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Sammendrag

Ringvirkninger fra hytteutbygging vil i stor grad påvirkes av m.a.
stedets tilbud, transportakser og hyttebyggernes egenskaper
Formålet med oppdraget har vært å kartlegge ringvirkninger fra
hytteutbygging i Nesfjellet for lokalsamfunnet. Oppdraget er utført med
Nesfjellet Prosjektutvikling AS som oppdragsgiver.
PwC har ikke gjennomført en egen kommunaløkonomisk analyse av
hvordan kommunens økonomi påvirkes av hyttebyggingen, men viser
til artikler (se vedlegg) som konkluderer med følgende:
“Lokalsamfunnsanalysen tyder på at hyttebygging gir
nettogevinst, selv uten eiendomsskatt på hytter. Artikkelen
viser m.a. til beregninger om at en ekstra hytte eid av person
som ikke er bosatt i kommunen, i snitt vil øke private
bruttoinntekter i kommunen med ca 9 000 kr, som igjen fører til
økte skatteinntekter på kr. 900 gjennom inntekts- og
formuesskatt. Den kommunaløkonomiske analysen tyder på
underskudd hvis kommunene ikke benytter seg av sin rett til å
skrive ut eiendomsskatt. Kostnader til hjemmetjenester,
helsetjenester og tekniske tjenester beløper seg til kr. 2600”

Det må påpekes at virkninger for både lokalsamfunn og kommuneøkonomi vil avhenge av en rekke faktorer, som f.eks. avstand til støre
byer, stedets geografiske struktur, transportmønstre frem til hyttefelt
(f.eks. nærhet og gjennomgangstrafikk til sentrum), egenskaper ved
hyttebyggerne (f.eks. alder) og handels- og servicetilbudet på stedet.
Respondentene fra Nesfjellet har svart at de i gjennomsnitt er 3,7
personer på hytta, at de bruker hytta 62 dager i året samt at over 1/2
av respondentene har et snittforbruk pr dag på 500-1500 pr husstand
fra lokalt handels- og tjenestetilbud. Disse svarene indikerer vesentlig
høyere bruttoinntekter til kommunen enn snittberegningene fra de
omtalte undersøkelsen (detaljer, se kap. 3).
Når det gjelder virkninger for kommuneøkonomien indikerer omtalte
rapporter* at typiske hyttesteder, bør sørge for helhetlig planlegging
av hytteutbyggingen med hensyn til samfunns- og næringsutvikling
ellers og økonomistyring i kommunen (f.eks. fastsetting av
kommunale skatter og avgifter, gebyrnivå på kommunale tjenester og
dimensjonering av helse- og omsorgstjenestene).

I det følgende presenteres et sammendrag av virkningene for lokalsamfunnet i Nesbyen som baserer seg på en spørreundersøkelse med svar fra over 500
hytteboere (ca 30 % av hytteeiere) , intervju av lokalt næringsliv, historiske data og prognoser om fremtidig hytteutvikling tilgjengeliggjort av oppdragsgiver. Kapittel
2-5 inneholder detaljer rundt nøkkeltall, forutsetninger og svar fra undersøkelser.
PwC

*Hyttekommunenes økonomi, samfunnsøkononen nr. 1/2017, Lars Erik Borge (NTNU), Knut Løyland (Telemarksforskning, Ole Henning Nyhus (NTNU)

Utbyggingen i Nesfjellet vil gi store positive ringvirkninger for
lokalsamfunnet i form av næringsutvikling på grunn av
kvaliteter som helårs familiedestinasjon og lokalt eierskap
Nesfjellet er utviklet som helårs destinasjon med et bredt spekter av
helår aktiviteter tilpasset alle aldersgrupper (alpin, langrenn, sykkel,
vandring, golf mv.) og har kort reiseavstand til befolkningsrike områder
på Østlandet. Besøksgrunnlaget til hyttene, både i form av hytteeiere,
leietagere og gjester til hyttene, vil derfor være høyt.
Nesfjellet har et velutviklet handels- og servicetilbud tilpasset
hytteboere, og flere av tilbyderne viser til at tilbudet ikke kunne vært
opprettholdt uten veksten i hyttemarkedet. Eksempelvis viser en lokal
bedrift i Nesbyen til at omsetningen falt med 70% ved
hytterestriksjonene som ble innført i mars 2020.
Nesfjellet har trolig et potensial for vekst og nyetableringer innen
handels- og servicenæringen. Dette må m.a. ses i lys av at vekst i
besøk til hytter innebærer en tilsvarende økning i markedsgrunnlag for
lokal handel- og servicenæring. En forutsetning for å realisere veksten,
vil være at næringslivet på stedet evner å utvikle tilbud som er attraktive
for hytteboerne og deres gjester. Nærheten til større byer i kombinasjon
med at en stor andel av hytteboerne er barnefamilier, vil trolig også føre
til økt bruk av hyttene sett i lys av at fremtidens arbeidsplasser i større
grad synes å bli digitale.
PwC

