakene i regionen har noen ansatte som ikke er bosatt i regionen. Det 

betyr at ringvirkningene kan lekke ut av regionen, selv om foretakene er regionale. 

 

13.2 Driftsfase 

I driftsfasen vil den sikreste og største lokale virkningen være at det trengs 5-6 personer på 

heltid for å drive ettersyn og service på vindkraftverket. Vindkraftverket vil også generere 

etterspørsel knyttet til vedlikehold av vegnettet (grusing, brøyting, med mer av 30 km 

grusveg), vedlikehold av bygninger, etc. Den kan også generere noe etterspørsel rettet mot 

varehandel, overnatting og servering. Regnet i årsverk vil dette likevel dreie seg om nokså 

begrensede størrelser. Men for en liten dagligvarebutikk, for en liten maskinentreprenør, 

for en liten serveringsbedrift kan slik tilleggsetterspørsel være viktig, særlig i en kommune 

som Engerdal. Det kan bidra til å opprettholde driften og sikre lønnsomheten i foretak som 

sliter med å utnytte den kapasiteten de allerede har. Lokaløkonomisk kan det være like 

viktig som at det skapes nye arbeidsplasser. 
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Driften av selve vindmøllene tas hånd om av egne ansatte, etter at de hår fått nødvendig 

opplæring fra leverandøren av møllene. I den grad Engerdal ikke har et tilfredsstillende 

tilbud på varehandel, overnatting og servering, kan denne etterspørselen lekke ut til andre 

kommuner i regionen, men neppe ut av regionen. Likevel kan en ikke, samlet sett, vente at 

driften av vindmøllene gir økonomiske ringvirkninger av særlig betydning i regionen, dvs. 

utenfor vertskommunen. 

I vertskommunen Engerdal kan vindkratverket gi grunnlag for noen få årsverk, særlig for 

maskin- og byggentreprenører, i tillegg til de 5-6 som ansettes for å drifte selve 

vindkraftverket. 
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VEDLEGG 

 Støysonekart i større utgave – se også Figur 4, side 33 

 Spørreskjema 

 Respondentenes åpne kommentarer til enkeltspørsmål og til planene som sådan. 
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Kvitvola – åpne kommentarer til og i spørreskjema 

 
Vi gjengir her uavkortet åpne kommentarer gitt av respondentene. Kommentarene knytter 

seg delvis til de enkelte spørsmål i spørreskjema som er gjengitt i forrige vedlegg, og er 

dels kommentarer som går ut over spørsmålene som er stilt. Respondentene er oppfordret 

til å gi sine kommentarer ad lib.   

Vedlegg - Tabell 45: Åpne kommentarer fra spørreundersøkelsen til eiere av fritidsboliger. 

1 Generelle kommentarer: 

2 For oss som bor i Osloområdet er det mange kommuner å velge mellom for å bygge 

fritidsbolig. Det er avgjørende for oss å velge en kommune som satser på mest mulig 

uberørte naturområder. Det var derfor vi valgte Engerdal, selv om vi ha ingen 

tilknytning til kommunen. Vi har startet jakten på alternativer når vi en gang får solgt 

hytta til en grei pris. 

3 Solgte 2 hytter i Engerdal siste i februar 2012 pga vindmøller, den første i september 

2011. Bygger ny hytte på Høgevarde i Flå kommune - Engerdals politikere er 

dessverre ikke til å stole på! Tore Wold, Ønsket ikke alderdom med utsikt til 

Vindmøller! Stolte dessverre ikke på politikere som følger vinden! 

4 Jeg mener at vi blir lurt av kommunen. En av forutsetningene for å kjøpe hytte her, 

var tilgang til uberørt natur, fred og ro, gode turmuligheter. Det stod også i 

kommunens egen beskrivelse av området. Etter hvert som det har blitt flere hytter, 

har avgifter og skatter blitt pålagt etter hvert. Vi er flittige brukere av hytta, så og si 

annenhver helg og i ferier. Vi lever i en hektisk storby. For oss er et liv i naturen en 

avkobling fra stress og mas. 

5 Generelt er det motstand mot bygging av dette. Dette er et meget flott naturområde 

som blir ødelagt for alltid. Naturen og utsikten blir ødelagt. Dette burde vært lagt til 

et mere fjernt område. 

