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1 OPPSUMMERING 

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

vindkraftverk i fjellområdet ved Raskiftet i Trysil og Åmot kommuner.  

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 næringslivet og fritidseiendommer, og analyse av lokalt og regionalt næringsliv 

og involvering i utvikling og drift av vindkraftverket. 

Begrepet lokalt er reservert til den (de) kommunen(e) som har vindkraftverket på sitt 

territorium. Med regionalt menes de 6 kommunene Engerdal, Rendalen, Åmot, Trysil, 

Elverum og Stor-Elvdal. Som vert for vindkraftverket behandles Trysil og Åmot 

kommuner 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.  

Både Trysil kommune og Åmot kommune har gjennom flere år i kommuneplanens 

arealdel og samfunnsdel lagt til rette for arealbruk til fritidsboliger.  

For begge kommuner er det i denne politikken lagt vekt på å tilby fritidseiendommene som 

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

og framstår med ”villmarkspreg”. 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 i 

gjennomgående uttrykk for at det er disse kvalitetene i landskapet de søker og verdsetter.  

Trysil kommune har i tillegg til dette ”villmark”-segmentet i fritidsboligmarkedet, og 

områder i Trysilfjellet som tilbyr et helt annet type produkt med vekt på tung 

tilrettelegging for aktiviteter, betydelig infrastrukturutvikling og et høyt nivå på tilbud av 

varer og tjenester. 
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Det er definert et undersøkelsesområde for Raskiftet vindkraftverk som alle fritidsboliger 

innenfor en radius av 20 kilometer i luftlinje – og uavhengig av topografi. Det betyr at alle 

fritidsboliger innenfor denne radius er inkludert i undersøkelsesområdet, 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. Trysil og Åmot kommuner behandles i noe 

større detaljering, fordi dette er kommuner som har selve vindkraftverket på sitt 

territorium.  

I undersøkelsesområdet til et Raskiftet vindkraftverk er det i dag 1715 fritidsboliger, 

hvorav 865 er i Åmot kommune og 679 er i Trysil kommune (2011-tall). I Trysil kommune 

er det 5964 fritidsboliger (2011-tall) totalt, det vil si at 55 prosent av fritidsboligene i Trysil 

kommune er i undersøkelsesområdet. I Åmot kommune er det 1567 fritidsboliger (2011-

tall) totalt, dvs at 55 prosent av fritidsboligene i Åmot kommune er i 

undersøkelsesområdet. 

Den relative veksten i antall fritidsboliger i undersøkelsesområdet til et eventuelt 

vindkraftverk på Raskiftet, i Åmot og i Trysil kommuner har siden 2001 vist en sterkere 

vekst enn for fylkes- og landsgjennomsnittet.  Det er rimelig å konkludere med at den 

arealbrukspolitikken som kommer til uttrykk i kommuneplanene for inneværende periode 

og de aktuelle områdene av kommunene har vært en suksess for å fremme utvikling av 

fritidseiendommer. Det er utviklet et produkt som appellerer til et segment i 

fritidsboligmarkedet vi kan karakteriser som ”villmarksorientert”.  

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

spørreskjema om bruk av fritidsboligen og oppfatninger om hvilken virkning et mulig 

vindkraftverk kan ha for både bruksverdi og omsetningsverdi av fritidsboligen.  

Et lite flertall – 52 %  – av fritidsboligeierne mente at et slikt vindkraftverk ville være fra litt 

negativt til svært negativt for bruken av fritidsboligen. Videre mente et lite flertall – 51 % – 

av fritidsboligeierne at et slikt vindkraftverk ville være fra litt negativt til svært negativt for 

verdien av fritidsboligen.  

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 22 årsverk per år – det meste trolig 

levert av lokale foretak i Trysil og Åmot 

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

vedleveranser etc. for fritidsboligene i undersøkelsesområdet anslås til 17 årsverk 

per år – det meste trolig levert av lokale foretak i Trysil og Åmot 
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 Etterspørsel knyttet til personlig forbruk ved bruk av fritidsboligene i 

undersøkelsesområdet anslås til 13 – 17 millioner kroner i året. Dette utgjør kun 1 

% av detaljhandel i de tre kommunene Trysil, Åmot og Elverum (som er aktuell i 

varehandel i denne sammenheng).  

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 ca 150 fritidsboliger, er bygging av fritidsboliger viktig for små 

foretak og næringsdrivende i bygg- og anleggsbransjen. Gitt en forutsetning om 

plassbygde fritidsboliger, anslår vi at fritidsboliger krever 1,5 årsverk per enhet fullført1, 

hvorav 1,3 årsverk blir i regionen / lokalt. Dette gir samlet en etterspørsel på vel 200 

årsverk i året knyttet til bygging av fritidsboliger i disse kommunene.  

I den grad et vindkraftverk på Raskiftet gjør at undersøkelsesområdet blir 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 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 vi vet 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. 

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

nye kjøpere. Det er imidlertid ingen entydige erfaringer å vise til som tilsier hva som vil 

skje. Fra eiendomsmeglere pekes 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.   

                                                      
1
 Dette tallet gjelder i første rekke utenfor Trysilfjellet. Her bygges større og mer arbeidskrevende enheter.  
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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 vindkraftverk.  

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 

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

vindkraftverkene vil gi 5 til 6 faste arbeidsplasser i kommunene. 
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2 INNLEDNING 

Rapporten analyserer følger for: 

 lokalt og regionalt næringsliv  

 fritidsboliger  

ved et eventuelt vindkraftverk på Raskiftet i Trysil og Åmot kommuner. 

2.1 Avgrensinger 

I analysen opererer vi med avgrensningene lokal, regional og undersøkelsesområdet. Disse 

er definert slik: 

 I analyse av næringslivet og vindkraftverket opereres med to områdeavgrensinger: 

o Med lokal / lokalt menes utbyggingskommunen(e) – her: 

 0428 Trysil 

 0429 Åmot  

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 

vindkraftverket2.  

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. 

                                                      
2
 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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2.2 Kort om tiltaket 

Austri Vind DA planlegger et vindkraftverk med total installert effekt på inntil 110 MW på 

Raskiftet vindkraftverk på vestsiden av Osensjøen i Trysil og Åmot kommuner – se Figur 1. 

 

Figur 1: Området for lokalisering av et vindkraftverk på Raskiftet. Kilde: Austri Vind DA. I den utformingen 
det skal søkes konsesjon for, er ingen deler av vindkraftverket lagt inn i Elverum kommune, men fordelt på 
Trysil kommune med hoveddelen, og en mindre del i Åmot kommune.  

Vindkraftverket er planlagt lokalisert på vestsiden av Osensjøen, området ved Raskiftet i 

nord mot Osensjøen og på Ulvsjøfjellet mot Halvorsberget. Planområde for melding om 

vindkraftverk på ca 27 kvadratkilometer med hoveddel i Trysil og mindre del i Åmot 

kommune.  

Det foreligger flere alternativer for adkomstvei på nord-/østsiden av planområdet. 

Vindturbinene synes godt i terrenget (se synlighetskart Figur 5, side 28,).  Vindturbinenes 

vinger gir en viss lyd som på en avstand på ca 1 km borte tilfredsstiller retningslinjer for 

støy (se støysonekart Figur 4, side 27). 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. 

Åmot 

Trysil 

Elverum 
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Figur 2: Visualisering – vindkraftverket på Raskiftet sett fra Nordre Osen. Kilde: Hjemmesider til Austri Vind 
DA. Flere visualiseringer finnes på disse hjemmesidene (for kart – se Figur 11, side 68). 

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

http://www.austri.no/.  

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 – for geografiske avgrensinger, se kapittel 2.1, 

side 11. Oppsummert: 

 Informasjon om leveranser av varer og tjenester til vindkraftverkene. Fra Austri 

Vind DA er innhentet opplysninger om hvilke varer og tjenester som kan bli 

etterspurt.  

 Vurdering av muligheter for lokalt og regionalt næringsliv i anleggsfase og 

driftsfase. Fra Ravninfo3 er hentet oversikt over alle regnskapspliktige bedrifter 

som finnes i relevante bransjer i regionen. 

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

næringslivet knyttet til deres synspunkt på kommersielle muligheter som et slikt 

prosjekt tilbyr 

 Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant et tilfeldig utvalg på 275 berørte 

hytteeiere. 

 Informasjon om fritidsboliger er hentet fra Matrikkelen og Norsk Offentlig 

Statistikk. 

                                                      
3
 Ravninfo distribuerer regnskapsdata fra Brønnøysundregistrene. 
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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 

behandlingen. Respondentenes kommentarer er derfor gjengitt ubeskåret i vedlegg til 

rapporten – se side 87. 

I tillegg til denne spesifikke informasjonsinnhentingen er det benyttet generell 

fagkunnskap om fritidsboliger i henhold til referanselista. 
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3 FRITIDSBOLIGER OG UTMARKSPOLITIKK I TRYSIL OG ÅMOT KOMMUNER 

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 

vindkraftverk etter energiloven 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 og fritidsboliger / -eiendommer 

Mandatet for utredningen er å analysere betydningen av fritidsboliger relatert til et mulig 

vindmølleparkprosjekt, herunder betydning: 

 Av og 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 i fritidsboligmarkedet og for privatpersoner 

som investerer i en fritidseiendom er kommunal politikk viktig input for å vurdere 

fritidsproduktets attraktivitet i markedet og i bruk. Eiendomsdisposisjoner som dette har 

en lang tidshorisont. Nettopp derfor vil en eiendomsdisposisjon som påvirkes av vesentlige 

endringer i eiendomsobjektets omgivelser ha en risiko for 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 
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knyttet til deres attraktivitet som en arena for fritid (se for øvrig Figur 11, side 68 for 

hvordan fritidsboligene er lokalisert i terrenget – det mest betydelige området innenfor 

undersøkelsesområdet er rundt Osensjøen). Det må legges til grunn at et vindkraftanlegg 

kan påvirke markedsverdi og bruksverdi, avhengig av distanse til vindkraftverket. I den 

aktuelle sammenhengen er det to distansemål som er av interesse, hørbarhet og synlighet.  

