
Velkommen til 
medlemsmøte 
i Rømåsen og 
Natrudstilen
velforening

Flerbrukshallen, 

9.oktober 2021



Agenda

• Informasjon fra velforeningen
• Status aktivitetsplan 2021
• Info om overenkomsten

• Info fra grunneier

• Det var 43 medlemmer tilstede på møtet.
• Det kom kommentarer om at møtet kun var varslet på 

nettsider og på Facebook og at dette var uheldig. Det ble 
dessverre ikke varslet via epostlister ved en veldig beklagelig 
glipp. Vi vil forbedre rutinene slik at dette ikke skjer igjen. 



Info fra vellet



Informasjon om arbeidet i vellet hittil i år

• Vellets styre består av:
• Sidsel Nordhagen – leder

• Svein Larsson

• Steinar Levernes

• Stein Erik Borgen

• Erik Øiesvold

• Ingunn Wike

• Berit Solli

• Tom Atle Pettersen

• Arild Ervik



Gjennomførte 
tiltak i 2021

• Etablering Sjusjøen discgolfpark

• Utskiftning benker (og utvidelse av 
antall)

• Utskiftning bålpanner

• Utbedring Rømåsrunden mm

• Sondering utbedring andre stier 
(Leindalen til Moste)



Gjennomførte tiltak i 
2021

• Større opprydning på nettsider

• Oppfølging fylling ved 18-feltet

• Medlemsverving

• Dialog med grunneier

• Samarbeid med andre velforeninger

• Høringer mm



Medlemsfordeler

• Medlemsskap Sjusjøen IL
• Rabatt på bl.a treningsrommet i Flerbrukshallen 

• Rabatt Gausdal landhandleri

• Rabatt Sport1



Hva har medlemmer vært opptatt av de siste 
månedene?
• Ros for jobben som gjøres for at det skal være bra å være her ☺

• Status på hytteveger

• Gjengroing – smågran som sprer seg

• Spørsmål om overenkomsten og betydning for oss

• Status på stier - Rømåsrunden

• Status på skiløype ved Rømåssetra

• Trafikk – hastigheter og parkering

• Beitedyr



Spørsmål som kom i møtet:

• Spørsmål om parkering ved Rømåsmyra – ved stor utfart er plassen veldig full
• Ikke planer om utvidelser – men håp om at trafikken kan avta hvis tilførselsløypene utbedres noe

• Spørsmål om parkering der turveien til Natrudstiltoppen starter – tidvis umulig for 
utrykningskjøretøyer å komme fram der hvis det skulle bli behov for det
• Planlegges etablering av p-plass der det har vært kvistplass tidligere

• Spørsmål om hastigheter på veiene – behov for fartsreduserende tiltak

• Spørsmål om trafikkreduserende tiltak som sommerbommer
• Her er det ulike meninger om det er en god ide. Må tas opp med vellet og grunneier

• Spørsmål om søppel og håndtering av dette – folk legger fra seg søppel i bålpanner mm
• Folk må ta med seg søpla hjem  - det er ikke ordning for søppelhenting fra bålplassene. Tas opp 

med kommunen ifm renovasjon. 
• Grunneier sier de rydder en del ved Eftastjernet. Stort problem at folk ikke tar med søpla hjem.



Overenskomsten



Overenskomsten 
– inngått mellom grunneiere og velforeninger i Ringsakerfjellet

• Bakgrunn

• Hva er overenskomsten?

• Brukerbetaling

• Bomveger

• Festeavtaler

• Arbeidsutvalg



Bakgrunn
• Innføring av serviceavgift har ført til konflikter i flere områder

• Øyongen vel tok sak om serviceavgift til retten med Phil som motpart

• Velforeningene har samlet seg, og grunneierne tilsvarende

• Lang prosess med diskusjoner

• Konstruktivt arbeid gjennom et halvt år med et forhandlingsutvalg fra 
velforeningene (innen Phil) og Phil har gitt resultater. 



Hva er overenskomsten
• Ikke juridisk bindende for den enkelte hytteeier

• Overstyrer ikke allerede inngåtte avtaler

• Velforeningene i Ringsakerfjellet og grunneierne er enige om et 
system og prinsipper for brukerbetaling

• Den 3. juni 2021 ble det signert overenskomst mellom de 4 
grunneierne og de enkelte velforeninger

• Alle velforeninger og grunneiere har signert

• Inngått mellom Øyongen og Phil – alt er ikke nødvendigvis relevant 
for alle andre



Brukerbetaling
• Hovedprinsippet: Hytteiere som bruker felles hytteveger

og/eller vannposter har plikt til å betale for vedlikehold av 
dette

• Brukerbetalingen baseres på selvkostprinsippet

• Det fastsettes en egen sats basert på faktiske kostnader for 
hvert av hytteområdene = velforeningene 