Hytteutviklingen i Nesfjellet skjer i stor grad i regi av lokale utbyggere
som benytter lokal arbeidskraft til oppføring av hyttene så langt det lar
seg gjøre. Dette medfører store positive ringvirkninger for lokal bygg- og
anleggsnæring.
Utviklingen i Nesfjellet innebærer utvikling av nye arenaer for ski,
sykling, vandring og alpint og med dette nye forretningsmuligheter for
aktivitetstilbydere. Det er også nærliggende å anta at en velutviklet
aktivitetsarena, vil ha positive konsekvenser for folkehelsen til
innbyggere i tillegg til at bostedsattraktiviteten til stedet øker.
Aktivitetsutviklingen bidrar til å skape en komplett destinasjon på linje
med andre kjente turiststeder som Trysil, Hemsedal og Hafjell. Dette
innebærer også gode muligheter for etablering av kommersielle
overnattingssteder som i liten grad er utviklet i Nesbyen i dag.
Ringvirkninger fra denne type etableringer vil også være store for
lokalsamfunnet. Disse ringvirkningene er ikke inkludert i analysen.
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Bakgrunn og formål

Nesfjellet og destinasjonsutviklingen
Nesfjellet består av ca. 1 600 nye og gamle hytter i områdene Natten,
Tverrlie, Bøgaset og Trondrudmarka.
Nesfjellet er en helårsdestinasjon, kun to timer fra Oslo som tilbyr flere
aktiviteter, blant annet alpint, langrenn, golf og sykling.
Det legges nå en plan for utviklingen av Nesfjellet, hvor det planlegges å
bygge ut inntil 900 hytter og leiligheter over de neste seks årene. Det
planlegges også utbygging av m.a. sykkelsti, ny stolheis og gondol på
Nesfjellet.
Nesfjellet Prosjektutvikling AS, som vår oppdragsgiver, er en langsiktig
utvikler av Nesfjellet med lokal forankring. Selskapet har over tid
benyttet lokale leverandører til utvikling av fjellet, og har en tydelig
målsetning om å fortsette å bygge i lokal kompetanse og kapasitet
sammen med andre lokale bedrifter.
Kilde: Nesfjellet.no
PwC
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Analysen ser nærmere på ringvirkninger for utbygger og dens
leverandører og samarbeidspartnere, samt ringvirkninger for
lokalsamfunnet forbundet med økt trafikk i hytteområdet
Flere aktører har planer om å videreutvikle Nesbyen som helårsdestinasjon med flere
aktiviteter, fritidseiendommer og overnattingssteder, både private og kommersielle.
I vårt arbeid har vi anslått nøkkeltall for lokal samfunns- og næringsutvikling som m.a.
omsetningsvekst og vekst i arbeidsplasser som konsekvens av utbyggingsplanene.
Gjennom en spørreundersøkelse til hytteeiere på Nesfjellet og intervju med lokale aktører
og representanter fra næringslivet har vi fått innsikt i hvordan hytteutbyggingen påvirker
lokalt næringsliv. Data fra intervju, spørreundersøkelse og oppdragsgiver danner grunnlag
for beregninger av ringvirkninger.

PwC
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Nesfjellet er i ferd med å utvikle en
komplett turistdestinasjon
2009
Nesfjellet Golf åpner.

Ca 300 hytter bygget fra 1950-1990

1990/1991
Nesfjellet Alpin åpner. Samtidig
går startskuddet for utviklingen
av hytter i Natten/
Tverrlia-området.

