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ÅRSKAVALKADE 2009 - utskriftsvennlig versjon pdf-fil

Kjære medlemmer av Høvringen vel med familie og venner av Høvringen

Riktig God Jul og et Godt Nytt År!

2009 ble et nytt godt år for Høvringen Vel. Den store Olsokfesten 29. juli på Rondane Haukliseter Fjellhotell ble en utrolig fin samling for hyttefolk med famile
og venner av Høvringen, med i alt hele 183 deltagere. Det er ny rekord, og oss bekjent, blant de aller største, om ikke det aller største arrangementet siden
1960 som er gjennomført her oppe i høyden. Tore med familie på Haukliseter hadde forberedt mye god mat og drikke, flott Olsokbål, og det var dans til langt ut
i de små nattetimer.

Velmedlemmene setter stor pris på festen, som knytter oss sammen og styrker fellesskapet om Høvringen. Festen hadde en rimelig og delvis subsidiert
inngangsbillett. Den fikk fin omtale i lokalavisene DG og Norddalen. Den store Olsokfesten er i ferd med å bli en tradisjon.

På Olsokfesten ble Rolf og Haldis i Høvringen Handel feiret med Høvringen Vels Ærespris 2009, til stående og langvarig applaus fra alle fremmøtte. Det var
tydelig at alle verdsetter den fantastiske jobben Haldis og Rolf gjør for Høvringensamfunnet, og vi oppfordrer til flittig bruk av Høvringen Handel og Kro også i
2010. Lokalavisene GD og Norddalen hadde bred omtale av Haldis og Rolf i anledning tildelingen av æresprisen. Vel fortjent!

Det ligger mye arbeid bak et Olsokarrangement, alt fra valg av sted, sette sammen program for dagen, ordne med danseband, forberede mat og drikke, sette
ut/ta bort bord, benker, utegriller, telt, Olsokbål, utforme, kopiere opp og sende ut invitasjoner i post og e-mail mv. Da er det ekstra hyggelig at Olsokfesten
setter spor på, men også langt utenfor Høvringen.

Hjemmesiden www.hovringenvel.no oppdateres jevnlig, bl.a. om utviklingen i eiendomsskatten, og du kan bl.a. også klikke deg inn på vær og vind, og finne
detaljert skiføre og løyper for hele Høvringenområdet. Styret har også i 2009 lykkes i å kapre annonser for hjemmesiden fra butikker og firmaer i Otta og Sel.
Det gir et kjærkomment tilskudd til økonomien og finansierer delvis Olsok-festen.

Ekstra hyggelig i 2009 har vært at en rekke personer har tilskrevet vellet med ønske om å bli medlem, enkelte med fine budskap om sin kjærlighet til
Høvringen. Apropos vårt flotte fjellparadis vil vi gjerne gjøre alle oppmerksom på utvidelsen som skjer på Smuksjøseter, med tilbygg med 5 nye leiligheter. Vi
hadde nylig omvisning av Roar Skaugen og er imponert over satsingen og hva dette betyr for trivelig fjellferie i Høvringen-området. Styret har god kontakt med
reiselivsbedriftene, vi har mange felles interesser i utviklingen av en trivelig fjellgrend, og som vi kan jobbe sammen for. I høst har vi bistått Høvringen
Kloakkselskap i ønsket om å kunne tilby hytteiere øst for Kvansladalsåa og i Åmillomfeltet tilknytning til renseanlegget, som første steg i et bredere tilbud til
hytteeiere.

Som kjent ble kommunens opprinnelige forslag til eiendomsskatt 2009 trukket tilbake i april grunnet grove feil, for høyt utgangspunkt i takseringen og stor
politisk slitasje. Høvringen Vel var som eneste hyttevel meget tidlig ute og advarte høsten 2008 i brev til kommunen mot opplegget, som vi krevde
konsekvensutredet. Kommunens nye opplegg for 2010, som bl.a. vil gi vesentlig lavere eiendomsskatt ser vi som en delvis seier for vår linje. Men, som vi har
advart mot mange ganger, (se brev utlagt på hjemmesiden) den årlige sjongleringen av skattesats og bunnfradrag for å fylle kommunekassen gjør hytteeierne
til salderingsposter i kommuneregnskapet. Eiendomsskatten mangler langsiktighet. Kommunestyret vil 17. desember ta stilling til økning av skattesatsen til 6
promille og reduksjon av bunnfradraget til kr. 200 000, opprinnelig forslag var 5 promille og kr. 400 000. På hjemmesiden kan du beregne din eiendomsskatt.
Eksempelvis vil en hytte på 80 m2, eldre enn 10 år, med strøm og sommervei nå få en skatt på ca. kr. 1500 mot ca. kr. 5500 under det frafalte forslaget.