• Satsen skal fastsettes for 3 år om gangen, og i 
mellomliggende år blir satsen regulert i henhold til KPI



Bomveger – gjelder Phil og vegnettet der
• For bomvegene innføres klippekortsystem hvor prisen til hytteeierne 

er rabattert med minst 25 % i forhold til ordinær pris på enkeltturer

• Pihl AS skal dekke sin forholdsmessige andel av kostnadene på 
bomvegene

• Pris for tungtransport skal vesentlig opp i forhold til dagens nivå



Festeavtaler
• Følgende skal gjelde for festeavtaler i fremtiden:

• Vilkårene i festeavtalen videreføres uendret ved matrikulering av festetomten 
(dvs. tildeling av eget festenummer i grunnboken) 

• Vilkårene i festeavtalen videreføres uendret ved forlengelse av festeforholdet 
ved festetidens utløp, likevel slik at grunneier kan kreve regulering av 
festeavgiften (jfr. tomtefesteloven § 33)

• Ved eierskifte er det enighet om at vilkår i ny avtale skal være i samsvar med 
gjeldende tomtefesteavtale, tomtefesteloven og annen relevant lovgivning

• Eksisterende festeavtaler er upåvirket av overenskomsten

• Saksbehandlingsgebyret som grunneier krever innbetalt ved 
innløsning av festetomter settes ned

• Ordlyden i skriftlig materiale som sendes ut fra grunneier i 
forbindelse med hyttesalg og innløsningskrav skal revideres, slik at 
dette blir mer informativt 



Arbeidsutvalgene
• Arbeidsutvalget skal på forhånd forelegges alle planlagte fellestiltak 

med tilhørende budsjett for drøftelse, og alle tiltak som ikke anses 
som nødvendig vedlikehold skal godkjennes av arbeidsutvalget før 
arbeidene kan igangsettes

• Arbeidsutvalgene har rett til å ta opp aktuelle saker med 
grunneierne, herunder be om at at grunneier utfører konkrete tiltak 
knyttet til hyttefeltene; f. eks. gjennomhogst for å sikre utsyn eller 
etablering av vannposter



Arbeidsutvalgene
• For Phil:

• Hytteeierne skal representeres ved et arbeidsutvalg på 4 personer oppnevnt 
av velforeningene som hører til de enkelte grunneierne (det skal altså 
etableres ett arbeidsutvalg for hver av de 4 grunneierne)

• For de andre almenningene:

• Avtales mellom velforening og grunneier. Forhandlingsutvalget anbefalte at 
dette settes ned som et eget utvalg med mandat og at det er egne møter 
med referat fra disse møtene.

Det er enighet om en tett og åpen dialog med grunneierne, og hytteeierne skal 
ha direkte innflytelse på hvilke tiltak som skal gjennomføres i de enkelte 
hytteområdene og arbeidsutvalgene skal ha fullt innsyn i regnskap og om 
ønskelig også bilag – også knyttet ti bomvegene



Spørsmål og kommentarer i møtet

• Det heter overenskomst – skrivefeil påpekt i møtet. Er rettet opp nå.

• Kommentarer om at orientering ikke ga noen tydelighet på hva som skjer 
nå. 
• Vellet skal ta initiativ til et møte med grunneier hvor det skal etableres mandat for 

arbeidsutvalg som skal ta opp prinsippene som er etablert i overenskomsten. Det vil 
også ses hen til mandat fra Sjusjøen vel ift Brøttum med mål om å harmonisere.

• Kommentarer til grunneier om mangelfulle grunnlag for å kreve inn 
brukerbetaling
• Grunneier svarte at det er sendt ut oversikter over kostnader. Spørsmålsstillerne 

bestrider at dette er tilstrekkelig. 
• Vellet sier at vi må få opp fakta om hvor mange som har ulike avtaler og hvordan 

overenskomsten påvirker de ulike avtalene. Dette må gjøres ifm arbeidet med 
arbeidsutvalg. Dette må vi komme tilbake til senere. 



Info fra grunneier



Punkter fra orienteringen fra grunneier

• Skiløyper – det er ikke bærekraftig å kjøre hele løypenettet alle dager, 
og det vil bli kjørt mindre i ukedagene det er færre folk i fjellet. 

• Brannvakthytta har mye besøk. Det vil trenges mer vann, toalett, osv. 
Planer om utbygging.

• Varmestue ved Rømåsmyra fikk avslag hos Statsforvalteren

• Birkeby er regulert, og kommer når vannproblemet er løst.

• Grunneier vil ikke nå spille inn flere områder enn det til utbygging.