2010
De første tur- og
sykkelstiene anlegges

1990
Avløpsledning bygges
ned til Nesbyen sentrum.
Ansett som nøkkelfaktor
for utviklingen.

1990
Det omsettes i snitt
50-60 hytter per år i
perioden 1990 til 2017.

PwC

2022
Utvikling/ombygging av Skistua
Planer om gondol, nye
sykkestier, nedfarter og
snøanlegg

2003
Revitalisering av skisenter
(afterski, skiutleie, 3 nye
heiser)

2001
Trondrudmarka - godkjent
reguleringsplan for ca 250
hytter. Ferdigstillelse av
avløpsledning til nye hyttefelt
gjennom privat investering

2018
Det selges ca. 150 hytter
per år i perioden 2018 2020.

2021/2022
Det investeres NOK
100 m i stolheis og
nedfarter

2021
Hallingspranget sykkelsti fra toppen av
Nesfjellet og ned til
sentrum. 17 km. flytsti

Hyttemarkedet i Norge har hatt en sterk etterspørselsvekst de
siste årene, og den nye hverdagen som følge av korona bidrar
til å forsterke etterspørselen etter fritidsboliger
Rekordhøy etterspørsel i hyttemarkedet
Hyttepriser opp 8,5 % på landsbasis i 2020
Omsetningsvekst på 25 % for hyttemarkedet i Norge i 2020
Hjemme- og hyttekontor fremover bidrar også til å øke veksten
Barnefamilier utgjør en større del av hyttekjøperne enn tidligere
70 % flere nordmenn planla å kjøpe hytte i september 2020 enn et halvår før
Større tilbud av leiligheter og hytter er viktig, herunder aktivitetstilbud og god infrastruktur
Kilde: Kapital
PwC
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Det vil over de neste årene gjøres betydelige investeringer på
Nesfjellet
I perioden 2020-2026 vil det blant annet investeres i:

2021-2026

2020/2021
Tilbringerheis til en total
investering på NOK 25
mill

PwC

2021
Varmestuen skal utvides
med 150 m2 ekstra

2021
Ny stolheis og nye
nedfarter med investering
på NOK 100 mill. Denne
rigges for både sommerog vinterbruk

2021
Sykkelstien
Hallingspranget åpner, og
det forventes fortsatt høyt
aktivitetsnivå på
stibygging de neste 5
årene

Utbygging av 150 hytter og
leiligheter pr år til en total
investering på NOK 3,9
MRD.
Utvikling og ombygging av
skistua (-22).
Estimerte investeringer på
NOK 100m i sykkelstier,
utvidelse av golfbane,
snøanlegg og nye nedfarter i
11
tilknytning til alpinanlegget
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Ringvirkning av
hytteutbygging Investeringer i Nesfjellet
og lokal verdiskapning

Omsetningen falt 70%
umiddelbart etter
Covid-19-restriksjonene
ble innført i mars. Det
viser hvor viktig
hyttefolkene er for
driften vår.
Lokal bedrift, Nesbyen

PwC
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Hytteutbygging på Nesfjellet fører til positive ringvirkninger
for lokalt næringsliv i Nesbyen
Siden 1990 frem til 2020 er det bygd ut 1 210 hytter og 150 leiligheter. Dette tilsvarer investeringer på NOK 4,8 mrd.*
Fra 1950-1990 ble det bygd ca. 300 hytter. Totalt antall hytter og leiligheter er i dag ca. 1 660 stk.
Gitt forutsetningene presentert i denne rapporten vil det i perioden 2021 - 2026 bygges ut 640 hytter og 260
leiligheter. En utbygging på 900 enheter vil trigge fremtidige investeringer på NOK 3,9 mrd.*

*Estimat basert på nøkkeltall fra oppdragsgiver
PwC

Historisk utbygging av 1 360 enheter har i perioden 1990 2020 ført til NOK 4,8 mrd.* investert på Nesfjellet og omegn
Investeringene i 1 360 enheter har i perioden bidratt til vesentlig omsetningsøkning for lokale bedrifter i Nesbyen og omegn.
Tabellen under viser pris for hytte/leilighet i 2000 og 2020. Denne er antatt lineær i utregningen av totale investeringer fra
1990. Historisk investering på NOK 4,8 mrd. er beregnet med bakgrunn i byggekost fra 1990-2020 (lineær) og antall
hytter/leiligheter bygd per år i samme periode.