Styret har tilskrevet kommunen om forslag til kommunedelplan med ønske om harmonisering av arealbegrensninger på hytter og om vinterbrøyting av vei.
Vi har også hatt kontakt med grunneiere og reiselivsbedrifter, og med Aktivitetsselskapet om vinterbrøyting av vei i Vardamorkje, som kommunen foreløpig ikke
legger opp til. Dette er et langt lerret å bleke, hvor man må ta hensyn til en rekke interesser, og et evt. samarbeide er kun i sin spede begynnelse.

Høyere skattesats - lavere bunnfradrag

http://www.hovringenvel.no/2009-kavalkade-ny.pdf
http://www.hovringenvel.no/
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Høyere skattesats - lavere bunnfradrag
Det varsles nå at Sel kommune ved behandling av budsjettet for 2010 i slutten av desember kan gå inn for høyeste skattesats 7 promille, og senke
bunnfradraget il kr. 200 000. I forhold til opprinnelige forslag om 5 promille og bunnfradrag kr. 400 000 betyr det høyere eiendomsskatt. Eiendomsskatten vil
likevel bli lavere enn det forslaget som kommunen tidligere i år ble tvunget til å legge til side. For en hytte på ca. 80 m2, mer en 10 år gammel, med kun
sommervei og strøm blir skatten ca. kr. 1000. For en tilsv. ny hytte, med sommervei, men med vann, avløp og strøm blir skatten ca. kr. 3 500. I vedlagte
regneark kan du finne ut hva foreslåtte eiendomsskatt, slik det ser ut nå, kan bli for din hytte/eiendom på Høvringen.

Ny eiendomsskatt
Taksering av hytter på Høvringen er noe forsinket, men skal være sluttført i uke 44/45. I det nye systemet kommunen har lagt opp til (se tidligere artikkel) vil
eiendomsskatten på hytter på Høvringen kommet ut langt lavere enn under den ordningen kommunen tidligere i år var tvunget til ålegge til side. 

En hytte på f.eks. 80 kvm, eldre enn 10 år og med kun sommervei og strøm vil få en eiendomsskatt ned mot ca kr 1000,- mot ca kr 7000 i det forkastede
systemet. I det nye systemet er det lagt inn en rekke faktorer for alder, adkomst, vann og avløp mv. inkl. lavere kvm-pris som forklarer forskjellen. Se link om
utregning her. 

Takseringsnemnda skal ha møte 10. november for å behandle takseringsforslag. På den annen side kan Sel kommune, som tidligere advart fra vår side, årlig
endre skattesaten (nå 5 promille) og bunnfradraget (nå kr 400.000,-). Høyere sats og lavere bunnfradrag vil bety høyere eiendomsskatt. Det er derfor viktig at
vi følger årvåkent med for å sikre best mulig resultat for hytteeiere. På Sel formannskapsmøte/budsjettkonferanse 5.-6. november vil man trolig foreta de første
vurderingene vedørende skattesats og bunnfradrag for 2010. Dette vil trolig bli endelig vedtatt av kommunen 17. desember. Høvringen Vel vil følge opp dette.

FRAMDRIFT FOR KLOAKKTILKNYTNING
Hytteeiere i deler av Vardamorkje, øst for Kvanslådalsåa og i Åmillom-feltet fikk i høst tilbud om tilknytning til Høvringen Kloakkselskaps anlegg. Interessen har
vært godt får vi opplyst. Grunnet vær og sikt og en del forhold som må ytterligere avklares, forventes det at arbeidet kan begynne vår/sommer 2010.