Det er kun et par, tre eksisterende fritidsboliger som kommer innenfor hørbarhetsområdet 

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 Trysil og Åmot kommuner 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 

tidsepoke med rimelighet kunne forventes å ha føringer for senere disponeringer. Har en 

kommune i en arealplanperiode aktivt bidratt til å fremme for eksempel inngrepsfritt og 

villmark som en kvalitet ved et område, er det rimelig at de som gjør disposisjoner på et 

slikt grunnlag kan stole på at en slik politikk er konsistent over tid. Flerbruk er et begrep 

som kan fange opp en slik utvikling hvor et 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   

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. 
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3.3 Utmarkspolitikk i Trysil og Åmot kommune 

Både Trysil og Åmot kommuner har lagt til rette for utbygging av fritidsboliger gjennom 

flere år.  

Trysil kommune behandler fritidsboliger i langsiktig del til kommuneplanen for perioden 

2009 – 20204. Fritidsboligene, som en viktig del av reiselivsnæringa i kommunen, har en 

sentral plass i næringspolitikken. Det sies for eksempel under avsnitt om mål og tiltak for 

næringslivet at kommunen vil:  

 ”Etablere ei yrkesmesse som styrker samhandlingen mellom skolene, hytteeierne, det lokale 

næringslivet og kommunen 

 … 

 Etablere en samhandlingsarena for hytteeierforeningene og kommunen, slik at hytteeiernes 

kompetanse kan nyttes i utviklingsarbeidet i kommunen”5  

Planen omtaler også utførlig fritidsboligsegmentets betydning for varehandel, brukeren av 

fritidsboliger med mer.  

Om den langsiktige arealpolitikken sier planen: 

”Delmål 1. 

Bidra til en langsiktig forvaltning av arealer som er viktige for jordbruksproduksjon, rekreasjon, 

kommersiell aktivitetsutvikling, biologisk mangfold, samt sikre arealer som har en egenverdi i form 

av villmarkspreg eller mangel på større inngrep, eller som har viktige kulturlandskapsverdier og 

beitemuligheter 

 Tiltak. 

For å nå disse målene skal følgende prinsipper legges til grunn ved revisjon av kommuneplanens 

arealdel: 

 Nye områder som tas i bruk skal ikke berøre arealer som: 

o ligger over skoggrensa 

o er viktige for biologisk mangfold, friluftsliv eller er inngrepsfrie områder (i henhold 

til nasjonal status) 

                                                      
4
Trysil kommune: ”Kommuneplan, langsiktig del 2009- 2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med 

tilføyelse av 15.12.09).” 
5
 Trysil kommune: ”Kommuneplan, langsiktig del 2009- 2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med 

tilføyelse av 15.12.09).” side 9 
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o er i aktiv jordbruksdrift 

o er viktige i kulturlandskapssammenheng. 

 Skjerme større sammenhengende natur- og landbruksområder 

 Ny fritidsbebyggelse skal lokaliseres i sammenheng med større eksisterende områder for 

fritidsbebyggelse.”6 

Fritidsboligene i kommunen faller i to hovedsegment. Rundt Trysilfjellet er det et segment 

med fritidsboliger som betjenes av betydelig tilrettelagte aktiviteter og tilgang til en 

velutviklet infrastruktur (varer og tjenester) som en del av produktet. Utenfor Trysilfjellet – 

som rundt Osensjøen – er det et annet segment som preges av liten grad av tilrettelegging 

for aktiviteter og utbud av varer og tjenester.  

Åmot kommune behandler i sin kommuneplan7 fritidsboliger en rekke steder. Et 

gjennomgående trekk i måten kommunen behandler fritidsboliger på, er at det 

tilrettelegges for en tettere integrasjon av fritidsboliger inn i boligområder / tettsteder, dog 

innenfor det vi kan si er hovedproduktet: fritidsboliger for et klassisk friluftsliv med vekt 

på turmuligheter, jakt, fiske og sanking.  

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, og 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 – i første rekke Trysil og Åmot, med de øvrige region-kommunene – er knyttet til 

andre kommuners innbyggere gjennom fritidsboligeiendommer og –eiere.  

                                                      
6
 Trysil kommune: ”Kommuneplan, langsiktig del 2009- 2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med 

tilføyelse av 15.12.09).” side 11 
7
 Åmot kommune, Kommuneplan 2002 – 2012. 
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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 Trysil og Åmot kommuner for eiere, brukere og 

næringsliv. 
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4 NÆRING OG SAMFUNN I REGIONEN 

4.1 Kort om regionen. 

Hvor store lokale og regionale virkninger vil bli, 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 11. Innledningsvis 

presenterer vi 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 

Hedmark 100 100 100 102 103 

Norge 100 104 110 119 122 
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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 for kommunene i regionen til 2040 (MMMM) 

  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 lang 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 

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. 
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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. 

 

 



 

24 

 

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 6, 

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. 

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 
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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 

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

 
 

En lokaliseringskvotient (LQ) sier noe om næringsspesialiseringen i en region. 

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

sammenlignet med landsgjennomsnittet 
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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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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 

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 (det vil si de fritidsboligene / -

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

5.1 Støysoner 

Det ligger 2 fritidsboliger innenfor støysonen med nedre grense 45 dB til vindmøllene iht 

beregninger gjennomført av SWECO – se kart Figur 4 (kartet er gjengitt i større format i 

vedlegg). 

 

Figur 4: Støysonekart for Raskiftet vindkraftverk. Bygninger er markert og nummerert med svarte prikker. 
Kilde: SWECO. 

5.2 Synlighet 

Innenfor det teoretiske synlighetsområdet, 20 km radius i luftlinje fra vindkraftverket, 

ligger det totalt 1715 fritidsboliger – uavhengig av direkte synlighet fra eiendommen. 

Halvparten ligger i Åmot kommune, 40 % i Trysil og resten i Elverum. Det er noen få - 15 
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fritidsboliger - lokalisert til Stor-Elvdal som også ligger innenfor undersøkelsesområdet, 

men data fra Stor-Elvdal inngår ikke i vår analyse (Se Tabell 10 og kartet Figur 5). 

 

Figur 5: Synlighetskart for et vindkraftverk på Raskiftet. Fritidsboliger vist som mørke røde prikker, 
mølleplassering som lyse røde prikker. Undersøkelsesområdet for denne analysen er valgt som 20-
kilometerradius, og innenfor denne uavhengig av direkte synlighet.  Kilde: SWECO 

 
Tabell 10: Raskiftet: Antall fritidsboliger innenfor undersøkelsesområdet etter kommune. 2011. Kilde: 
Matrikkelen 

Beliggenhet Antall Prosent 

I alt 1715 100 % 
Elverum 156 9 % 
Trysil 679 40 % 
Åmot 865 50 % 
(Stor-Elvdal) (15) (1 %) 
  

Ca 40 % av eierne innenfor undersøkelsesområdet er bosatt i Hedmark, og der er det 

framfor alt eiere fra Elverum, Trysil og Åmot som dominerer med til sammen nesten en 

fjerdedel. Det er altså en relativt stor andel av eiere fra nærområdene (Tabell 11). Ca 30 % 

av eierne bor i Akershus, og der er det framfor alt de nordre delene av fylket som 

dominerer, og 16 % er bosatt i Oslo. 

Tabell 11:Raskiftet: Antall fritidsboliger innenfor undersøkelsesområdet etter eiers bostedskommune. 
2011. Kilde: Matrikkelen 

 Raskiftet (20 km radius): 
 

  

Eiers bosted Antall Prosent 

Østfold 58 3 % 

Akershus 506 30 % 
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Oslo 270 16 % 

Hedmark, i alt  665 39 % 

Herav 
  

- Kongsvinger  (16) 1 % 

- Hamar  (82) 5 % 

- Ringsaker (33) 2 % 

- Løten (30) 2 % 

- Stange (52) 3 % 

- Nord- og Sør-Odal (19) 1 % 

- Eidskog, Grue, Åsnes, Våler (33) 2 % 

- Elverum (180) 10 % 

- Trysil (104) 6 % 

- Åmot/Stor-Elvdal (114) 7 % 

- Rendalen (1) 0 % 

- Tolga/Tynset (1) 0 % 

   
Annet sted 115 7 % 

Uten adresseopplysninger 101 6 % 

Østfold 58 3 % 

I alt 1715 100 % 

 

I perioden 2001-2011 har tilveksten i undersøkelsesområdet vært på 417 enheter, eller 32 %.  

Til sammenlikning har hele tilveksten i og i Trysil kommune vært 1028 enheter (21 %) og i 

Åmot kommune 577 enheter (53 %) i samme perioden. Elverum har ikke særlig mange 

fritidsboliger, rundt 500 enheter, og det har heller ikke vært stor tilvekst der (Tabell 12 og 

Figur 6). 

Tabell 12: Raskiftet: Antall fritidsboliger etter beliggenhet og år.  Undersøkelsesområdet, Elverum, Trysil 
og Åmot kommuner 2001 - 2012. Antall og indeks: 2001=10.  Kilde: Statistisk sentralbyrå NOS 
Bygningsmasse, Matrikkelen 

Antall fritidsboliger etter beliggenhet og år. 
     

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

Elverum, i alt 444 445 458 455 458 463 467 470 481 491 496 498 

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

Åmot, i alt 1085 1145 1179 1183 1199 1222 1231 1264 1 323 1432 1567 1662 

Undersøkelsesomr
. Raskiftet 

1298 1308 1327 1336 1360 1398 1470 1533 1556 1698 1715 
 

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 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Elverum, i alt 100 100 103 102 103 104 105 106 108 111 112 112 

Trysil, i alt 100 101 102 103 103 107 112 117 117 119 120 121 

Åmot, i alt 100 106 109 109 111 113 113 116 122 132 144 153 

Undersøkelsesomr
. Raskiftet 

100 101 102 103 105 108 113 118 120 131 132 
 

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 over to tredjedeler av bestanden av fritidsboliger i undersøkelsesområdet er det i 

Matrikkel ikke gitt opplysninger om hvordan fritidsboligeierne har løst sin vannforsyning8. 