Kostnad: NOK i mill.
Hytte
Leilighet

Antall hytter/leiligheter
per år fra 1990-2020
*Estimat
PwC

x

2000

2020

2.5

4.478

2.25

4.04

Årlig stigning hyttepris 1990-2020: 98 900 kr
Årlig stigning leil.pris 1990-2020: 89 508 kr

Pris for hytter/leiligheter
per år fra 1990-2020

=

Total investering i perioden:
4,8 mrd.*

Det vil over perioden 2021 - 2026 bygges 900 nye hytter og
leiligheter. Nesfjellet er en helårsdestinasjon
Det er i perioden 2021 - 2026 planlagt å bygge 150 enheter hvert år. Fordelingen mellom hytter og leiligheter er illustrert i
tabellen under. Til sammenligning ble det i perioden 1990 - 2017 i snitt bygd 50-60 enheter per år, mens man de siste tre
årene har man bygget ca 150 enheter per år.
Det er vist til at utbyggingen i 1990-2020 har skapt grunnlag for m.a. to store byggevarehus på Nesbyen, 4 matbutikker og
flere større håndverker- og entreprenørbedrifter. Det er etablert golfbane, et av Norges beste stinett for sykkel og gitt tilgang til
attraktive høyfjellsområder. For å tiltrekke seg hytteturister vil man være avhengig av å tilby et totalkonsept på Nesfjellet. Over
de siste årene, og i tiden fremover, satses det på å utvikle Nesfjellet som en helårsdestinasjon med blant annet:
Sykkel

Fjellvandring

Alpinanlegg

Langrenn

Golf

Familieaktiviteter

Nesfjellet vil med planlagte investeringer styrke sin konkurransekraft ytterligere og føre til at destinasjonen tar steget fra
hyttedestinasjon til en konkurransedyktig turistdestinasjon. Trolig kan dette også stimulere til større investeringer i
kommersielle overnattingstilbud som hotell - som kommunen har et begrenset tilbud av i dag.
Hytter
Leiligheter
Totalt
PwC

Nåværende
1,510
150
1,660

2021
130
20
150

2022
110
40
150

2023
100
50
150

2024
100
50
150

2025
100
50
150

2026
100
50
150

Sum nye
enheter
640
260
900

Totalt ant
enheter
2,150
410
2,560
16

Det er estimert investeringer på NOK 3,9 mrd.* relatert til
hytteutbygging av 900 enheter i perioden 2021-2026
Tabell og graf illustrerer investeringer relatert til hytteutbygging i perioden 2021-2026 fordelt på ulike aktører i arbeidet.
Investeringene vil i perioden bidra til vesentlig omsetningsøkning for lokale bedrifter i Nesbyen og omegn.

2.3%

NOK i mill.
Kommunal infrastruktur

90

Kostnad bygg

1,948

Kostnad tomt

1,224

Kostnad opparbeiding vei/tomt
Totale investeringer

656
3,916

*Estimat
PwC
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Hytteutbyggingen vil føre til betydelige inntekter til entreprenører i
Nesbyen og omegn - 75 % av inntektene fra hytteutbyggingen estimeres
med gitte forutsetninger å gå til lokale aktører i perioden 2021-2026
Figurene estimerer investeringer for utbygging i Nesfjellet 2021 - 2026 fordelt på ulike fagområder, samt % andel per fagområde
NOK i millioner
Anleggsbidrag renseanlegg
Tilkoblingsavgift avløp
Byggemelding
Fradeling/oppmåling
Sum kommunale kostnader
Grunn- og betongarbeider
Rørlegger
Elektriker
Materialkostnader lokalt*
Tømrer lokalt*
Annet
Sum kostnad bygg
Materialkostnader ikke-lokalt*
Tømrer ikke-lokalt*
Kostnad tomt og infrastruktur
Opparbeiding vei, vann, avløp, strøm
Totale investeringer ekskl. ikke-lokalt
Totale investeringer inkl. ikke-lokalt
PwC