Tilbud om tilknytning til Høvringen Renseanlegg
Høvringen Kloakkselskap er nå i gang med å få utarbeidet plan og godkjenning for hovedledningsnett for kloakk i hytteområder. Anlegget av nye
ledninger vil bare kunne realiseres dersom tilstrekkelig antall eiere av hytter på forhånd inngår forpliktende avtale om å knytte sine eiendommer
til den nye ledningen, mot å betale tilknytningsavgift og årlig avgift. 

For tilknytning betales et engangsbeløp på kr. 50 000, med tillegg av mva. Årlig avgift vil være kr. 2 659, med tillegg av mva, som
indeksreguleres med konsumprisindeksen.

Kloakkselskapet sier de har møtt stor interesse for tilbudet blant hytteeiere. Manifisterer denne interessen seg i avtaler vil man påbegynne
prosjekteringen og skaffe nødvendige tillatelser og sette i gang arbeidene senere i år. Man planlegger først å gå i gang med ledningsnett til hytter

øst langs Kvanslådalsåa, med en avstikker over elva opp til hytter i Åmillomfeltet, og det er hytteeiere her som i første omgang har mottatt tilbudet fra
Kloakkselskapet. Les tilbudet her... 

Det er også vist interesse fra hytteiere i Roaområdet. Høvringen Vel synes det er positivt at Kloakkselskapet tar et slikt initiativ, og anbefalerpotensielle
"tilknyttere" å se nøye på det. Vi minner om at administrasjonssjefen i Sel kommune i forbindelse med planprogrammet uttalte at ”det vil være positivt for
miljøet dersom flest mulig [hytter] kunne være tilknyttet kloakkanlegget i Høvringen Sentrum”. 

Kloakkselskapets tilbud gir anledning til tilknytning til et miljøvennlig renseopplegg, som varer i tid, og som også vil være en forutsetning for evt. utvidelse av
hytter med moderne vann og kloakk.  Hytteiere kan ønske å oppgradere sine hytter til en mer moderne standard, som bl.a. kan medføre flere og større
rom/soverom, kjøkken og bad, og en miljøvennlig ordning for vann og avløp. En miljøvennlig standard for vann og avløp er m.a.o. nær knyttet opp mot ønsket
om større harmonisering av arealbegrensningene for hytter, se gjerne vellets tidligere brev til kommunen om dette under arkivet.

NY TAKSERING IGANGSETTES 

Sel kommune melder at med grunnlag i kommunestyrets vedtak den 15. juni 2009 i sak 28/09 settes nå i gang
takseringsarbeide i kommunen utenfor eksisterende skatteområde. Melding vil også bli sendt til den enkelte
eiendomsbesitter. Til å utføre arbeidet er firmaet Jeessaa AS fra Bergen engasjert. De skal foreta befaring av aktuelle
eiendommer. Arbeidet starter den 18.09.09 med Mysusæter-området først. Det vil etter hvert bli lagt ut en oversikt over
kjøreplan framover på nettsiden til Sel kommune. Fredag 4.9. var det kontrakts- og oppstartmøte i forbindelse med
taksering av eiendommene. For eventuelle spørsmål rundt taksering av eiendommene, eller ønske om å vite nærmere
tidspunkt for befaringer etter hvert som arbeidet går framover, kan Dag Sletten kontaktes på tlf 974 66 205 mellom
08.00 og 15.30 mandag - fredag. 

Eiendomsskatten - tilbake til start
Skattetakstnemda har tatt grep for en ny og bedre taksering for eiendomsskatt i Sel, melder GD.  Leder i nemda innrømmer manglende kunnskap og
hastverksarbeide.  "Tenk om kommunen kunne ha fulgt opp vårt råd i brev av 17. september 2008 hvor vi krevde konsekvensutredning forut for innføring av
evt. eiendomsskatt", sier Andreas Krogh, leder i vellet.  "Det nektet de blankt den gang, nå angrer de". 

Mandag 31. august skal kommunestyret orienteres om skattetakstnemdas arbeide og forslag.   Nytt blir et eget sjablonssytem for fritidsboliger, det innføres
sonefaktorer i forhold til størrelsen på hytta når det gjelder teknisk verdi, og i tillegg er det en rekke faktorer for standard, alder, vedlikehold, om det er veg,
vann og slikt melder GD.  Det skal visstnok også foreslås prisdifferanser på omsetningsverdi, men som ikke vil gavne Høvringen og Mysuseter.  Alle hytter skal
(på nytt) besiktiges fremover mot jul.  Leder i nemda sier han håper at det nye systemet vil slå heldigere ut og oppfattes som mer rettferdig.  "Det gjenstår å
se, og erfaringen er ikke gode", sier Andreas.