De fleste av fritidsboligene som det er gitt opplysninger om har en eller annen form for 

felles vannforsyning, men det er rimelig å anta at bortimot 80 % ikke har innlagt vann. Det 

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

vet om det er tilfelle her. Ved nyere etableringer er det nå 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. Raskiftet: Fritidsboliger i undersøkelsesområdet etter vannforsyning. Kilde: 
Matrikkelen 

Vannforsyning Antall Prosent 

Tilknyttet offentlig vannverk 50 3 % 

Tilknyttet privat vannverk 266 16 % 

Privat innlagt 66 4 % 

Privat ikke innlagt 115 7 % 

Ikke utfylt 1218 71 % 

I alt 1715 100 % 

 

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

alle enheter er 74 m2, medianverdien noe mindre, 65 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: Raskiftet: 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 110 86 50 50 

Tilknyttet privat vannverk 94 80 264 266 

Privat innlagt 79 74 64 66 

                                                      
8
 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. 



 

32 

 

Privat ikke innlagt 56 55 112 115 

Ikke utfylt 65 55 615 1218 

I alt 74 65 1105 1715 

I undersøkelsesområdet til Raskiftet vindkraftverk ble 29 % av fritidsboligene bygget før 

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

i åra mellom 1980 og 2000 var relativt liten byggeaktivitet (Tabell 15). 

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

Tidsperiode Antall Prosent Gj.snitt m
2
 Median m

2
 

Til og med 1960 488 29 % 82 67 

1961 - 1970 261 15 % 53 50 

1971 -1980 316 18 % 56 51 

1981 - 1990 127 7 % 61 55 

1991 - 2000 106 6 % 68 64 

2001 - 2010 417 24 % 89 80 

I alt 1715 99 % 74 65 

 

Fritidsboligbestanden i Raskiftets undersøkelsesområder er som helhet relativt gammel, 

selv om byggeaktiviteten har tatt seg opp noe i de senere åra. Gjennomsnittlig alder er på 

41 år og mediantallet er på 37 år. Det er særlig fritidsboligene som det ikke er registrert 

opplysninger om som trekker tallene opp. Disse enhetene er i størrelsesorden dobbelt så 

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

(Tabell 16). 

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

Vannforsyning Gjennomsnitt (år) Median (år) 
Antall med 

opplysn. 
Antall i alt 

Tilknyttet offentlig vannverk 24 11 47 50 

Tilknyttet privat vannverk 5 1 265 266 

Privat innlagt 27 14 66 66 

Privat ikke innlagt 29 24 113 115 

Ikke utfylt 51 41 1170 1218 

I alt 41 37 1661 1715 

6.1 Oppsummert 

Undersøkelsesområdet preges av et etablert fritidsboligmiljø, med lange tradisjoner. I det 

siste tiåret har nybyggingen igjen tatt seg opp. Det 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 

89 og 80 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 
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tradisjonelt friluftsliv (Ericsson 2006). Dette kommer vi tilbake til senere da vi drøfter 

motivene for å eie og bruke fritidsbolig i undersøkelsesområdet til Raskiftet. 
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7 FRITIDSBOLIGER OG PLANRESERVER  

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 19). 

7.2  Ledige fritidsboligtomter – 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.  

Opplysningen om planreservene er basert på innspill fra kommunene. Det er også rimelig 

å fokusere på de kommunene som har et vesentlig innslag av fritidsboliger – noe som 

medfører at Elverum kommune ikke er interessant i denne sammenheng9. Vi rapporterer 

disse tallene for kommunene som med vekt på det vi har definert som 

undersøkelsesområdet. 

 Trysil kommune har ca 225 fritidsboligtomter som planreserve i 

undersøkelsesområdet10 

 Åmot kommune har en planreserve på ca 700 fritidstomter i undersøkelsesområdet, 

hvorav ca 300 befinner seg i ett større felt som er under utvikling på vestsida av 

Osensjøen. Resten er spredt på mindre utbygginger.  

                                                      
9
 Vi ser også bort ifra tidligere småbruk som omreguleres og annonseres som fritidsboliger. 

10
  Ikke relevant å ta med utbud av tomter i Trysilfjellet siden dette representerer et helt annet produkt enn 

de eiendommene som faller innenfor undersøkelsesområdet. 
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7.3 Oppsummering tomtereserver i undersøkelsesområdet. 

Det er et betydelig antall ubebygde tomter, både ferdig regulert i tidligere planer og nye 

planer, de siste i en blanding av å være under regulering eller ferdig regulert og 

nyintrodusert på markedet i undersøkelsesområdet. Det samlede antallet er i underkant av 

1000 tomter, hvorav 700 er i Åmot og 225 i Trysil.  

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. 
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8 TRENDER FOR BYGGING AV FRITIDSBOLIGER I FJELLET I 

ØSTLANDSOMRÅDET.  

I de senere åra 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, primært de som har de største 

alpindestinasjonene, 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 sett har ca en tredjedel av den samlede tilveksten i hele landet de seneste åra vært 

lokalisert til de tre innlandsfylkene Hedmark, Oppland og Buskerud. (Sammenlikne Tabell 

17 og Tabell 18)  

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

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

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

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

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

Igangsatte fritidsbygg 

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  

         
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: Igangsatt bruksareal til fritidsbygg etter fylke og år. Kvadratmeter og indeks. Hedmark, Oppland 
og Buskerud 2001-2011. Kilde: NOS Byggearealstatististikk 

Igangsatt bruksareal 

 Antall m
2
 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: Raskiftet: Igangsatte fritidsbygg etter kommune og år. Antall og indeks. Elverum, Trysil og Åmot 
2001-2011. Kilde: NOS Byggearealstatististikk 

Igangsatte fritidsbygninger 

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

Elverum, i alt 0 12 3 2 5 0 1 2 9 3 2 

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

Åmot, i alt 16 33 1 22 23 10 33 60 113 127 101 
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 

Elverum 0 100 25 17 42 0 8 17 75 25 17 

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

Åmot 100 206 6 138 144 63 206 375 706 794 631 

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:Raskiftet: Igangsatt bruksareal til fritidsbygg etter kommune og år. Kvadratmeter og indeks. 
Elverum, Trysil og Åmot 2001-2011. Kilde: NOS Byggearealstatistikk 

Igangsatt  bruksareal 

 m
2
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Elverum, i alt 0 698 137 143 255 0 33 117 564 157 45 

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

Åmot, i alt 1164 2659 38 2151 2116 889 3239 6154 10296 10687 8639 

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 

Elverum 0 100 20 20 37 0 5 17 81 22 6 

Trysil 100 68 52 42 225 331 320 7 154 51 61 
Åmot 100 228 3 185 182 76 278 529 885 918 742 

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 profilert alpindestinasjonen de senere år, og har i svært stor grad basert 

sin trafikk på privateide fritidsboliger. Åmot har en profil som likner på kommuner som 

Engerdal og Rendalen. Disse er, som vi har vist tidligere, også store fritidsboligkommuner, 

men med en annen profil. Elverum har kun et lite antall fritidsboliger. 

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 per omsetning sier altså i seg selv ingenting om prisutviklingen, men 

er eneste statistikk 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 for fritidsboliger. 

9.1 Omsetning 

Omsetningstall bekrefter at det er stor forskjell mellom Trysil og de andre kommunene. Det 

er også lite trolig at tallene for Trysil kommune er representative for situasjonen rundt 

Osensjøen som faller innenfor undersøkelsesområdet til Raskiftet. Tallene for Trysil 

domineres av hva som skjer i og rundt Trysilfjellet og vil være lite relevante for 

undersøkelsesområdet. I Elverum skjer det svært lite på fritidsboligsida, det gjelder både 

bygging og omsetning, og de enheter som omsettes ligger lavt i pris. Utviklingen i Åmot 

tilsier at det der har blitt større interesse og marked for fritidsboliger i de senere åra. Det 

gjelder både tilbudet i form av nybygg, omsatte enheter og prisklasse. Vi ser veksten i 

antallet nye fritidsboliger i undersøkelsesområdet til Raskiftet avspeilet i Tabell 12 (se side 

28), samme informasjon er vist grafisk i neste figur (Figur 6).  
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Figur 6: Raskiftet: Antall fritidsboliger etter beliggenhet og år.  Undersøkelsesområdet, Elverum, Trysil og 
Åmot kommuner 2001 - 2012. Antall og indeks: 2001=10.  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 Feil! Fant ikke referansekilden., side Feil! Bokmerke er ikke definert.). 

Ser vi på prisutviklingen (kun kommunetall) tyder den på at omsetningen av mer moderne 

enheter med høyere standard utgjør en stadig større andel (Jfr. Tabell 21 og Tabell 22). 
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Tabell 21: Raskiftet: Antall omsatte fritidseiendommer etter kommune og år. Antall og indeks. Elverum, 
Trysil og Åmot 2001-2011. Kilde: NOS Eiendomsomsetning 

Omsatte fritidseiendommer 

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

Elverum, i alt 10 16 10 22 18 20 19 13 5 13 15 

Trysil, i alt 102 94 103 133 156 235 222 225 224 150 211 
Åmot, i alt 23 25 23 21 33 30 60 35 72 44 55 

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 

Elverum 100 160 100 220 180 200 190 130 50 130 150 

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

Åmot 100 109 100 91 143 130 261 152 313 191 239 

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 

 

Tabell 22: Raskiftet: Gjennomsnittlig kjøpesum pr omsetning av fritidseiendom etter kommune og år. 
Tusen kroner og indeks. Elverum, Trysil og Åmot 2001-2011. Kilde: NOS Eiendomsomsetning 

Gjennomsnitt kjøpesum per omsetning 

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

Elverum, i alt 160 319 146 342 257 297 317 453 270 464 324 
Trysil, i alt 1044 1216 1239 1931 1454 1424 1811 2219 2646 1819 1719 

Åmot, i alt 248 292 352 494 458 398 817 763 643 674 738 

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 

Elverum 100 200 92 214 161 186 199 284 169 291 203 

Trysil 100 116 119 185 139 136 173 212 253 174 165 
Åmot 100 117 142 199 185 160 329 307 259 272 297 

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 24.   
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Tabell 23: Raskiftet: Fritidsboliger i undersøkelsesområdet etter omsetningstype. Siste omsetning. Kilde: 
Matrikkelen 

Omsetningstype Antall i  alt Omsatt før 2001 Omsatt etter 2000 

Fritt salg  806 169 637 

Gave 188 74 114 

Skifte/uskifte 141 50 91 

Annet 127 39 88 

Uoppgitt* 451 440 11 

I alt 1713 772 941 

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

Omsetningsverdien på omsatte enheter har steget en del i siste halvdel av 10-året. I enkelte 

år kan det være særlig dyre objekt som trekker gjennomsnittstallene opp, noe som er 

tydelig i 2001 sammenlikner man gjennomsnittstall og median, 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. 