Hytte
32
13
10
9
64
288
102
96
282
205
12
985
422
307
896
192
2,136
2,866

Leilighet
13
5
4
4
26
105
37
35
103
75
4
360
154
112
328
70
784
1,050

Totalt
45
18
14
13
90
393
140
131
385
280
16
1,345
577
420
1,224
262
2,920
3,916

Snitt/år
7
3
2
2
115
66
23
22
64
47
3
224
96
70
204
44
487
653

1.2
%

Utbyggingsplanene vil bidra til at vekst i omsetning og sysselsetting i
lokale bedrifter kan opprettholdes og økes. Ledelsen i Nesfjellet
Prosjektutvikling AS estimerer at 60% av material- og
tømrerkostnader tradisjonelt har gått til ikke-lokale aktører.
Positivt for lokal næringsutvikling i fremtiden er etablering av to nye
hyttefirmaer i Nesbyen - Hallingelement og Hallinghytter. Positive
virkninger vil man også få fra etableringer som Klar Hytte &
Vaktmestertjenester og Hyttehjelp AS.
18
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Spørreundersøkelse til
hytteboere og lokalt
næringsliv

Spørreundersøkelsen viser at det i snitt er 3,7 personer på en
hytte. Respondentene bruker hytten snitt 62 dager i året
505 hytteeiere responderte på spørreundersøkelsen.
Gitt at kun en person fra hver hyttestand har svart, utgjør dette 30% av antall hytter på Nesfjellet.
Personer per hytte
Hvor mange personer er dere i snitt på hytten (hyttestandens
medlemmer)?
505 svar

Netter tilbrakt på hytten per år
Hvor mange netter tilbringer du i snitt på hytten i løpet av et år?
505 svar

Kilde: Spørreundersøkelse
PwC
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I tillegg har mange besøk en gang i måneden eller en gang i
halvåret
Besøk på hytten
Hvor ofte har dere besøk av andre enn deres husholdning?
505 svar

Kommentarer
Hvor ofte er gjester på besøk?
De fleste som har besøk, har besøk en gang i måneden eller en
gang i halvåret (eller et sted i mellom dette).
Hvor mange er på besøk?
Av de som har besøk av andre på hytten, har
●

40% besøk av 1-2 personer.

●

47% besøk av 3-5 personer.

●

Resten har besøk av flere personer eller pleier ikke å ha
besøk på hytten.

Besøkende er også viktige for lokal handel og verdiskaping. De legger i snitt igjen 377 kr per person per døgn.
Kilde: Spørreundersøkelse
PwC
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Nesten alle handler lokalt når de er på hytten. Over halvparten
legger igjen 500 - 1500 NOK hver dag per hyttestand
Lokal handel i Nesbyen
Hvor ofte har dere besøk av andre enn deres husholdning?
505 svar

Forbruk per døgn
Hvor stort forbruk har du i snitt per døgn på hytten (husholdning)?
505 svar

Kilde: Spørreundersøkelse
PwC
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De fleste bruker penger på dagligvarer, aktiviteter og
kafé/restaurant
Forbruk per døgn fordelt på kategori

Kilde: Spørreundersøkelse, nesfjellet.no
PwC
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Spørreundersøkelsen viser at en husholdning i snitt forbruker
85 825 NOK per år på hytten

3,7

personer i snitt
på en hytte

377 NOK
Snittforbruk per
person per døgn

62

netter i snitt på
hytten

85 825 NOK

Snitt forbruk per hytte per år

PwC
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Hytteutbyggingen har
vært positiv for flere
aktører. Mye penger blir
lagt igjen lokalt, som
fører til økt omsetning i
butikker og økt
vareutvalg.
Lokal bedrift, Nesbyen

PwC
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Flere hytteturister fører til vekst i lokal handel og
servicenæring
Forbruk per hyttestand per år

Estimert totalt forbuk 2021 - 2026

Det er lagt til grunn et forbruk per hyttestand per år på NOK 86t.

Basert på økning fra 1 660 til 2 560 hytter ihht. utbyggingsplaner er
estimert totalt forbruk for perioden 2021 - 2026 NOK 1 125m.
Grafen viser forbruk for ulike varer per år, og vi ser en økning,
spesielt i dagligvarer.