Tidlig i september vil alle hytteeiere motta en informasjonsfolder fra kommunen hvor de kan regne ut den nye eiendomsskatten.

Vellet er glad for at kommunen ser på hele eiendomsskattesaken på nytt, noe vi har krevdlenge.  På den annen side er vi langt fra sikre på at resultatet blir så
mye bedre.  Fremdeles kan kommunen ved budsjettbehandlingen skalte og valte med skattesatsen, bunnfradrag, soneinndeling og såkalt rabatt, noe som vil gi
stor usikkerhet hvert år om eiendomsskattens størrelse. Hytteeiere kan som tidligere påpekt bli salderingspost i kommunens budsjettopplegg.  Det er
uakseptabelt.  

Vellet vil følge opp dette i ukene fremover, og også oppmuntre medlemmene til å kontakte kommunen med sine synspunkter.

Se artikkel i GD 27.8.09 og leder i GD 28.8.09 her (pdf-fil) 
(denne er dessverre skannet oppned, men trykk "View" og "Rotate View" for å snu dokumentet)

Se dokumentasjon fra Sel Kommune om utvidelse av eiendomsskatt fra 01.01.2010 her

http://www.hovringenvel.no/provetakster%20eskatt%20hytter%20revidert%2030.08.2009%20uten%20beskyttelse.xls
http://www.sel.kommune.no/Default.asp?WCI=DisplayGroup&WCE=1253&DGI=1253
http://www.hovringenvel.no/AR-M451N_20090909_152826.pdf
http://www.hovringenvel.no/0220_001.pdf
http://www.sel.kommune.no/?WCI=file&WCE=1325
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Rekord Olsok-fest på Rondane Haukliseter Fjellhotell 

Det ble rekorddeltagelse på Høvringen Vels store Olsok-fest på Rondane Haukliseter Fjellhotell. 

Hele 183 hyttefolk med familie og venner, unge som gamle, og gjester på Haukliseter blåste i været og fant tonen under årets store Olsok-samling. Vertskapet
på Haukliseter, Tore med familie, hadde gjort en enestående jobb med å rigge til telt, benker og bord, en diger utegrill og attpåtil pyntet med fjellets flora for
alle de fremmøtte. 

Vi grillet pølser, koteletter og hamburgere, og nøt rikholdig tilbehør av potetsalat, hjemmelaget kryddersmør og salater. I baren var det godt drikke for store og
små Olsok-entusiaster.

Kveldens høydepunkt før bålbrenning var utdeling av Høvringen Vels Ærespris 2009 - et diplom -
som gikk til Haldis og Rolf på Høvringen Handel og Kro til stående applaus og jubel fra alle
fremmøtte. Vel fortjent. 
Se forøvrig egen sak under.

Eventyrbandet fra Heidal spilte opp til dans. Mange kommenterte den gode musikken, og ikke rart
at flere danset til ut i de små nattetimer. Værgudene var ikke helt på vår side, selv om det ikke
regnet. Vi holdt imidlertid varmen godt i alle teltene og i selskap med hyggelige hyttenaboer og
venner og kanskje også ved å ta oss en svingom til Eventyrbandet.

Tore tente det store Olsokbålet kl 2300, som var et skue for hele Høvringenplatået. Store og små
fikk varmet seg ekstra godt i sene kveldstimer. Etterpå trakk vi inn i hotellet til mer dans og hygge.
Det var ekstra gledelig å se at så mange barnefamilier tok turen til Olsokfesten! Barna så ut til å
hygge seg med mat, løping, rulling ned bakkene og selvfølgelig med det store Olsok-bålet.

Vi gleder oss allerede til neste Oslokfeiring! Se flere bilder her...

Lokalavisa Norddalen hadde en liten artikkel om olsokfeiringen 7.8.2009.Pdf-fil av artikkelen her...