Tabell 24: Raskiftet: 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 546 935 160 000 133 169 

2001 1 263 175 200 000 20 27 

2002 386 212 310 000 33 35 

2003 414 375 315 000 16 24 

2004 256 778 220 000 18 39 

2005 605 469 300 000 32 49 

2006 505 345 380 000 42 58 

2007 595 782 405 000 62 107 

2008 760 581 500 000 43 68 

2009 644 056 425 000 63 125 

2010 634 930 450 000 50 105 

I alt   512 806 

 

I Tabell 25 har vi sammenholdt gjennomsnittsprisen på omsatte enheter i influensområdet 

med prisen på alle omsatte enheter i Elverum og Åmot kommuner11. Tallene viser ingen 

systematiske variasjoner mellom undersøkelsesområdet og 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 tidspunkt12.  

 

                                                      
11

 Vi holder Trysil utenom her da de tallene primært er knyttet til Trysilfjellet og er lite relevante for 
influensområdet til Raskiftet. 
12

 Gjennomsnittsbeløpet for influensområdet i 2001 og mediantallet samme år viser utsalg av 'unormale' 
omsetningssummer. Gjennomsnittssummen er pret av ett stort salg, som ikke får så stor betydning i 
medianen. 
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Tabell 25: Raskiftet: Gjennomsnittlig kjøpesum for fritidsboliger i undersøkelsesområdet, Elverum og Åmot 
kommuner etter omsetningsår. Tusen kroner.  Kilde: Matrikkelen og NOS Eiendomsomsetning 

 
Gjennomsnittlig kjøpesum i 1000 kroner i: 

Omsetningsår 
Undersøkelses- 

området 
Både Elverum og 

Åmot 
Elverum kommune Åmot kommune 

2001 547 221 160 248 

2002 1263 302 319 292 

2003 386 290 146 352 

2004 414 416 342 494 

2005 257 387 257 458 

2006 605 357 297 398 

2007 505 696 317 817 

2008 596 679 453 763 

2009 761 619 270 643 

2010 644 626 464 674 

 

9.2 Omsetning og et vindkraftverk 

Vi har vært i kontakt med aktører innenfor eiendomsmegling med aktivitet i det aktuelle 

området13. Fra det hold framholdes at markedet for fritidseiendommer i fjellområder i 

innlandet oppleves som tregt for tiden, og det helt uavhengig av vindmøllesaken. Mest 

sannsynlig er det en ettervirkning av finanskrisen14. 

Fra eiendomsmeglerhold understrekes at det kun er et lite antall omsetninger i de aktuelle 

områdene siden planene om et vindkraftverk ble kjent. Det er derfor svært begrenset 

konkret erfaring å vise til. 

 Det pekes på at når slike planer introduseres skapes en viss usikkerhet om de aktuelle 

objektene i markedet. En slik usikkerhet er i utgangspunktet en ulempe i kjøp og salg av 

eiendom, men samtidig er det ikke gitt at selv en slik usikkerhet blir tillagt vekt. Fra 

meglerhold har man opplevd at enkelte potensielle kjøpere søker informasjon om planene, 

andre synes ikke å legge vekt på det, eller ikke kjenne til det. 

Erfaringen med eiendomsmarkedet – fritidseiendommer inklusive - og skytefeltsaken har 

vært at så snart saken var avgjort og de faktiske forholdene var klarlagt (hva som skulle 

skje og når), så har det ikke vært merkbare effekter på eiendomsmarkedet. 

Vi kommer tilbake til hvordan eierne av fritidseiendommer selv vurderer spørsmålet om 

verdiutvikling som følge av et mulig vindkraftverk i kapittel 12 (se Tabell 39, side 66), og 

avslutningsvis senere i en oppsummerende drøfting.   

                                                      
13

 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. 
14

 Som internasjonalt gjerne tilordnes perioden fra 2007 og fram til og med 2010 – 2011, men som for 
Norges del hadde ett mildere forløp og kortere varighet. 
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10 ORGANISERING AV FRITIDSBOLIGBYGGINGEN – LOKAL OG REGIONAL 

VERDISKAPING.  

 

Som redegjort for innledningsvis operer analysen næringslivet og vindkraftverket opereres 

med to områdeavgrensinger: 

 Med lokalt næringsliv menes næringsliv i Trysil, Åmot og Elverum15 

 Med regionalt næringsliv menes næringsliv i følgende seks kommuner: 

o  0427 Elverum 

o 0428 Trysil 

o 0429 Åmot 

o 0430 Stor-Elvdal 

o 0432 Rendalen 

o 0434 Engerdal 

 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). 

                                                      
15

 Her er også tatt med Elverum kommune  som lokalt. 
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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 

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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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.) 

 
* Etter at sysselsettingstallene for 2010 ble publisert har et Trysilbasert foretak med vel 40 ansatte og et Elverum-
basert foretak med rundt 60 ansatte gått konkurs.  
 

Det er viktig å huske at «sysselsatte etter arbeidssted», for eksempel i Trysil, betyr 

sysselsatt i et foretak med forretningsadresse i Trysil. 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 hytter 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
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hytter. 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 hytter 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, jf. 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. 
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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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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 det planlagte vindkraftverket vil ingen av møllene ligge innenfor Elverum kommunes 

grenser. Møllene ligger så tett inntil Elverums grense at vi likevel inkluderer Elverum 

kommune i det vi kaller «lokal». Med denne avgrensingen er det mange relativt store 

lokale foretak i næringsgruppen «Oppføring av bygninger». Det største er Martin M. 

Bakken AS, som er en del av Backe Gruppen som har rundt 900 ansatte og med 

hovedkontor på Fornebu. 
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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 lokale foretaket er Jon Galten i Rena, med 32 ansatte. 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. Både lokalt og regionalt er det flere foretak av en slik størrelse at de kan være 

delleverandører i anleggsperioden. 

  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. Alle 

disse er lokale, dvs. de ligger i Åmot, Elverum eller Trysil. 

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

foretak som kan levere hytter. Rena Byggsystem AS leverer av hus, hytter og garasjer i 

Åmot og omegn. Mistralaft, med 7 ansatte leverer i all hovedsak hytter og har hele 

Østlandet som marked. Sollia Bygg As er en tømrerbedrift som leverer til hele Østlandet. 

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 hytteprosjekter, 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 byggevarer i 

disse kommunene.  Mye av trelast som brukes i hyttebygging 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. 

10.2 Bygging av fritidsboliger. 

I undersøkelsesområdet til Raskiftet ligger det i dag 865 fritidsboliger i Åmot, 679 i Trysil 

og 156 i Elverum – til sammen 1715 fritidsboliger (Tabell 10, side 28). I perioden 2001 – 2011 

har veksten i undersøkelsesområdet vært på 417 enheter, tilsvarende 32 prosent. 
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Som Figur 7 (se også Tabell 19 og Tabell 20, side 38) viser for kommunene som helhet, 

varierer antall igangsatte fritidsboliger sterkt fra år til år.  

 

Figur 7: 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 35. 

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 9.2 

(side 43) for drøfting av hvordan et vindkraftverk kan påvirke omsetning av fritidsboliger. 

Se kapittel 12 (side 65) 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 7 – se også Tabell 19 og 

Tabell 20, side 38. I Elverum bygges det svært få hytter. Sammenlikner vi Trysil og Åmot, 

tyder tallene på at eksterne forhold som konkurranse fra andre kommuner, konjunkturer, 

mm, ikke kan ha 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 årene 2005 og 2006 ble det igangsatt rundt 250 hytter i Trysil, men bare 20-25 i 

Åmot. I 2010 og 2011 ble det igangsatt flere hytter i Åmot enn i Trysil. De store 

svingningene kan tolkes slik at lokale foretak innrettet mot hyttebygging må ha en 
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fleksibilitet i produksjonsvolum og markedsområde. Uten denne fleksibiliteten vil de ikke 

kunne overleve som hytteleverandører.16 

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 hytter har oftest langt mindre 

aksjonsradius. Regionen har i dag ingen store foretak spesialisert på monteringsferdige 

hytter.17 

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 33viser antall boliger (boenheter) bygget fra 2001 til 2011. Antall 

igangsatte fritidsbygg varierer mye fra år til år, f. Figur 7. I Elverum bygges det så få hytter 

at dette markedet er av liten interesse, sett i forhold til boligmarkedet. I Trysil har 

hyttemarkedet i perioder vært helt dominerende i forhold til boligmarkedet, og også i 

Åmot har det de siste årene blitt bygget langt flere hytter enn boliger. 