NOK i tusen
Dagligvarer

40

Byggevarer

7

Sportsutstyr

5

Interiør

5

Klær
Aktiviteter
Kafe/ restaurant
Annet
Totalt forbruk

3
12
9
5
86

Årlig omsetning relatert til lokal handel øker i takt med hytteutbyggingen, og går fra NOK 155 mill i 2021
til NOK 220 mill i 2026.
PwC
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Hytteutbygging har viktige ringvirkninger for
aktivitetstilbydere
Svært mange benytter seg av aktiviteter som fjelltur og sykkel på sommerstid. Alpint og langrenn er populært i vintersesongen.
Sommeraktiviteter

Vinteraktiviteter

502 hytteeiere har besvart spørreundersøkelsen. Vi vet at det er 1500 hytter, og kan dermed estimere bruk av aktiviteter på bakgrunn
av spørreundersøkelsen. Vi har her ganget opp respondenter sine svar med 3 for å finne estimert bruk for andre hytteeiere. Vi vet det
er 3,7 personer i snitt per husstand, og har derfor lagt til 2,7 personer (utenom hytteeier).
PwC
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Noen aktører hadde
ikke eksistert hadde det
ikke vært for
hytteutbyggingen i Nes
og Hallingdal.
Lokal bedrift, Nesbyen

PwC
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VEDLEGG
- Hytteprosjektregnskap
- Resultat fra
spørreundersøkelse
- Oppsummering av
intervjuer

Hytteprosjektregnskap

PwC

Resultat fra spørreundersøkelse

PwC

Hvilken type overnatting benytter dere?
505 svar

I hvilket område har du hytte/leilighet?
505 svar

Hvor gammel er hytten din?
505 svar

Hvor mange netter tilbringer du i snitt på hytten i løpet av et år?
505 svar

Resultat fra spørreundersøkelse
Hvor mange personer er dere i snitt på hytten (hyttestandens medlemmer)?
505 svar

Har dere ofte besøk på hytten?
505 svar

Hvor ofte har dere besøk av andre enn deres husholdning?
505 svar

Hvis ja, hvor mange har dere i snitt besøk av (utover egen husholdning)?
505 svar

PwC

Resultat fra spørreundersøkelse
Hvilken aldersgruppe representerer du?
505 svar

Handler du lokalt i Nesbyen?
505 svar

Hvor stort forbruk har du i snitt per døgn på
hytten (for hele husholdningen)?
505 svar

Vennligst fordel ditt forbruk per hyttedøgn på følgende kategorier (fordel 100 % totalt)

PwC

Resultat fra spørreundersøkelse
Sett tilbake på dine første år som hytteeier, hvor mye vil du estimere at du brukte på
“engangsinvesteringer” som feks møbler, interiør, snøfres. ol kjøpt lokalt? 505 svar

Dersom du skal gå til nyanskaffelse av noe til hytten, bruker du lokale butikker da?
505 svar

Vennligst velg hvilke aktiviteter du benytter deg av på sommerstid
505 svar

Vennligst velg hvilke aktiviteter du benytter deg av på vinterstid
505 svar

PwC

Oppsummering fra intervju (1/2)
Hvordan har tidligere hytteutbygging påvirket din virksomhet?
●
Positivt for aktører. Mye penger blir lagt igjen lokalt, økt omsetning i butikker og økt vareutvalg
●
Noen aktører hadde ikke eksistert hadde det ikke vært for hytteutbyggingen i Nes og Hallingdal
●
For noen aktører var fjoråret det beste året noensinne
●
For matvareaktør har det vært ganske stabilt de siste årene, med litt vekst
Hvilke produkter/tjenester tilbys besøkende?
●
Hytteutbygging
●
Boligstyling / hyttestyling og rådgivningstjenester innen feltet
●
Møbelsalg med hjemlevering
●
Treplanker til maling, bålpanner
●
Noen aktører jobber med nettbutikkløsning
●
Salg, service og utleie av utstyr: Sykkel, ski, fiske, friluft
●
Guiding
●
Visit Nesbyen - portal med informasjon for besøkende og hyttefolket
●
Matvarer uten hjemlevering
●
Elektro - service og installasjon
●
Rørlegger
Hvem er kundene i regionen? (geografi, type gjester)
●
Hovedsaklig hytteeiere
●
Sykkelturister (dagsturister)
●
Mange fra Hallingdal, Valdres, Numedal, Geilo, Hemsedal
●
Tilrettelagt for familier, sjeldent ungdomsgjenger på besøk (ikke festkultur)

“

Hadde det ikke
vært for
hytteutbyggingen
i Nes og
Hallingdal hadde
vi ikke eksistert