Høvringen Vels ærespris 2009 
Høvringen Vels Ærespris 2009 ble tildelt Haldis og Rolf i Høvringen Handel og Kro under stor og stående applaus
og jubel på Høvringen Vels store Olsok-fest på Rondane Haukliseter Fjellhotell. Hele 183 Høvringenvenner var

http://www.hovringenvel.no/bilder.htm
http://www.hovringenvel.no/0206_001.pdf
http://www.hovringenvel.no/0206_001.pdf
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og jubel på Høvringen Vels store Olsok-fest på Rondane Haukliseter Fjellhotell. Hele 183 Høvringenvenner var
tilstede for å bivåne tildelingen og ære prisvinnerne. 

Haldis og Rolf har i en årrekke viet en stor del av sitt liv til Høvringens ve og vel, og på en enestående måte
bidratt til å tilrettelegge for et attraktivt hytteliv og miljø på Høvringen. De har ytet enestående service til
hyttefolket, deres familie og venner, reiselivsbedriftene og deres gjester på Høvringen. Vi gratulerer Haldis og
Rolf! 
Se diplom i større format. 
Norddalen hadde hovedoppslag om Haldis og Rolf i utgaven 14.8. Les hele artikkelen...

Minnestund ved "Kongesteinen"
Vellets medlemmer deltar i det som skjer på Høvringen, og Helge og Liv Braadland har lyst til å dele med
oss minnestunden ved Kongesteinen 3. august i år;

"Vi kom til Høvringen for å delta på Olsokfeiringen som er til minne om Olav den Hellige. Et håndskrevet
oppslag på butikkdøra førte oss deretter til en minnestund over en annen stor norsk konge, Haakon 7.,
som svarte et tydelig nei til samarbeid med dentyske okkupasjonsmakten i april 1940.

Han ble dermed symbolet og det store forbildet for alle som på en eller annnen måte ville markere
motstand mot nazismen. På Høvringen hadde tyskerne tatt Høyfjellshotellet til lokalt hovedkvarter. Da var
det modig gjort at en del mennesker i hemmelighet samlet seg ved en markert stein ved Haukberget, bare
noen få kilometer fra tyskernes hovedkvarter og med god sikt ned til dette, for å feire kong Haakons
fødelsdag 3.august 1941. De risikerte både tortur og fengsel hvis de hadde blitt oppdaget.

Etter krigen fikk man tillatelse fra Slottet til å kalle denne steinen "Kongesteinen", og kong Haakons fødselsdag har blitt feiret ved denne steinen i alle år siden
da. I år var 28 personer med på dette, fastboende, hyttefolk og tilreisende. Minnestunden ble ledet på en stillferdig og fin måte av Palma Sanden, som har stått
for dette i de siste 16 år, og som også hadde pyntet steinen med norsk flagg og lyng og reinmose. Jan Egil Bakke, opprinnelig fra Vågå, men nå pensjonert
lærer fra Lørenskog, underholdt med fuglefløyte, munnspill, og sist men ikke minst: blåste i lur".

Visste du forøvrig at ...

… på Laurgaardsæter har det vært sommerturister så langt tilbake som 1843, og vinterturister fra 1907. Sigrid
Undset bodde der allerede i 1891, bare 9 år gammel.

… folk lærte tidlig å bli glad i Høvringen og Rondane, og forble det resten av livet. Herman Smith-Johannsen var 15 år
da han første gang gikk i Rondane, og siste gang mer enn 100. Siste gang han besøkte Høgfjellshotellet var han 109,
og han døde i 1987, hele 111 ½ år gammel (kilde boken; På Høvrings vakre sæterstul, av Arvid Møller). 

… i vintersesongen 1965/66 var pensjonsprisen på Øigardseter Fjellstue kr. 38,00-43,00, og på Høvringen
Høgfjellshotell kr. 33,00-55,00. På Høvringen Høgfjellshotell var pensjonsprisen for sommeren 1940 (ved tre døgns
opphold) fra 10 til 12 kr.