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 

 

Bygging av hytter 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 hytte 

til hytte og fra entreprenør til entreprenør. Men ser vi bort fra pukk, grus og trelast, vil så 

og si alle materialer som brukes i hyttebyggingen 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 

                                                      
16

 Et av de største foretakene som var aktive i hyttebygging, Hanstad AS med vel 40 ansatte, gikk konkurs 
i 2011. 
17

 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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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 hytte en høystandard hytte (minimum strøm, vann og 

avløp) av den størrelse i som gjennomsnitt bygges i Trysil, Åmot og Elverum krever 1,4 

årsverk.18 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 

hyttebyggere 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 hytteeierne bor langt unna hyttekommunen. Eksempelvis 

er det nesten helt slutt med at hyttebyggere selv setter opp grunnmur til hytta. 

Hvor store del disse 1,4 årsverkene som gir lokal sysselsetting, vil variere med byggemåte. 

Foretak som driver med monteringsferdige hus har «montører» som reiser rundt og setter 

opp hytter, og de har faste underleverandører uavhengig av hvor hyttene settes opp. 

Bruken av lokal arbeidskraft er nokså begrenset.  

Foretak som plassbygger hytter 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 hytte av gjennomsnittlig størrelse gir grunnlag for. 

 1,3 årsverk lokalt, dvs. i Trysil, Åmot eller Elverum. 

 0,1 årsverk lekker ut av regionen. 
 

Ut fra disse tallene vil 10 plassbygde enheter per år, bety en etterspørsel etter arbeidskraft 

på 14 årsverk per år, hvorav 13 kommer lokalt. Her er det viktig å huske at anslagene er 

basert på lokale foretak som leverer plassbygde hytter. Det finnes også lokale leverandører 

av monteringsferdige hytter. De siste årene har det vært nedgang i hyttebyggingen, helt 

uavhengig av vindkraftplanene, og det er et økende innslag av monteringsferdige hytter 

både fra Norge (Saltdalshytta og Familiehytta, mm), og ikke minst østeuropeiske 

laftehytter. Lokale foretak som tidligere var innrettet mot det regionale hyttemarkedet har 

orientert seg mot andre markeder, særlig mot boligmarkedene på det sentrale 

Østlandsområdet.  

Lokale BA-foretak vi har vært i kontakt med har ikke merket noen endring i etterspørselen 

eller noen interesse for planene om vindkraftverk.  

                                                      
18

 Vi ser da bort fra hytter som bygges i Trysilfjellet. Her er hyttene i gjennomsnitt langt større, og krever i 
snitt 2,3 årsverk. 
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11 LOKAL- OG REGIONALØKONOMISKE EFFEKTER I FRITIDSBOLIGENES 

”DRIFTSFASE”.  

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

eksisterende hytter 

Hvordan bruk av dagens hytter vil bli påvirket av et eventuelt vindkraftverk, er vanskelig 

å forutsi. Hyttebrukerne etterspør noen varer og tjenester som avhenger av brukstid, som 

dagligvarer, ved, og kanskje brøyting. Det kan også tenkes at noen hytteeiere vil skrinlegge 

planer om oppgradering som følge av vindkraftverket. Vi har innhentet opplysninger fra 

hytteeierne om hvordan de mener en eventuell etablering av et vindkraftverk vil påvirke 

bruksverdien av fritidsboligen – se Tabell 39 (side 66). Cirka ½-parten av respondentene 

krysser av for at et vindkraftverk vil være fra litt negativt (18 %) til svært negativt (18 %). 

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 hytter 

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 hytteeiernes 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 hyttekommuner, og på samtaler med foretak 

som leverer tjenester til hytteeierne.  

De foretakene som bygger nye hytter 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 

vedlikehold- 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. 

Omfanget varierer fra kommune til kommune, Omfanget varierer selvsagt også fra år til år. 
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Det kan gå mange år mellom hver gang en hytteeier gjør utvidelser eller oppgraderinger 

som medfører innleid arbeidskraft av noe omfang. Basert på Ericssons undersøkelser anslår 

vi at det i hver hytte brukes rundt 11 000 kroner per år til vedlikehold, oppgradering og 

påbygging. Dette omfatter ikke kjøp av materialer, med mer som hytteeierne bruker i egne 

oppussingsarbeider. 

 I Raskiftets undersøkelsesområde er det 1715 hytter. 11 000 kroner per hytte per år gir en 

totalsum på ca. 19 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 mindre foretakene som oppfører bygninger, anslår vi 

grovt en omsetning på 850 000 kroner per årsverk. En omsetning på 19 mill. kroner vil da 

anslagsvis gi 22 årsverk per år i vedlikehold, oppgradering og påbygg. Her er det sikker 

store sesongvariasjoner, slik at langt mer enn 22 personer er involvert i denne 

virksomheten. De 22 årsverkene kommer trolig i all hovedsak fra lokale foretak. 

11.2 Etterspørsel knyttet til drift av hyttene, som brøyting, vakthold, 

vedleveranser, etc. 

Brøyting, grusing, vakthold, ved, mm. 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 standarden 

på hyttene, og tilretteleggingen i området i form av preparerte skiløyper, etc. Ut fra 

erfaringer fra tidligere undersøkelser (Ericssson og Grefsrud 2005, Ericsson, mf.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 500 hytter. I undersøkelsesområdet til Raskiftet vil 

hytteservice gi grunnlag for vel 3 lokale årsverk per år. Arbeidet vil være sesongbetont, og 

kan involvere flere personer enn årsverk. 

Det er et ikke ubetydelig årlig og vedvarende bidrag til næringslivet i regionen. 

11.3 Fritidsboligbrukernes motiver for eierskap, bruk av hyttene og forbruk  

Hyttebrukernes forbruk lokalt i hyttekommunen 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 vindkraftverket. 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 
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eierne / brukerne i særlig grad vektlegger, og som kan bidra til å vurdere følsomheten 

overfor tekniske / mekaniske / menneskelige inngrep i deres rekreasjonsområde.  

Det ble postalt sendt ut 250 forespørsler til eierne i Raskiftet, der de 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 8319 godt besvarte skjemaer, tilsvarende en svarprosent på 33 %. Den geografiske 

fordelingen av svarene oppviser ingen vesentlige skjevheter i forhold til populasjon og 

utvalg (Tabell 34). 

Tabell 34: Raskiftet: Spørreundersøkelse til fritidsboligeiere: populasjon, utvalg og materiale 
etter eiers bostedskommune Kilde: Matrikkelen og NOS Eiendomsomsetning. 

 
Antall: Prosent: 

Eiers bosted Populasjon Utvalg Materiale Populasjon Utvalg Materiale 

Østfold 58 6 1 4 % 2 % 1 % 

Akershus 506 89 22 31 % 31 % 33 % 

Oslo 270 56 12 17 % 19 % 18 % 

Hedmark 665 114 27 41 % 39 % 40 % 

Annet sted 115 26 5 7 % 9 % 7 % 

I alt 1614 291 67 100 % 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 Raskiftet er 

gjennomsnittlig brukstid på hyttene 54 døgn, medianen 47 døgn. Tilsammenlikning ble det 

i 2002 registrert gjennomsnittlig 40 døgn i Rendalen, 51døgn i Gausdal og 45 døgn i Nord-

Aurdal. Der var svarinngangen høyere og tallene basert på fem ganger så mange enheter 

og med større spredning. Til de samlede forbruksestimatene for Raskiftet reduserer vi 

bruken med 10 %20 for å ta høyde for en mulig overrepresentasjon av mye brukte hytter.  

11.3.1 Motiver for eierskap og bruk av fritidsbolig 

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 viktige for eierskap til dem som 

eier fritidsbolig i undersøkelsesområdet til vindkraftverket. Dimensjonene er ikke gjensidig 

                                                      
19

 Det mangler opplysninger om bostedskommune for 16 av de besvarte skjemaene. 
20

 Beregninger i andre undersøkelser anslår et nivå i denne størrelsesorden (Ericsson&Grefsrud, 2005; 
Velvin m.fl., 2000). 
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utelukkende, slik at man kan være tilordnet flere dimensjoner samtidig.  Tre21 dimensjoner 

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 dimensjoner22 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.  

 

 
 
Figur 8: Raskiftet: Fritidsboligeiernes motiver for å eie fritidsbolig i området. Prosent. 

                                                      
21

 Disse tre faktorene forklarer 40% av variansen i materialet. 
22

 Disse to dimensjonene forklarer tilsammen ytterligere 21% av variansen. 
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Fritidsboligeierne i Raskiftet 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 70 % mener at dette er viktig til avgjørende faktorer for at de eier fritidsboligen i 

området. Ca. halvparten mener at jakt og fiskemuligheter av stor betydning. En liten andel 

- under 10 % - er avgjørende opptatt av forhold rundt det tilrettelagte og kommersialiserte 

friluftslivet, som Trysilfjellet kan stå som eksponent for i denne sammenhengen. Nesten en 

fjerdedel har tilknytning til området fra før, og omtrent like mange mener at muligheten til 

å være tilknyttet arbeidslivet er særlig viktig for eie/bruk av fritidsboligen (neste figur). 

11.3.2 Bruk av fritidsboligen, sesongstruktur 

Fritidsboligene i undersøkelsesområdet 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 

tradisjonelt friluftsliv, jakt og fiske har relativt 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 (Figur 9). 

 
Figur 9: Raskiftet: 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 under halvparten 

oppgir at de handler varer i lokalt er det nesten 60% som oppgir kjøp av tjenester lokalt 
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(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: Raskiftet: Innkjøpsmønster for varer og tjenester. Andel av fritidsboligeiere som har oppgitt 

respektive innkjøpssted. 

Raskiftet Hjemme Undervegs Etter ankomst Antall  (n) 

 Varer 51 % 39 % 41 % (83) 

Tjenester 20 % 5 % 57 % (83) 

 

Det er rimelig at tjenestekjøpene har en større lokal 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 Trysil eller Åmot. At 

handlemønstrene styres bl.a. av forholdet mellom tilbudet lokalt på stedet, hjemme og 

undervegs når det gjelder utvalg i dybde, bredde og tilgjengelighet er vel nærmest selvsagt. 