Hvordan tror du videre hytteutbygging på Nesfjellet vil bidra til å skape verdier for din bedrift?
●
Ser på dette som svært positivt. Folk handler enda mer lokalt nå enn tidligere og mange har faste kunder
●
Det brukes mye penger i begynnelsen for hytteeiere (interiør, møbler og andre investeringer)
●
Økt sysselsetting
PwC
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Oppsummering fra intervju (2/2)
Tror du videre hytteutbygging vil skape ulemper for din bedrift? I så fall, hvilke?
●
Ingen intervjupersoner mener hytteutbyggingen skaper ulemper for bedriften.
●
Når området blir mer brukt må man ha fokus på bærekraftig utvikling ved å tilrettelegge stier og
områder slik at de tåler mer bruk.
Bør også bygge ut kloakkrenseanlegget for å tåle trafikken i fjellet.
Hva er ditt synspunkt på hytteutbygging?
●
Skaper flere arbeidsplasser
●
Må ha fokus på å skape en komplett destinasjon som “har alt”
●
Fokus på både fjellet og sentrum i videre utvikling. Håper å få flere til sentrum med ny hytteutbygging
Er det noe annet i lokalsamfunnet du mener vil være viktig for positiv utvikling for din bedrift fremover?
●
Utnytte potensialet i sentrum på en bedre måte
○
Et mer kundevennlig sentrum
○
Oppgradere / vedlikeholde kjøpesenteret i sentrum
○
Starte opp sportsbutikk med klær og sko
●
Vurdere flere serveringssteder for å slippe at gjester må dra ned til sentrum
●
Større utvalg av alle produkt slik at lokalbefolkning og hyttefolket kjøper mer lokalt
●
Løypekjøring må være tilrettelagt
●
Mulighet for å utvide hytteservicetilbud

“

Man må utnytte
potensialet i
sentrum på en
bedre måte ved
å tilby et
komplett vareog tjenestetilbud

Annen relevant informasjon
●
Innspill fra butikkeier om at Nesingene handler lite lokalt
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Hytteutbyggingen vil skape ringvirkninger i form av
kommunale inntekter
Kommunale inntekter knyttet til byggesakskostnader, oppmåling, tilknytning til
vann og anleggsbidrag for utbygging av 900 enheter er estimert til NOK 89.6 mill i
perioden 2021 - 2026.
Gitt utbygging av 150 enheter per år gir dette årlig kommunale inntekter på NOK
14.9 mill.

Tabellen under viser gebyr/ inntektssatser per enhet som er benyttet
i beregningene. Gebyrene er antatt like for hytter og leiligheter
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Rapporter - hyttekommuners økonomi

PwC

Denne rapport er utarbeidet for Nesfjellet Prosjektutviklings interne bruk i forbindelse med ringvirkningsanalyse for utvikling av
Nesbyen som hytte- og aktivitetsområde i samsvar med engasjementsbrevet datert 8. januar 2021.
Våre vurderinger bygger på faktainformasjon som har fremkommet i intervjuer med Nesfjellet Prosjektutviklings ansatte og i
dokumentasjon som Nesfjellet Prosjektutvikling har gjort tilgjengelig for oss. PricewaterhouseCoopers (PwC) har ikke foretatt
noen selvstendig verifisering av informasjonen som har fremkommet, og vi innestår ikke for at den er fullstendig, korrekt og
presis. PwC har ikke utført noen form for revisjon eller kontrollhandlinger av Nesfjellet Prosjektutviklings virksomhet.
Rapporten inneholder materiale som er konfidensiell for Nesfjellet Prosjektutvikling og PwC.
Nesfjellet Prosjektutvikling har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med
forretningsvilkårene som er vedlagt vårt engasjementsbrev. Rapporten og/eller informasjon fra rapporten skal ikke benyttes
for andre formål eller distribueres til andre uten skriftlig samtykke fra PwC. PwC påtar seg ikke noe ansvar for tap som er lidt
av Nesfjellet Prosjektutvikling eller andre som følge av at vår rapport eller utkast til rapport er distribuert, gjengitt eller på
annen måte benyttet i strid med disse bestemmelsene eller engasjementsbrevet.
PwC beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til rapporten samt ideer, konsepter, modeller, informasjon og
know-how som er utviklet i forbindelse med vårt arbeid.
Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar.