6 Ønsker ikke vinkraftverk! Fritidsområdet blir ikke det samme. Vi har levert innspill 

på planene. Andre steder hvor de har vindkraftverk har de ikke hatt den effekten de 

forventet i forhold til kraft og kostnader, hvorfor da sette i gang dette prosjektet? 

7 Et område hvor grunneier/kommune har skiltet "straffbart å ta med seg stein" og som 

i neste omgang ønsker å rasere et stort område henger ikke helt på greip. Kommunen 

har reklamert seg som en FRITIDSKOMMUNE m store bokstaver. Antallet hytter m 

de ringvirkninger dette har for lokale næringsdrivende er heller ikke ubetydelig. Er 

redd slike investeringsselskaper tar det meste av profitten selv. Dersom vindkraft 

skulle avvikles, hvem "rydder" opp? Betaler min eiendomsskatt med glede. 

8 Det viktigste ved å ha en fjellhytte i dette området er at vi er totalt borte fra 

hverdagen. Det er frisk luft, nydelig bevart fjellnatur, flott utsikt. Det er gode 

muligheter til jakt og fiske - uten å bli nedstormet av massene. Det er stille og 

fredelig. Bare tanken på å få vindmøller med i utsiktsbildet er en tragisk for denne 

flotte fjellheimen. 
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9 Nummer på eiendom 3438229 Jeg var negativ til vindkraft helt til jeg var på Smøla og 

så parken der. Plassering som sør for Selje på Statlandet er skjemmende. Kost på en 

busstur til Smøla for skeptikerne. Jeg tror at den foreslåtte parken vil bli en attraksjon. 

Håper at den nye anleggsveien gir enda lettere adkomst også for allmenheten. Stå på 

overbevis skeptikerne - negativt for priser er overdrevet. 

10 Mener også at man vil høre litt vindstøy mot Engerdal østfjell, dersom ugunstig 

vindretning. 

11 Har ikke strøm eller telefondekning på hytta i dag. Dersom vindkraftverket påvirker 

tlf dekningen for oss er det positivt. Avstanden til kommunal infrastruktur eller 

strøm vil neppe påvirkes. Utsikten under fotturer og skiturer vil være mindre 

"uberørt." I hvor stor grad dette påvirker opplevelsene gjenstår å se. 

12 Jeg ser i utgangspunktet positivt på bygging av et vindkraftverk i dette området. For 

meg vil det ikke medføre vesentlige problemer da jeg stort sett beveger meg vest for 

Trysilelva. 

13 Dette er svært beklagelig, tror ikke at folk er klar over synligheten til et ferdig anlegg. 

Vil bli svært synlig, sett dette på svenskekysten fra sjøsiden (fritidsbåt).det 

harmonerer lite i forhold til en fritidskommune som Engerdal. For at det skal bli 

økonomisk lønnsomt, E Kommune, tror jeg krever et stort antall møller, se Bjugn 

Kommune 

14 Fikk ikke fram visualiseringen av vindmøllene, så det er vanskelig å vurdere 

konsekvensene. Men vi ser ikke Kvitvola fra hytta og vi bruker helst området mellom 

Knappen/Ørsjøvola og Sølen og vil heller ikke derfra se Mølleparken. Regner med at 

ev lyd vil drukne i Trysilelva. 

15 Har forståelse for at Engerdal kommune ønsker å bygge ut vindkraft. Vindmøllene 

vil fremstå som et forstyrrende element for min opplevelse av fjellet. Opplevelsen av 

å ha en enkel hytte uten vei, strøm og vann vil oppleves annerledes med utsyn til et 

ikke ubetydelig antall vindmøllemaster. Disse vil oppleves som et fremmedelement i 

en ellers nesten uberørt natur. (pnr. 1450 ) 

16 Hele fritidsboligen er vendt mot vest mot Kvitvola/Søln, og fra alle etablerte 

sitteplasser i hytta (sittegruppe og spisebord) vil man se vindmøller. 

17 Vi har utsikt opp mot Kvitvola og dersom utbygging vil bli realisert vil hytta bli 

forsøkt solgt (selv om det vil innebære et større tap). Engerdal kommune fremstår 

som direkte useriøs etter å ha profilert seg som en kommune med uberørt natur og 

flotte friluftsområder for deretter å godkjenne bygging av vindmøllepark i kort 

nærhet til hytteområder i det fineste turområdet i distriktet. 