Det er også vist at turister og fritidsboligeiere oppviser det samme handlemønsteret som 

fastboende, og at kommuner med handelslekkasjer fra fastboende også lekker fra 

fritidsboligbrukerne (Hansen 1994). (Jfr. Figur 10) Disse kommunene ligger imidlertid ikke 

verst an i Hedmark, og både Trysil og Elverum har en omsetning pr. innbygger som ligger 

over landsgjennomsnittet. 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 10: 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 
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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 83 enhetene som har svart og forutsetter at samtlige 1 715 enheter 

brukes på samme måte, men har trukket fra 10 %, som tidligere gjort rede for. 

Tabell 36: Raskiftet: Bruksdøgn og persondøgn etter sesong. Gjennomsnitt, median og sum. 

Raskiftet Gjennomsnitt Median Sum (83 enheter) Alle 1715 enh. – 10 % 

Hele året: 
 

   

Bruksdøgn  54 47 4509 81162 

Persondøgn 159 151 13159 236862 

Sommer (mai-okt) 
 

   

Bruksdøgn  33 28 2714 48852 

Persondøgn 92 87 7621 137178 

Vinter (nov-apr) 
 

   

Bruksdøgn  22 18 1795 32310 

Persondøgn 67 56 5538 99684 

 

 
Tabell 37: Raskiftet: Samlet forbruk i detaljhandelen 2011 (2010). Fritidsboliger i undersøkelsesområdet . 
Kilde: NOS Varehandelsstatistikk, Ericsson&Grefsrud 2005. 

Raskiftet Sum Gjennomsnitt Median 

Persondøgn, antall 235000   

Forbruk per persondøgn, kroner: 
 

89,- 67,- 

Samlet forbruk, eks mva, i 1000 kr.  
 

16 732 12 596 

Total detaljhandelsomsetning, eks mva,  i 1000 kr.:  

Elverum (2010, eks mva, i 1000 kr) 1 614 000   

Trysil (2010, eks mva, i 1000 kr) 573 000   

Åmot (2010, eks mva, i 1000 kr) 251 000   

 

Ut fra disse beregningene kan en regne med at fritidsboligbrukerne i undersøkelsesområdet til 

Raskiftet vindkraftverk legger igjen rundt 13-17 millioner kroner (eks. mva) i lokalområdet. 

Det utgjør under 1 % av samlet omsetning i detaljhandelen i disse tre kommunene 

Elverum, Trysil og Åmot. Dette er relativt sett folke- eller turistrike kommuner og derfor 

har et ikke ubetydelig eget kundegrunnlag og et handelstilbud basert på dette. For butikker 

i områder med begrenset fast kundegrunnlag vil all tilleggsomsetning som regel være av 

betydning for å opprettholde tilbudet. 

 Joker Osen, som ligger på Osneset, har dagligvarer, i tillegg til post i butikk, bank i butikk, 

tipping, reseptfrie legemidler, gass, olje og ved. De har også litt jernvare (skruer etc.), hagejord 

og bark, blomster og planter, mm.  Butikken har ca. 400 fastboende og mange hytteeiere som 

kunder. Butikken har søndagsåpent med tanke på hytteeiere og turister. Joker Osen har ikke 

merket noen nedgang i omsetningen etter at planene om vindkraftverk ble kjent. 

Vindkraftplanene har heller ikke vært noe samtaletema i butikken, dvs. daglig leder har ikke 

registrert at dette er noe kundene er opptatt av.  
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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 området som Raskiftet vindkraftverk er lokalisert i, til tur- og friluftsaktiviteter. Det 

er 45 % som oppgir at de bruker dette området til én eller flere typer friluftsaktiviteter og ca 

en fjerdedel oppgir at de utøver samtlige av de aktivitetene som det er spurt om, dvs. 

fotturer sommerstid, skiturer, jakt-/fisketurer og bærturer. Skal en dømme etter 

svarfordelingen her, er fritidsboligeierne som sogner til Raskiftet enten lite eller svært 

aktive når det gjelder friluftsaktiviteter. 

Den vanligste er fotturer og skiturer, som ca 40 % har brukt området til. En tredjedel av 

disse går tur i området så ofte som mulig. Området brukes også en del i forbindelse med 

mer målrettede bær, jakt- og fisketurer (Tabell 38). 

Tabell 38: Raskiftet: Bruk av området til ulike friluftsaktiviteter. Omfang og hyppighet. Prosent. 

Raskiftet 
Andel som 
har brukt 
området 

Brukshyppighet:  

Så ofte som 
mulig 

Av og til Sjelden I alt 

Fotturer sommerstid 40 30 38 32 100 

Skiturer 39 36 36 28 100 

Jakt-/fisketurer 28 33 23 44 100 

Bærturer 33 29 38 33 100 

 - 1 aktivitet 6     

 - 2 aktiviteter 7     

 - 3 aktiviteter 7     

 -  alle 4 aktivitetene 24     

 

Halvparten mener at etablering av et vindkraftverk på Raskiftet vil påvirke deres bruk av 

fritidsboligen negativt, en knapp femtedel 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 én tredjedel. Noen få eiere har svart at de tror 

vindkraftverket vil ha positiv innvirkning på deres bruk av fritidsboligen, og 15 % mener 

virkningen vil være umulig å si før vindkraftverket eventuelt står ferdig.  (Jfr. tab. 9.2.)  
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Vurderingen av den framtidige verdien på fritidsboligen ved en eventuell etablering av 

vindkraftverket følger samme mønster i svarfordelingen (Tabell 39). 

Tabell 39: Raskiftet: Fritidsboligeiernes vurdering av en eventuell etablering av et vindkraftverk vil bety for 
bruken av og verdien på fritidsboligen. Prosent. 

Raskiftet 
Svært 

negativt 
Ganske 
negativt 

Litt 
negativt 

Neppe 
påvirkes 

Litt 
positivt 

Ganske 
positivt 

Svært 
positivt 

Umulig 
å si 

Basis 
(n) 

Påvirke bruk 18 % 16 % 18 % 33 % 0 % 0 % 3 % 15 % 67 

Påvirke verdi 21 % 18 % 12 % 34 % 0 % 0 % 0 % 15 % 67 

 
Tallene for hvordan respondentene vurderer endring i framtidig bruk og framtidig verdi er 

relativt like. 52 % (bruk) og 51 % (verdi) er fra litt til svært negative i sine anslag over 

reduksjon i bruk og verdi. Dette avspeiler en oppfatning blant de som har valgt å besvare 

skjema som deler seg nokså på midten mellom de som er negative og de som mener det 

neppe vil påvirke eller at det er umulig å si noe om.  

Flere respondenter har i tillegg valgt å gi egne kommentarer i åpne kommentarfelt (se kap. 

2.3, side 13 for bruk av denne informasjonen) som dekker antatt endring i bruk og som 

utdyper det bildet tabellen gir – se Vedlegg - Tabell 44, side 87. Kun et par tre 

respondenter har valgt å kommentere spørsmålet om forventet verdiutvikling. Et 

gjennomgående poeng i de åpne kommentarene (se Vedlegg - Tabell 44, side 87) 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.   

Vi har spurt om hvor godt man kjenner til planene om vindkraftverket på Raskiftet, og som 

da ligger til grunn for vurderingene. Når det gjelder plassering, antall og høyde er disse 

parametrene godt kjent av 30 - 40 %. Den planlagte lokaliseringen er det som er best kjent, 

60 % mener de er helt eller delvis kjent med den. Omfanget av nødvendige veiinngrep er 

mer overfladisk kjent, mens den planlagte framdriften ikke er alminnelig godt kjent (Tabell 

40)23.   

 

 

                                                      
23

 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. 
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Tabell 40: Raskiftet: Fritidsboligeiernes kjennskap til de konkrete planene om vindkraftverk på Raskiftet. 
Prosent. 

 
Ja Delvis Nei I alt % (n) 

-  plassering av vindmøllene 39 % 20 % 41 % 100 % (54) 

 - antall vindmøller 30 % 19 % 52 % 100 % (54) 

- høyde på de planlagte møllene 33 % 17 % 50 % 100 % (54) 

-  veiinngrep til vindkraftverket 20 % 20 % 59 % 100 % (54) 

 - framdrift på vindkraftverket 15 % 20 % 65 % 100 % (54) 

 

Det samlede inntrykket er at saken ikke er godt opplyst blant fritidsboligeierne i 

undersøkelsesområdet. Det er gjennomgående om lag 1/3-del av respondentene som mener 

de har kjennskap til forskjellige tekniske aspekter ved planene (plassering, antall og høyde 

på møllene), mens planlagt framdrift gjennomgående er ukjent. Dette gir grunnlag for to 

betraktninger: 

 En god dialog med berørte parter om et sakskompleks forutsetter at 

sakskomplekset er godt opplyst. Denne saken er ikke godt opplyst. Det er derfor 

behov for mer informasjon for å utvikle en god dialog.  

 Det må tas hensyn til et lavt opplysningsnivå for sakskomplekset i bruk av 

informasjonen fra spørreundersøkelsen.  

o Det betyr blant annet at respondentenes meninger om vindkraftverket kan 

endre seg med å heve sakens opplysning. Det gjelder ikke minst spørsmål 

som angår fritidsboligeiernes vurdering av en eventuell etablering av et 

vindkraftverk vil bety for bruk av og verdi på fritidsboligen – se forrige 

figur.  

o Vi må anta at sakens opplysning er en sentral faktor som bestemmer 

respondentenes mening om planene. Det å relatere til faktorer som 

fritidsboligenes varierende avstand til møllene innenfor 

undersøkelsesområdet, krever at de to faktorene avstand og opplysning 

separeres. 