… i årenes løp har Høvringen vært et kjært sted for personer fra politikk, samfunn- og kunstnerliv, norsk som
utenlandsk. Vi kan bl.a. nevne den danske dronning Margrethe, tidl. stortingspresident Guttorm Hansen, tidl.
statsministere Kjell Magne Bondevik og Lars Korvald, statsrådene Kåre Kristiansen, Trond Giske, Thorvald Stoltenberg
og Børge Brende, den danske statsråden og EU-politiker Ritt Bjerregaard, og de danske skuespillerne Helle Virkner og
Lise Nørgaard. 
Blant kjente norske kunstnere finner vi Per Aabel, forfatterne Sigrid Undset, Aasmund Olavsson Vinje, Peter Chr.
Asbjørnsen og Engebret Hougen, dikteren Theodor Caspari, og malerne Jacob Weidemann, Johan Fr. Eckersberg, Kitty
Kielland, Gabrielle Kielland, Gunnar Wefring, Gunnar Dietrichson, Reidun Tordhol, Kari Ryen, Thore Heramb, Brit
Fuglevaag, og Anne Weiglin. 

Høvringen gir stor glede til oss alle. 

Les flere "visste du at"-historier her...

Eiendomsskatten utsettes til 2010

Sel kommunestyre har på møte mandasg 15. juni vedtatt å reversere innføring av eiendomsskatt utenfor Otta-området. Med bakgrunn i vedtak i
Sel kommunestyre 22.09.08 sak 61/08, og med hjemmel i eiendomsskattelovens §2, innføres eiendomsskatt i hele kommunen med virkning fra
2010. Kommunestyret ber administrasjonssjefen og taksnemnda for eiendomsskatt umiddelbart å starte arbeidet med å forberede taksering av
eiendommer utenfor Otta-området. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler. Kommunestyret ber takstnemnda foreta en
gjennomgang av vedtektene for taksering av eiendomsskatt og vurdere behov for endringer i vedtektene. 

Høvringen Vel ser en utsettelse som en delvis seier, og bekreftelse på at hele saken om innføring av eiendomsskatt var elendig forberedt fra
kommunens side. Mens andre kommuner reduserte eiendomsskatten i kriseåret 2009, valgte Sel opprinnelig å innføre eiendomsskatt, samtidig
som media opplyste at kommunen hadde tapt penger på finansspekulasjon. 

Vellet finner det nødvendig å påpeke at kommunestyrets vedtak 15. juni kun betyr en utsettelse til 2010. M.a.o., eiendomsskatt innføres, men senere enn

http://www.hovringenvel.no/diplom09.pdf
http://www.hovringenvel.no/0208_001.pdf
http://www.hovringenvel.no/aktuelt.htm
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Vellet finner det nødvendig å påpeke at kommunestyrets vedtak 15. juni kun betyr en utsettelse til 2010. M.a.o., eiendomsskatt innføres, men senere enn
planlagt. Det åpner imidlertid for nye muligheter til å påvirke arbeidet med eiendomsskatten, som promillesats, bunnfradrag, soneinndeling, usikkerhetsrabatt
osv. Som vi husker la Sel kommune inn kun 10% usikkerhetssrabatt i utregning av skatten, mens vellet krevde 50-60%, som i ettertid med alt rotet rundt
taksering, verdifatsettelse mv. viste seg høyst berettiget. Det er i desember at salderingen av kommunebudsjettet 2010 og eiendomsskattsatser mv. fastsettes.
Vellet vil følge opp, og bl.a. mobilisere medlemmene til innsats. Vi kommer tilbake til dette. Les mer om eiendomsskatten her...

Stort oppmøte på Høvringen Vels årsmøte 8. april
Årsmøtet 8. april samlet 55 deltagere, som er ny rekord. Størst interesse var det for eiendomsskatten, med mange engasjerte og gode innlegg fra de
fremmøtte. Styreleder orienterte om det omfattende arbeidet som vellet hadde lagt ned i denne saken, om kommunens håndtering, og om mulige veier
fremover etter at kommunen 28. april fremlegger sitt syn på mulig revurdering av takster mv. Andre saker som kom opp var bl.a. ny Olsok-fest og
arbeidsoppgaver fremover. 
Les forøvrig årsberetningen 2008 og referat fra årsmøtet her ...

Vellets åpne brev til kommunen omtalt i lokalavisene 
Styrets åpne brev, datert 19. mars til kommunen om eiendomsskatten, om dårlige foreberedelser, hastverksarbeid, feilaktige
takster, og kravet om ny vurdering, er utførlig omtalt i GD 25. mars og Norddalen 26. mars.