• Grunneier er igang med landskaps- og naturvernanalyse for 600.000 
dekar.



Punkter fra orienteringen fra grunneier

• Grunneier ville gjerne ha laget strøm ved avfallsstasjonen, men har fått nei til 
konsesjon fra Elvira/Eidsiva.

• Strømuttak for elbiler er vanskelig ifm kapasitet på strømnettet

• Det kommer nå flere servicetilbud på Mesnali, forventer ferdig Sparbutikk med 
ferskvaredisk til neste jul.

• Hogstarbeid: Det har vært for tørt med brannfare til å kjøre maskiner, og så ble 
det for mye regn som ville gitt store hjulspor.

• Hytteeiere kan felle trær selv hvis de får ok på mail fra almenningen. Men hvis de 
skal gjøre det selv - pass på forsikringen!

• Snøbrøyting: Bruk app, så mannskapene vet at det er folk her.

• Det blir innført p-avgift nær skianlegget etter første time, 20 kr. (60 kr pr dag)
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Disposisjon:

1. Hvorfor kjøper folk hytte på Sjusjøen?

2. Skiløyper

3. Den nye tid (elektronisk kommunikasjon)

4. Hva gjør RA for hytteeierne i 2020

5. Byggeområder – naturgrunnlag (naturanalyse)

6. Brukerbetaling etter veglovens § 54

7. Hogst

8. Snøbrøyting – økonomi – «app»

9. Diverse spørsmål

10. Parkering i Natrudstilen

11. Avslutning



Innledning
Utviklingen på Rømåsen og i Natrudstilen har skjedd på bakgrunn av 
hyttebrukerundersøkelser, den første i 1992. Enkelte var imot 
utbygginger/utvikling. Ringsaker Almenning har utviklet området ut fra det 
som var ønskene fra flertallet av hytteierne. En viktig sparringspartner i dette 
arbeidet var styret i vellet som ga innspill og korrigerte kurs underveis. I dag 
fremstår området som landets mest populære hytteområde, men tiden står 
ikke stille og området må og skal utvikle seg videre.

Sjusjøen har:
- God infrastruktur
- Destinasjonen med over 200 skidager
- Ski, sykkel- og sti.
- Aktiviteter
- Opplevelser
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Skiløyper

• Det er en diskusjon om løypeinstruks.

• Løyper blir kjørt etter de midlene som er tilgjengelig.

• Det kan bety at det blir litt mindre kjøring i lavsesong og midtuke. 
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Planlagte GS-veger/turveger Sjusjøen



Planlagte GS-veger/turveger Sjusjøen
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Den nye tid!

➢ Hjemmeside er oppdatert, men kan fortsatt forbedres

➢ Facebook side er etablert og skal forbedres

➢ Korrespondanse fortrinnsvis på e-post

➢ Ubetalte krav kreves inn av Kredinor

Enklere menyer som gjør det 
letter å finne svar på 
forskjellige spørsmål



Hovedkonklusjonene fra 
hyttebrukerundersøkelsen fra 

høsten 2017



Når mere enn 30% av 7000 hytteeiere på Sjusjøen svarer at det er noe de ønsker,  

har RA sett det som en mulighet, undersøkt nærmere og tatt tak.  

 

Sti rundt Sjusjøvannet, nye skiløyper osv. Nye tilbud kommer. 
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Hva gjør RA for hytteeiere i 2021

➢ Bygger turveger/gang- sykkelveger over rørgata og Tyria fra Nedre 

Rømåsen til Sjusjøvegen.

➢ Bygger turveg/gang-sykkelveg langs Natrudstilvegen fra Sjusjøvegen til 

skistadion.

➢ Asfalt på Rømåsvegen fra Tyria til ovenfor Rømåssetra er satt på vent.

➢ Varmestue med sanitærbygg på Rømåsmyra krever reguleringsplan.

➢ Utvidelse av fisketilbudet i Natrudstilen satt på vent.

➢ Kunnskap, læring og mestringspark i Natrustilen på vent.

➢ Bredbånd/fiber til Rømåsen pågår. (Dette er et spleiselag mellom Eidsiva 

Bredbånd, RA og hytteeierne.)

➢ Sjusjøen Hytteutleie formidler utleie av flerbrukshallen. (350 brukere av 

styrkerommet + lokale klubber 2-3 kvelder pr uke.)
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Kunnskap- og mestringspark



Flerbrukshall Natrudstilen



«Birkeby» planlagt fjellandsby med 450 
enheter..



…eller slik med det dobbelte



• Grunneierne på Sjusjøen starter i 2021 med analyse av naturgrunnlaget i 
området. 