12.2 Avstand og oppfatning 

En gruppe på 62 % av respondentene i undersøkelsen har angitt lokalisering av 

fritidsboligen. Respondentene ligger som vist i neste figur (Figur 11) i varierende avstand 

fra vindkraftverket. Hovedtyngden av respondentene befinner seg rundt Osensjøen og 

innenfor 10-kilometers synlighetssone. En klynge på til sammen 11 respondenter er 

lokalisert nord for Nord-Osen – benevnes som Gruppe 2.  
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Figur 11: Raskiftet: Fritidsboliger, mølleplassering og respondenter med kjent lokalisering. Røde punkter 
viser planlagt plassering av møllene. Lilla punkter viser plassering av fritidsboliger. Lilla linjer viser 
respondenter i spørreundersøkelsen med kjent lokalisering.  

 

Er det forskjeller i oppfatning om egen bruksverdi for fritidsboligen og verdiutvikling på 

fritidsboligen som kan relateres til avstand? Materialet gir ikke grunnlag for å trekke sikre 

11 av 43 respondenter i 
denne klyngen – 
omtales som Gruppe 2.  
De øvrige omtales som 
Gruppe 1. 

Visualisering Figur 2 
(side 13) fra dette. 
området. 
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konklusjoner her – til det er det for få respondenter å henføre oppfatninger til. Forskjeller 

som kan henføres til en slik oppsplitting av den samlede respondentgruppen kan allikevel 

gi en viss veiledning i spørsmålet om forholdet mellom avstand og oppfatning innenfor 

undersøkelsesområdet.  

Tabell 41: Raskiftet: Mening om endring i bruksverdi relativt til avstand fra vindkraftverket. 

Mener du at et framtidig Raskiftet vindkraftverk – 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 

7 5 3 7 0 0 2 2 26 

Gruppe 
2 

1 1 3 4 0 0 0 0 9 

         
35 

  

Som tabellen viser er det få respondenter bak det bilde man kan danne seg for denne 

problemstillingen. I den grad man skal la seg veilede av denne tabellen viser den at 

Gruppe 2 – (se figuren) - er i mindre grad negativ til endring i bruksverdi, enn resten.  

Gruppe 1 er lite polarisert internt, mens Gruppe 2 er markert mer polarisert i sin 

oppfatning i retning av mindre negativ i sin oppfatning av endring i bruksverdi. 

Tabell 42: Raskiftet: Mening om endring i verdi relativt til avstand fra vindkraftverket 

Mener du at et framtidig Raskiftet vindkraftverk – 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 

basis 

Gruppe 
1 

8 5 3 8 0 0 0 1 25 

Gruppe 
2 

1 2 2 2 0 0 0 2 9 

         
34 

   

Oppfatningen om utvikling i fritidsboligens verdiutvikling fordelt på de to samme 

gruppene er vist i tabellen over. Som tabellen viser er det få respondenter bak det bilde 

man kan danne seg for denne problemstillingen. I den grad man skal la seg veilede av 

denne tabellen viser den at Gruppe 2 – (se figuren) - er det ikke grunnlag for å si at det er 

forskjeller mellom de to gruppene her.  
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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 vindkraftverkene 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: 

Tabell 43: 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 
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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 vindkraftverk 

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 vindkraftanlegget 

innenfor sine grenser. I tilfelle Raskiftet er det Trysil, Åmot og Elverum kommuner. Vår 

region omfatter de seks kommunene Elverum, Trysil, Åmot, Engerdal, Rendalen og Stor-

Elvdal. 

Byggingen av vindkraftverket på Raskiftet skal gå over to sesonger, muligens med en 

tredje sesong for opprydding, nedjustering av vegbredde, med mer. Lokalt er det noe ulike 

vurderinger av hvor lang anleggssesongen på Raskiftet kan være. Noen sier fire-fem 

måneder, andre sier fra mars til jul. Uansett lengde på sesongen; det er mye arbeid som 

skal gjøres på kort tid. I Trysil og Åmot finnes det neppe noen foretak som kan ta ansvar 

for hele utbyggingen, mens Elverum har ett slikt foretak. Åmot har et relativt stort foretak, 

John Galten AS, i næringsgruppen Grunnarbeid. Foretaket hadde i 2010 en omsetning på 

79 mill. kroner og 32 ansatte. (Kilde: Ravninfo) Dette foretaket er kanskje stort nok til å 

kunne ta ansvar for grunnarbeidene. Regionen har flere foretak som kan komme inn som 

underleverandører på ulike, avgrensede oppgaver. Selv om de store entreprenørene har 

stor kapasitet både på maskiner og 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. 

Ut fra erfaringstallene Ask Rådgivning og Agenda har angitt anslår vi at den lokale 

andelen (her forstått som leveranser fra Trysil, Åmot og Elverum kommuner) kan komme 

opp i 15 prosent. Med en investering på 1,5 mrd. vil dette gi en lokal andel på rundt 225 

mill. kroner i byggefasen. Hvor mange årsverk dette gir, avhenger av hvilken næring 
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leveransene kommer fra, dvs. hvor stor er omsetningen per årsverk. Med en omsetning på 

750 000 - 1 mill. kroner per årsverk per årsverk vil 225 mill. kroner omsatt skape 225 - 300 

årsverk.24 

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.  

Elverum, Trysil og Åmot de største kommunene i regionen, både regent i folketall og 

arbeidsplasser. De har et mer variert næringsliv, og kan fange opp en god del av den 

etterspørsel utbyggingen skaper. Mange foretak har en slik størrelse at de kan gå inn som 

entreprenører på deler av utbyggingen, eller som underleverandører. 

 Grunnarbeid: Rune Øvergård AS i Elverum med 60 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. 

 Oppføring av bygninger: Martin M. Bakken i Elverum 113 ansatte (del av 

BackeGruppen med 900 ansatte), Byggmester Bjarne Ulvmoen AS i Stor-Elvdal 17 

ansatte. Martin M. bakken driver mye med betongarbeider, og har kompetanse og 

kapasitet til å kunne ta ansvar for fundamentene til vindmøllene. 

 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. 

 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 i Elverum, Trysil og 

Åmot trolig godt nok til å fange opp storparten av etterspørselen i byggeperioden. 

 

                                                      
24

 Omsetning per årsverk varierer fra bransje til bransje innen BA-relaterte næringer. Omsetning per 
årsverk ligger særlig høyt hos maskinentreprenører som har store kapitalutgifter. 
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I våre anslag 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 ansatte 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. Vindkrfatverket kan også generere 

noe etterspørsel knyttet til vedlikehold av vegnett (grusing, brøyting, med mer), 

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. Driften av selve vindmøllene tas hånd om av egne ansatte, etter at de 

hår fått nødvendig opplæring fra leverandøren av møllene. 

I driftsfasen kan vindkraftverket 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 format – se også Figur 4, side 27. 

 Spørreskjema 

 Respondentenes åpne kommentarer i spørreundersøkelsen 
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Raskiftet – 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 44: Åpne kommentarer fra respondentene til spørreundersøkelsen, fritidsboligeiere. 

 Generelle kommentarer: 

1 Blir det mye støy så faller verdien på eiendommen å da må eieren av vindkraftverket 

erstatte tapet 

2 Vi har allerede hatt personer som ikke lenger er interessert i å kjøpe hytte på feltet 

(Amundstad Skog VEL) pga av at det er planlegt utbygging av vidkraftverk. 

3 Min eiendom ligger sør for Næringhøgda, og det er stort sett der vi har vår aktivitet. 

Men vi bruker også terrenget videre nordover. 

4 I denne undersøkelsen så må jeg si at jeg er meget uviten om det som skal skje, siden 

jeg ikke har fått noe informasjon om dette før jeg skal være med på en 

spørreundersøkelse noe jeg stiller meg meget forundret til. Det hadde vært kansje en 

ide å sende ut informasjon om dette i forkant. Med vennlig Hilsen Kurt Bjålid. 

5 Lurer på om dette vil gi muligheter for tilknytning til strøm på fritidsboliger mellom 

Vestby og Trysil. 

6 Det er nok med skytefeltet i området. Skal en få vindmøllene i tillegg, vil hele området 

bli rasert. Osensjøen er en egen "perle" i Østerdalen som blr brukt av mange som har 

kort veg til hytta. Området ved Raskiftet er viktig for jakt og turmuligheter både for 

fastboende og hytteeiere på vestsiden av Osensjøen. 

7 Vi ligger midt på Osensjøens østside og vil få disse vindmøllene midt imot oss. 

Ettersom vi drar til hytta for ro og å kunne se naturen "ekte" vil vindmøllene helt klart 

virke sjenerende. 

8 For meg kan de bare bygge hvis det blir lønnsomt - man må tenke på strømbehovet. 

9 Utsikt utover Osensjøen var viktig ved valg av hyttetomt / område. Vi syntes dette er 

et stort inngrep i et viktig argument for trivsel og verdi av området. 

10 Opprettelsen av en vindfarm vil ha stor påvirkning på naturen i dette området. Etter 

min oppfatning vil det heller ikke være nok vind i dette området til å forsvare å bygge 

en vindfarm. 

11 Mener at tildels store naturinngrep (vei / bygging) er negativt for "det urørte" 

naturområdet som her er omtalt. 

12 Min kommentar er at dette er et svært positivt prosjekt og bør gjennomføres. Vi kan 

ikke importere strøm fra kullkraftverk for at disse naturfrika skal få sin vilje her. 

13 Området har potensialet sommer som vinter som rekreasjonssted i uberørt natur. En 

fysisk teknisk massiv installasjon som vindparken representerer er et "point of no 

return" og vil gjøre området utilgjengelig for jomfruelige naturopplevelser som det i 

Europa blir færre og færre av. Det ligger et større markedspotensial innenfor dette 

området enn i utnyttelsen av vindkraft Det mangler i konsekvensanalysen kravet om 

et energiregnskap. 
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14 Det er svært vanskelig å si hvor synlig vindmøllene vil bli fra min eiendom. Kan det 

være aktuelt at de som rammes av utsyn til vindmøllene kompenseres med rimeligere 

kraft fremover? 

15 Ved en eventuell utbygging vil området og dermed fritidsboligen bli verdiløs for oss. 

Det som gjør det attraktivt er villmarkspreget det har pr. i dag med relativt uberørt 

natur og med innslag av de truede rovdyrartene og jakt og fiskemulighetene som 

området gir. Med skytefelt og regulering av innsjøen samt turistindustrialisert 

Trysilfjell er det viktig å bevare dette området uberørt. 