Klikk på bildene til høyre for å lese artiklene...

Fylkesmannen varsler innsigelser til økt hytteareal 
Ca. 40 hytteeiere på Høvringen har v/Solvang og Fretheim Gudbrandsdalen AS 13. januar i år varslet om oppstart av privat
forslag til reguleringsendring for Høvringen sentrum, se vedlagte brev. 
Formålet med reguleringsendringen er å legge tilrette for høyere arealutnyttelse på eksisterende tomter. Forslaget vil innebære at sone B og C i eksisterende
plan for Høvringen sentrum slås sammen og får tillatt arealutnyttelse på 120 m2 som største bygg og inntil 150 m2 total utnyttelse for tomta. Forslagsstillere
ønsker at økt utnyttelse i forhold til dagens begrensninger skal forutsette tilknytning til VA-anlegg som er godkjent av Sel kommune. I dag har B området
100m2/120m2 og C 80m2/100m2. 

Fylkesmannen har i brev av 9. februar til Sel kommune varslet innsigelser til planen, se vedlagte brev. Innsigelsen innebærer at selv om kommunen skulle vedta
en endring, er den ikke rettskraftig før Miljøverndepartementet (MD) har avgjort saken. Det er sjeldent at MD har en annen oppfatning av en sak enn staten på
fylkesnivå. Innsigelen er trolig utløst av flere hensyn; 1) for store hytter høyt til fjells, 2) uavklart kommunedelplan og fylkesdelplan, og 3) skepsis til turisme
nær villreinområder. Å kjempe mot fylkesmannen ved å ta kampen til statsråden i MD er en lang og vanskelig kamp, som kommunen vil være liten lysten på.
Hytteeierne kan velge å fortsette overfor kommunen, eller avslutte reguleringen nå og skrinlegge den. En annen mulighet er å løfte saken frem i forbindelse
med kommunedelplanen, hvor styret i Høvringen Vel allerede i fjor varslet ønske om harmonisering av arealbegrensninger. 

Kommunens forslag til revisjon av gjeldende kommunedelplan er nettopp lagt ut til høring, med svarfrist 27.mars. Der er det lagt opp til at reguleringsplan for
Høvringen sentrum-differensiert utnyttelsesgrad fortsatt skal gjelde med hensyn tilhyttestørrelser. Det er m.a.o. lagt opp til i B området å beholde
100m2/120m2, og i C 80m2/100m2. For å harmonisere øvrige områder der enkelte reguleringsplaner varierer noe i forhold til utnyttelsesgrad settes tillatte
grenser til 100m2/120m2. I lys av ovennvente ser styret det som ønskelig at dette også må kunne bli ny grense i C, noe en vil jobbe for. Skal dette få
gjennomslag vil det være nyttig at hytteeiere også følger opp med egne brev til kommunen.
Les brevet fra hytteeierne og fra fylkesmannen.

Enstemmig kommunestyre støtter beltebilen

Sel kommunestyre vedtok enstemmig 22.09. på vegne av de tre turistbedriftene å søke fylkesmannen om fornyet adgang til bruk av
beltebilen på Høvringen. 
Les brevet fra vellet ...

Støtte til løypekjøringen
Hvert år kjøres det opp løyper på Høvringen. Dette koster ca 400.000 pr. sesong. Bedriftene på Høvringen dekker mesteparten av kostnadene ved dette
arbeidet. Et viktig bidrag er støtten fra hytteeiere. I fjor kom det inn ca. 70.000 kroner fra Høvringen Vel og hytteeierne. Dette setter Høvringen

Aktivitetsselskap stor pris på. Dersom du ikke får løypegiroen i posten, kan du skrive den ut her...

http://www.hovringenvel.no/eiendomsskatt.htm
http://www.hovringenvel.no/arsberetning-2008.pdf
http://www.hovringenvel.no/generalforsamling-080409.pdf
http://www.hovringenvel.no/varsel-om-oppstart.pdf
http://www.hovringenvel.no/valla-innsigelse.pdf
http://www.hovringenvel.no/beltebil-brev2.pdf
http://www.hovringen.no/assets/dokumenter/loypegiro-2009.pdf