• Hensikten er å balansere bruk og vern.

• Analysen utføres av landskapsarkitekter og økologer.

• Konklusjonene fra denne analysen legger grunnlaget for nye byggeområder i 
Ringsakerfjellet.

• I denne prosessen vil velforeninger, stedsutviklere og forskere inkluderes.

• Arbeidet vil ta minimum ett år.

• Samfunnsdelen i kommuneplanen skal inkluderes i utredningen. 

- Transport (internt)

- Avfall (hvor langt skal dette kjøres?)

- Elbil ladestasjoner

- Strømmangel

- Mat og andre servicefunksjoner

- Nye behov

Landskap- og naturanalyse



Ny butikk Mesnali



Ny butikk Mesnali - konseptskisse



Brukerbetaling etter veglovens § 54
Serviceavgift etter veglovens §54. 

 

Alle hytteeiere er etter veglovens § 54 pliktige til å delta med sin andel til vegvedlikeholdet. 

For hytteeiere i Ringsaker Almenning har 98% av hytteeierne klar avtale om deltakelse til slikt 

vedlikehold. Disse 99 % betaler også. 

Resten, 2% av hytteeierne må forholde seg til Ringsaker Almenning. 

 

Kostnadsoppstilling: 

 

Inntekter 727 hytter Rømåsen a kr. 2.000,- (eks. mva) kr. 1.454.000,- 

Utgifter: 

 - datastyring                41.830,- 

 - el. styring       6.300,- 

 - juridisk bistand                        0,- 

 - vedl. innkjøp av tjenester (Flom 18 mai 2017)      1.163.358,- 

 - masser, salt, asfalt             401600,- 

 - adm. 15 %              218.000,- 

  Sum kostnader          1.831.088,- 

 

Kostnad pr hytte kr. 2.518,- Dette er kostnader som ligger over innkrevd tilskudd/ 

serviceavgift. 

 

Nytt bomsystem. 

Inntekter 727hytter Rømåsen 2000eks mva 1 454 000 

Datastyring 28 200 

el.styring 5 500 

Juridisk bistand 59 980 

Masser, salt, vedlikehold 1 204 277 

adm 15 % 194 694 

Sum kostnader 1 492 651 

Kostnad per hytte 2 053 

Kostnadsoppstilling 2020



Kostnadsoppstilling 2019

Inntekter 727 hytter Rømåsen 2000 eks mva 1 454 000       

Datastyring 40 000             

el.styring 6 500               

juridisk bistand 59 980             

Masser, salt, vedlikehold 2 320 903       

adm 15 % 364 107           

Sum kostnader 2 791 490       

Kostnad per hytte 3 840               



Kostnadsoppstilling 2018



Hogst
• Skogen forvaltes etter reglene om vernskog

• Et klima i endring gjør at granskogen vokser raskere enn 
tidligere. Skogen kryper oppover.

• RA foretar de store gjennomhogster;

- Det må være avsetning og gode 

driftsforhold

• Enkelttrær rundt hytter må den enkelte hytteeier betale 
for selv – husk forsikring



Økonomi snøbrøyting

• Det er innført en ny løsning, en 
«app» som rasjonaliserer drift, 
bidrar til å holde prisene nede og 
sparer miljøet.

• Nye personer i organisasjonen, 
slik at det må påregnes litt 
innkjøringstid.

• Snøbrøyting har svak økonomi 
for utførende entreprenør. 



Diverse spørsmål

• Bestrider krav om brukerbetaling

- Dette henter RA inn

• Anbefaling fra Skatteetaten om mva på løypebidrag

- Her har RA mfl. avklart skattespørsmål i 

Høyesterett

• RA har ettergitt krav om brukerbetaling, dette 
stemmer ikke

• For de to prosentene av hytteeierne som ikke har 
avtalt brukerbetaling i sine festekontrakter, blir det 
ikke opprettet veglag. RA forholder seg til styret i RNV.



Parkering i Natrudstilen



Avslutning

Hytteeierne på Sjusjøen ønsker et 
omfattende og godt preparert løypenett. 
Å drifte løypenett, stier, 2 arenaer 
inklusive merking koster 10 mill kr årlig. 
Dette er det hyttefolket vil ha. 

Alle må bidra på sin måte for å 
opprettholde standard og utvikle 
produktet. De ønsker utvikling og 
tilrettelegging av andre aktiviteter. Her vil 
mye skje fremover. 

RA skal utvikle og forvalte videre ut fra 
det som er tilbakemeldingene. Innspill fra 
vellets styre som speiler flertallet av 
hytteeierne er og blir viktig i denne 
utviklingen.

Brukerbetaling har kommet for å bli. Alle 
må bidra for felles løsninger.
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