18 Det er veldig negativt og sitte og se på vindmøller i forhold til det som er i dag. 

Kommunen tjener mer på å videreutvikle tomter og trivsel i fjellet. Tenk på naturen 

og alle hytteeierne som trives i fjellet og legger igjen mye penger til Kommunen. 

19 Vi vurderer å selge hytta, kanskje med tap, etter 27 år i Engerdal 
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20 Vi frykter at vi ved et eventuelt salg av fritidsboligen vil få en vesentlig redusert 

verdi i forhold til pm vindkraftverket ikke blir bygget. 

21 Har hytte i Eng Østfj med direkte utsikt til Kvitvola. Det er nærmest utrolig at et så 

vidt flott turområde som Kvitvola nær inntil vernede områder ved Sølen er foreslått 

utbygd med vindmøllepark. Eneste grunn er daværende ordfører Åsgård med 

styreverv i Eidsiva. Dersom utbygging blir vedtatt vil antall besøk på hytta bli kraftig 

redusert og butikker m v i Engerdal boikottet ! 

22 Dersom dette skulle bli noe av, vil jeg påberope meg å være lurt av Engerdal 

kommune som fortsatt markedsfører seg som "Villmarkskommune". Investeringen i 

hytta bygde da på feil premisser. 

23 Jeg er sikker på at utbygging av vindkraft i Engerdal er å rasere bygdas mulighet til å 

trekke til seg turister og eventuelle nye hyttebyggere. Jeg vil for min del rømme 

bygda og reise søksmål for tapte salgsverdier. 

24 Er usikker på støy, kort avstand i luftlinje. Området blir lite eller ingenting brukt. Jakt 

lite aktuelt. Problemer med at et slikt anlegg av alle steder etableres i front av store og 

etablerte hyttefelt. Følelsen av hytte i en "villmarkskommune" får seg et skudd for 

baugen. Føler meg lurt av kommunen. Føler også at investeringen blir et tapsprosjekt. 

Vanskelig å få solgt, det er allerede blitt et problem for noen. 

25 Jeg har et langvarig forhold til området som tur- og opplevelsesområde; stillhet, fjell 

og avstand til inngrep. Blir området utbygd, vil jeg finne et alternativt område med 

de samme kvalitetene, selv om det aldri blir det samme. Min bruk av området vil 

definitivt reduseres. 

26 Engerdal er kjent som villmarkskommunen og jeg oppfatter et vindkraftverk som en 

sterk negativ faktor for miljøet og fuglelivet rundt kraftverket og for de områder som 

kraftverket er synlig fra. 

27 Vi mener det er totalt urimelig av Engerdal Kommune å gå inn for en utbygging av 

vindmølle etter at de i flere år har fremhevet Engerdal og naturen som et ypperlig 

område for all slags friluftsliv både sommer og vinter. Det Engerdal kommune har 

gjordt er i realiteten å lure mage hytteeiere til å investere f.eks i Solheim Feltet. Hadde 

vi vært kjent med planene, hadde vi selvsagt ikke investert en krone og latt Engerdal 

seile sin egen sjø. 

28 Dette er bare en tragedie. Det er helt forferdelig at dere må ta i bruk unike uberørte 

frilluftsområder for å få til dette. Jeg har vært opprørt og maktesløs helt siden jeg fikk 

vite om utbyggingen. Er selv oppvokst i bygda og regner dette som "det beste sted på 

jorden". Jeg vet ikke hva jeg skal si mer. Tenk at dere vil rasere bygda mi på denne 

måten. Hvor er politikerne!  Dette er vandalisme! Jeg gråter inni meg. 

29 Første gang jeg hørte om dette da jeg mottok undersøkelsen. Nyttig info, men 

vanskelig å svare. Ang. undersøkelsen, har pkt 11 og 12 "Kryss av", men rubrikken 

krever at du skriver noe, noe som da ikke er avkryssing. 
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30 Kan bare ikke tro at Engerdal kommune og Eidsiva vil ødelegge denne vakre 

naturen, som gjennom alle tider har vært kjennemerke på friluftskommunen 

Engerdal. Har ikke kunne tatt ut en stein fra område. Har nettopp investert mye fordi 

området er unikt. Har i hele mitt liv forsøkt å vært en lovlydig borger og ytt for 

samfunnets beste, også Engerdal, nå kunne jeg godt blitt med på å lenke meg fast for 

å stoppe denne utbyggingen. Denne galskapen MÅ STOPPES! 