16 Påvirkningen (spm 11 og 12) vil avhenge mye av tiltak for tilrettelegging for bruk, 

f.eks. skiløyper, stier, samt endelig plassering / antall vindmøller. Påvirkning pris 

(spm 12) vil avhenge av endelig plassering av vindmøllene i planområdet. Savner 

spm om hva jeg som bruker tror vil være negativt / positiv (støy,synlighet, ....) 

17 Jeg har innhentet informasjon angående prosjektet og det ser ut som at dette ikke er et 

optimalt sted for vindmøllepark, men at det er et sted man regner med liten motstand. 

Vindmølleparken dekker stort sett det området vi som familie, med barn, bruker hele 

året. En vindmøllepark vil nok resultere i at vår bruk av hytta vil reduseres sterkt og 

sannsynligvis ende med salg. Jeg har store vanskeligheter med å se 

rekreasjonsverdien i å gå mellom mastene. 

18 Dersom Trysil ønsker å videreutvikle turistnæringen i denne delen av kommunen bør 

de være meget skeptiske til denne utbyggingen. I tillegg ødelegges en av de mest 

uberørte naturområdene i kommunen og i regionen generelt, naturverninteressene er 

åpenbare. 

19 Vi er litt usikre på hvor mye vi vil se av vindturbinene fra hytta (det er jo ingen pen 

utsikt...), men det ser ut til at Raskiftet er ganske langt fra Furutangen, så vi håper på 

ikke å se så mye av dem..... 

20 Dette er vi for - ser ikke noe galt det. Kjenner slike anlegg fra f.eks. tur i Danmark. 

21 Det er overraskende at man regulerer et stort område til fritidsboliger for siden å 

planlegge vindkraft i så nær tilknytning. Dette vitner om lite respekt for den frihet 

hytte pers søker samt de pengene som investeres i dette. 

22 Alt vi ønsker med en hytte er fred og ro både visuelt og støymessig. Jeg mener det er 

et stygt inngrep i naturen, og uberørt natur kan vi aldri få tilbake. Etter som jeg 

skjønner så er det midtnorge som sliter vinterstid med å få nok strøm. Nå er jo 

Osensjøen regulert og er med til strømproduksjon, så hvorfor må hele dette området 

ødelegges ytterligere? 

23 Vindkraft er et godt miljømessig kraftalternativ i utgangspunktet. Men vindkraft 

hører overhodet ikke hjemme i den norske fjellverden. Skjer dette vil den 

naturmessige forurensing og miljøødeleggelse dette representerer langt overskride 

den kraftmessige miljøfaktor vindkraft representerer. Vindkraft i dette området vil 

være skandaløst miljøforurensende. 

24 Det planlagte vindkraftverket på Raskiftet vil være en ulykke for hytteeierne særlig på 

østsiden av Osensjøen. Det unike visuelle inntrykket av Osensjøen med høydedragene 

i bakgrunnen (særlig solnedgangen) som vi kan nyte i dag blir ruinert. Grunneierne 

har jo store planer for ytterligere utbygging av hytteområdene. Disse kan skrinlegges 

dersom utbyggingen skjer. Disse utbyggingsplanene bør skrinlegges snarest! Forslag: 

Flytt mølleparken til høydedragene en mil eller to sørover. 
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25 En bedre konsekvensutr med flere og bedre ill. slik at vindmølleparken visualiseres så 

realistisk som mulig. For dyreliv, fred & ro som Osensjøen har i dag...vil den 

forstyrres? For oss er det stor betydning at området har store uberørte områder. Dette 

vil kunne bidra til å forstyrre og skape støy og er ikke forskjønnende... Hvorfor 

innlandet og på de høyeste topper som sees fra "overalt"? Vi ønsker strøm på hyttene 

men ikke fra vindmøller... 

26 Dette er et uberørt naturområde som vi benytter MYE til fridtidsaktiviteter hele året. 

Det er i området mye skogsfugl(tiur, orrfugl, rype, jerpe), bjørn, ulv, gaupe og jerv. I 

tillegg hekker blant annet lappugle, lerkefalk og trane i dette området. Det finnes 

sjeldne orkideer i området! Det er fiskevann i området som også kan påvirkes negativt 

av en utbygging. Vi ønsker IKKE en eventuell utbygging velkommen - og ønsker 

heller ikke støyen og trafikken en slik utbygging vil kreve. 

27 Kommentarer til eierskapsmotiver: 

28 Barndomshjemmet mitt. 

29 Stillheten og naturen, utsikten. 

30 Søke stillhet, fred og ro fra en ellers stressende hverdag. 

31 Støyfritt(når ikke skytefeltet holder på), og ren natur uten store inngrep og 

påkostninger for underholdningens skyld. 

32 Naturopplevelser i relativt uberørt natur 

33 Uberørt natur er svært viktig 

34 å la hytten og naturen rundt blir brukt i fellesskap eller selvstendig av familie, venner 

og forretningsforbindelser fra utlandet som normalt ikke har tilknytning til natur og 

friluftsliv 

35 God område for helårsbruk av hytta. 

36 Hytten ligger i en skog som vi eier 

37 Utsikt 

38 Ikke andre hytter tett på. Ønsker kun natur som hyttenabo. 

39 Ro og fred !! 

40 Eier av skogbrukseiendom 

41 Jeg er andre generasjon eier og har brukt stedet i 40 år. 

42 Viktig med uberørt natur og fine muligheter til turer i stille områder. 

43 Har venner i nabohyttene 

44 Som du ser av besvarelsen, dreier det seg mye om friluftsliv og jakt. Fiskevann er det 

dessverre ikke så mye av, men Osensjøen og Håsjøen er et alternativ 

45 flotte turmuligheter - spesielt vinter 
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46 Hytten har vært i vårt eie siden 1976. Stedet ble valgt etter mange flotte sommerferier 

ved Osensjøen Camping, før vannet ble regulert. Vi har mange gode minner fra dette 

stedet og synes det var trist at vannet ble regulert i sin tid. Jeg er datter og har akkurat 

kjøpt hytten etter mine foreldre. Vi har planer om å bygge ut for å få med ungene 

oppover.  Da trengs det dusj og litt bedre fasiliteter en den 50 kvm store hytten har i 

dag.  Vi regner da med økt bruk av hytten.  Men vi ble noe betenkt da vi fikk dette 

brevet.  For meg er det avgjørende at det er ro og fred rundt meg, både visuelt og 

lydmessig.  Jeg jobber tildaglig i en større virksomhet med flere tusen ansatte.  Her 

sitter vi i landskap, så støy er det nok av.  Jeg føler at jeg er avhengig av å reise på 

hytta for å få et pusterom.  Grunnen til at vi bruker hytta så lite er at vi reiser mye i 

jobbsammenheng, men regner med at det endrer seg med årene, slik at vi kan reise å 

finne roen i Trysil. Vårt selskap er også involvert i vindkraft og prøver å representere 

det grønne i samfunnet, men vindmøllekraften er vel best egnet ved kysten er det 

konkludert med.  Så det var svært overraskende at dette skulle etableres i innlandet, 

og i Trysil. 

47 Kommentarer til bruk av området: 

48 Det er en meget tendensiøs (bevisst?) fremstilling av saken når dette betegnes som 

Raskifteområdet. Hovedtyngden av utbyggingen vil skje i nærheten av Ulvsjøfjellet 

og Halvorsberget. 

49 Vet ikke hvor Raskiftet er, og spørsmålene kan derfor ikke besvares 

50 Stå med ett ben i Elverum det andre i Åmot og pisse i Trysil 

51 Aldri hørt om det 

53 Terrengsykling! 

53 VET IKKE HVOR DET ER 

54 Ser at vår bruk av turmuligheter og området rundt hytta vil bli vesentlig forringet ved 

utbygging av vindkraftverk - dette er vi i mot da vi ønske å beholde dette uberørte 

naturområdet lik et r i dag. Bekymret for bl.a. skogsfuglbestand og annet vilt. 

55 har aldri vært der 

56 Bruker ikke Raskiftet 

57 Vi er ikke brukere av Raskiftet. 

58 dagsturer på ski 

59 Er aldri der 

60 Kommentarer til handelsmønster: 

61 Bruker mest lokale aktører. 

62 Supplerer varer på de lokale butikkene 

63 også lokal handling 

64 Ved langvarig opphold handler vi mer i fritidsboligkommunen 

65 Dagligvarer kjøpes før avreise, supplerer lokalt. Byggevarer og hageeffekter kjøpes 

lokalt. 

66 kjøper inn noe før avreise og supplerer lokalt 

67 Det blir innkjøpt mat varer før vi reiser til hytta av det som vi vil trenge de første 

dagene, resten handler vi i nærbutikken der. 

68 Benytter nærbutikk Nord-Osen stort sett hver gang vi er på hytta. 

69 Mest etter ankomst 

70 Matvarer og fritidsprodukter 

71 Varer - Det er ikke en matvarebutikk i kommunen den veien vi kjører. 

72 Mat fordel ca 50/50 før avreise og undervegs. 
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73 Det er veldig sjelden jeg har bruk for tjenester, da dette er ei lita tømmerkoie.   

Prosentvis innkjøp er omtrent riktig. 

74 tjenester = brøyting 

75 Skikort i slalombakken, vann på Statoilstasjonen, handler litt til hytta i innbygda, mat 

på vei til bakken, samt faste kommunale utgifter. Om sommeren blir det mest litt 

drivstoff til båten, vedlikeholdsprodukter til hytta 
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Austri Vind DA skal fremme konsesjonssøknad om å bygge og drive et 

vindkraftverk i området Raskiftet ved Osensjøen i Trysil og Åmot kommuner.  

Det er som en del av utredningsprogrammet gjennomført en analyse av 

fritidsboliger og næringsliv i forhold til et mulig vindkraftverk 
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