31 Angående spørsmål 5: Det er etter mitt syn svært uheldig at dere legger 

svaralternativ "Vet ikke" og "Nøytal" i samme avkryssning. Dette vil gi en feil 

fremstilling av resultatene, da det er stor forskjell på om en person er nøytal eller ikke 

vet hva han skal svare 

32 Engerdal burde heller bruke sine bioenergiressurser som et rimeligere og mer 

miljøvennlig alternativ og uten å sette irreversible spor i naturen. 

33 Det er allerede klart at oms. av hytter i EØ er sterkt redusert. De som er omsatt synes 

å ha falt tildels mye i pris. Når man kjøper hytte i nærhet til villmarka er det som et 

slag i trynet å få utsikten og jaktområdene full av vindmøller. Plassering synes å være 

sterkt påvirket av nærhet til kraftlinjer(Lavere kost) Noe som påfører hytteeiere 

direkte tap. Det er nok av områder som ikke ligger midt i fjeset på folk også i 

Engerdal.Det er sannsynlig at man vill oppleve støy ved ugunstige vind. 

34 Veldig usikker på hvordan dette vil påvirke meg som hytteeier i Engerdal Østfjell, da 

jeg vet for lite om hvor synlig mastene vil bli og hvilken evt støy som vi vil merke til 

daglig. 

35 Tror at bygging av vindkraft vil være svært negativt for Engerdal kommune og den 

imagen man forsøker å bygge som et "villmarksrike" - og turismen knyttet til dette. 

Vindmøller som visuelt sett vil bli svært synlige er ikke forenelig med det kommunen 

forøvrig satser på. 

36 En masse vindmøller på et slikt område vil påvirke naturen negativt og vil påvirke 

bruken av dette området for turer og fritidsaktiviteter. Visuelt sett er det lite ønskelig 

siden utsikten fra hytteområde er mot Kvitvola. Syntes punkt 4 og 5 er lite relevant 

for undersøkelsen. 

37 Jeg kan ikke se noe steder hvor mye dette vil bringe i inntekter til kommunen. 

Engerdal fremstår som en turistkommune basert på friluftsopplevelser. Dette vil 

svekkes med et slikt anlegg. Det er bemerkelsesverdig at et vernet område kan åpnes 

for et slikt prosjekt. 

38 Utsikten fra hytta var avgjørende for kjøp. Hytta er vendt mot Kvitvola med sol hele 

dagen. Dette blir fullstendig ødelagt og vi føler at kommunen raserer det 

opprinnelige konseptet som lokket folk til å bygge hytter. Uberørt natur, 

fjellvandring, jakt og fiske, stillhet. 
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39 En vindmøllepark vil forringe både naturen og verdien på hver enkelt hytte. Jeg 

kjøpte hytta pga de naturmulighetene som var og den fine utsikten pluss at det i 

tillegg var en fin investering. Så jeg er definitivt i mot noen form for vindmøllepark. I 

tillegg er det begrenset med hva Engerdal kommune tjener på prosjektet 

40 Det som vil påvirke oss mest, og som vi er mest skeptisk til med tanke på trivsel 

mens vi er på hytta og med tanke på et evnt. salg er om et vindkraftverk vil bli synlig 

fra hytta. 

41 Synd at det ikke kunne gå an å finne et alternativt område for vindmøller. Eks.vi nord 

for Sølenstua på Ulvåmoen og området deromkring! 

42 Vi støtter fullt ut de synspunkter som kommer frem i "la fjellet leve". 

43 Kartene kunne inneholdt flere kjente navn , bedre for å orientere seg. 

44 HAR HATT EN HYTTE TIL SALG 1 ÅR. lÅ UTE I MARKEDET 12 MND, BLE 

SOLGT FOR 17% UNDER TAKST. DE SOM SÅ PÅ HYTTA VAR OPPTATT AV 

HVOR VINDMØLLENE KOMMER OG SYNLIGHET. DET VAR TYDLIG AT 

MULIGHETEN FOR VINDMØLLØEPARK PÅVIRKET KJØPERENE. 

45 Det er trist at plasseringen til de grader vil forringe naturopplevelsene knyttet til 

turer og gjøre området ufremkommelig og stygt. Særlig med tanke på hvor mange 

man møter på turer i området sommer som vinter. Det oppleves trist at man ønsker å 

lage virksomhet som ikke skaper aktivitet og arbeidsplasser, men vil få området til å 

se ut som et dødt industriområde 

46 En utb av et så gig ind.anl er totalt uforenlig med fortsatt bruk av Kvitvola / 

Gråhøgda for mitt vedk. Like fullt vil jeg bli nødt til å passere gjennom omr. til og fra 

setra. Dette vil hver gang ved innpassering starte en sorgprosess som bryter ned den 

gleden jeg og min familie gjennom mer enn førti år har hatt her. Selv helsemessig vil 

dette ha en sterk negativ betydning. Med respekt for naturen og de som har brukt 

den på en skånsom måte er dette en voldtekt som jeg ikke kan akseptere. 

47 En vindmøllepark vil være ren voldtekt av et jomfruelig fjellområde og uten tvil 

forringe omsetningene av hytter i Engerdal, spesielt Engerdal Østfjell. Jeg hadde aldri 

kjøpt hytte der dersom disse planene hadde vært kjent før jeg kjøpte hytta. Nå 

resikerer vi å tape store verdier dersom planene realiseres. 

48 Tror det er positivt at kommunen får styrket inntekt og vil sikre lokalt arbeid slik at 

vi får en "levende" bygd. Skulle tjenester i bygda bli lagt ned vil det være ett virkelig 

tap for hytte eiere. Ren energi er fremtid. 

49 Et vindkraftanlegg på Kvitvola/Gråhøda vil forringe naturopplevelsen i Engerdal i 

svært stor grad. Det vil ødelegge inntrykket Engerdal kommune har skapt av å være 

en villmarkskommune med fokus på naturopplevelser og rekreasjon. Det vil være en 

meget irriterende faktor hver gang man stikker hodet ut av døra, ser ut av vinduet 

eller er på tur i flott villmarksnatur. En vindmøllepark strider sterkt imot og er i 

motsetning til vårt mål med kjøp av fritidseiendom i Engerdal kommune. 

50  
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51 Kommentarer til eierskapsmotiver og bruk av området: 

52 Jakt fiske rekreasjon og urørt natur sommer som vinter 

53 Fin uberørt natur og ikke "stor" hyttefelt som for eks. Trysil. 

54 Oppleve ro og stillhet i uberørt natur 

55 Tilgangen til uberørt natur 

56 Vi kjøpte hytta vår sommeren 2006, og vi visste på dette tidspunktet at hytteprisene i 

Engerdal Østfjell hadde hatt en formidabel verdistigning de siste 10-15 årene. Nå vet 

vi at hytter omsettes flere hunder tusen kroner under takst på grunn av at en 

eventuell vindmøllepark blir etablert i Kvitvola. Dersom vi hadde fått vite om 

vindmølleplanene før vi kjøpte hytta, hadde vi ikke anskaffet oss den. 

57 Uberørt natur, stillhet 

58 Arvet fritidsbolig - i slekten lenge 

59 Nærhet til uberørt natur 

60 Stillhet og ro. Lite hyttefelt. Kontakt med naboen. 

61 Ro og stillhet. Ikke jet-setliv 

62 Urørt natur med liten ferdsel 

63 Fast samlingssted for slekt og venner fra Trøndelag og Østlandsområdet. 

64 Friluftsliv i "urørt" natur 

65 Godt klima.  Gode føreforhold vinters tid. 

66 Naturområde uberørt villmark nær naturreservat 

67 Uberørt natur. Flott natur på fjellet og omegn. 

68 Har vært i Engerdal hvert år siden fødsel 1946. Bestemor, mor er født her. Familien 

kjøpte feriestedet i 1964 som jeg overtok i 1989. Siden bygd to hytter på Østjellet. 

(1998 og 2002) 

69 Stillheten og den urørte naturen, som vi fant på Engerdal etter to år med søk etter den 

rette plassen å kjøpe hytte. 

70 Uberørt natur er et helt avgjørende for å ha hytte i området. 

71 Kunne koble helt av i et fredelig område, fiske, plukke bær og gå på ski. Gå lange 

turer uten å støte på altfor mange. Nyte synet av urørt natur. 

72 Nærhet til nærmest uberørt natur. - avgjørende 

73 Flott fjellområde, fin utsikt, fredelig hytteområde, godt utbygd hytteområde med vei, 

vann, strøm, avløp, mye hytte for pengene, bruker lokale krefter i bygging og 

vedlikehold av hytte 

74 Ro og stillhet, utsyn mot fjell som lar tankene vandre; Sølen og Kvitvola 

75 Utsikt og villmark. 

76 Bærsanking; molter, blåbær 
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77 Stillhet og utsikt mot åpne fjell og vidder. Stillhet når vi går i fjellet= Sølen. Bil til 

trappa. 

78 det var viktig at vi det var god utsikt fra hytta og at det var god soltilgang både 

sommer og vinter. 

79 Jeg har tilbrakt bortimot alle ferier der siden 1954. 

80 Store områder med uberørt natur & villmark. 

81 Har eid setera siden 1970, og jeg og min familie er uløselig knyttet til stedet. Setra 

etablert i 1660. Jeg har i tillegg til de bygninger som eksisterte i 1970 tilført autentiske 

hus (5) som tilsammen er et komplett setertun med et troverdig 17-1800 tallsuttrykk. 

Det urørte fjellet faunaen og floraen er særdeles viktig ramme om eiendommen!! 

82 Spesiell natur med mye variasjoner og muligheter. Etablert hytteområde med 

muligheter til sosialt samvær. Strøm, vann og avløpsordninger.  Følelse av å være 

omgitt av mye uberørt villmark 

83 At det IKKE blir noe av vindkraftverk akkurat der, det MÅ være noen andre 

alternativer som ikke ligger i direkte skue og som har minst like fine vindforhold 

84 Det vises til forklaring foran. Hytta er det første bolighuset som mor og far bygget 

opp på eiendommen, et bygselbruk som de brøt opp fra grunnen av i et uveisomt og 

ubebodd område fra 1939 og utover. Sånn sett er det ikke til salgs, men det ligger 

inne på ei lita festetomt på Statskog, mens eiendommen rundt forøvrig er selveid. 

85 Følelsen av uberørt natur 

86 Det viktigste ved å ha en fjellhytte i dette området er at vi er totalt borte fra 

hverdagen. Det er frisk luft, nydelig bevart fjellnatur, flott utsikt. Det er gode 

muligheter til jakt og fiske - uten å bli nedstormet av massene. Det er stille og 

fredelig. Bare tanken på å få vindmøller med i utsiktsbildet er en tragisk for denne 

flotte fjellheimen. 

87 Kommentarer til bruk av området: 

88 ER et fint område å ha utsyn til fra hytta. Blir rolig i sjelen/kroppen. 

89 Sykling opp på fjellet. 

90 Bruker ikke dette området, da det er på motsatt side av dalen 

91 utsikt til uberørt fjellområde, vakkert og vilt. Ikke støy, rolig område. 

92 Har direkte utsikt til kvitvola fra terrasse på hytta 

93 Turer til Kvitvola med venner som er spesielt opptatt av floraen der oppe. 

94 Skulle ha visst om multene, i området!! 

95 Kvitvola dominerer utsikten fra hytta.  Et vakkert skue. 

96 Yndet turismål. Flott område å kunne hvile blikket på 

97 Sykling opp på fjellet. 
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98 Hver eneste gang man er her. Det er et vakkert fjellområde. " Ved foten av mektige 

Kvitvola fjell", heter det i Engerdalssangen. Og den er vakker. Her får en fred i sinnet 

og minnes gode ferier hvor Solveig Haugen stod og sang den på Nordre Vollen. 

99 Vi tar ofte med venner som er på besøk opp på utsiktstoppene på Kvitvola og nyter 

utsikten og den urørte naturen der.  For oss vil et vindkraftverk på Kvitvola være en 

katastrofe og ødelegge både naturopplevelsen på stedet samt utsikten og stillheten på 

hytta vår. 

100 Vi har unik utsikt mot Kvitvola. Kvitvola ligger i vest med eventyrlige solnedganger. 

101 Vi "bruker" området ved at vi har utsikt rett dit fra hytta, så et vindkraftverk vil synes 

godt og ødelegge utsikten vår. 

102 Vi har fantastisk utsyn fra hytta rett på Kvitvola. 

103 Nydelig utsikt fra hytta, som vi ikke ønsker å bytte ut med synet av vindmøller 

104 En karakteristisk del av utsikten fra området. 

105 Området nedenfor Kvitvola/gråhøgda er det klart største aktivumet i forhold til 

spesielt skiturer på vinterstid. Dette er det nærmeste området i forhold til hyttefeltet i 

Ulvåberget hvor du kommer opp på "fjellterreng". Derfor benyttes dette omtrent 

daglig når vi er på hytten. 

106 Tar med gjester opp på høyeste punkt av bilveien. Kjører ofte ned til Veundåssetra og 

raster der 

107 Utsikten fra hytta til Kvivola området var den viktigste grunnen til at vi kjøpte hytta. 

En utbygging av en vindpark vil fullstendig ødelegge utsikten og redusere trivsel ved 

og oppholde seg der. Verdien av vår eiendom vil også bli vesentlig redusert. 

108 Det er et fantastisk og lett tilgjengelig fjellområde der man kan vise gjester 

betydningen av nesten uberørt natur. 

109 Kvitvola og Sølen er hovedutsikten vår fra hytte og terasse 

110 Treningsturer på barmark og på ski. 

111 Ser på Kvitvola fra kjøkkenvinduet hjemme, men ikke fra hytta. 

112 Dette er i dag et fantastisk uberørt område som ikke må ødelegges av vindmøller! 

113 Kommentarer til handelsmønster: 

114 supplering av varer 

115 supplering av varer i nærmiljø 

116 Handler lokalt i Engerdal der jeg bor. 

117 Korte opphold: Hjemmefra  Lengre opphold: Fritidshjemmekommunen 

118 Handler inn i Engerdal sentrum og Drevsjø 

119 Vi kommer til å boikotte handelsstanden i Engerdal kommune dersom en 

vindmøllepark blir realisert. Dette gjelder flere hundre av hytteeierne/brukerne. 

120 Handler mest i Trysil, noe i Heggeriset 

121 Engerdal sentrum og Drevsjø 
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122 Handler /supplerer i Engerdal - lengre opphold 100%  Engerdal 

123 PGA mangel på utvalg av glutenfrie varer handles mat i oslo før avreise. 

125 Som de fleste andre hytteeiere bestiller også vi spesielle varer i den lille butikken over 

grensa ved Fløtningen 

126 Vi er fornøyd med tilbudet i kommunen 

127 Vi prøver å handle mest av det vi kan få tak i på Engerdal og Drevsjø. 

128 Byggevarer i Trysil.  Andre varer i Engerdal. 

129 All snømåking, bygningsarbeid ol handles lokalt 

130 Handler matvarer ved lengre opphold i Engerdal 

131 lite bruk av tjenester da hytta er ny (5 år) 

132 supplerer med varer fra lokalt næringsliv 

133 Både vann og gassanlegg er kjøpt lokalt 

134 Har så langt ønsket å støtte nærmiljøet. 

135 Handlet vesentlig mer lokalt tidligere, inntil lokalbutikken på Soløenstua ble nedlagt 

136 Prøver å handle mest mulig kolonialvarar i Heggeriset handel 

137 Dagligvarer handles på vegen dit.  Materialer handles lokalt 

138 Vi vil definitivt, i den grad det blir vindpark, handle minst mulig hos det lokale 

næringsliv. 

139 tilgjengelig butikk savnes 

140 Vinterstid mest før avreise  Sommer 50/50 

141 Handler noen ganger underveis (Elverum eller Engerdal. Under oppholdet handles 

det en del lokalt i Engerdal eller på Drevsjø. Byggematerialer etc handles mest i 

Engerdal (Drevsjø, Engerdal Østfjell as). 

142 Handler ca 75% av varene før vi reiser hjemmefra. Får mer tid til å benytte 

friluftsområdene. 

143 Vi handler det meste før vi drar. Ved lengre tid opphold så handler vi på 

nærbutikken. 

144 Fritidsboligen ligger inne på hovedeiendommen som jeg kjøpte igjen og tilflyttet 

nov.2008. Både bruk og innkjøp forholder seg til det. Bruken var langt mer intensiv 

når vi ikke bodde her, men brukte den i helger og ferier. Innkjøp har vi bestandig 

gjort i Engerdal fordi det er her vi bor. Bodde før nov 2008 et annet sted i Engerdal. 

145 Jeg bor i samme område, så derfor blir alt jeg handler kjøpt her/der.  Jeg bor og har 

hytte i Engerdal kommune. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Austri Vind DA skal fremme en konsesjonssøknad om å bygge og drive et vindkraftverk i området Kvitvola / 
Gråhøgda i Engerdal kommune.  Det er som en del av utredningsprogrammet gjennomført en analyse av 
fritidsboliger og næringsliv i forhold til et mulig vindkraftverk.  
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