Agenda for møte i
Hytteprodusentene

Torsdag 15. mars 2018
Garder kurs og konferansesenter
Sogndalsvegen 3, 2060 Gardermoen
0930 Fremmøte, registrering og kaffe
1000 Velkommen - presentasjon av deltakere
1015 Etablering av Hytteprodusentene som en underutvalg i Boligprodusentenes
Forening
- Gjennomgang av formål
- Valg av styringsgruppe
1030 Fakta om hyttemarkedet
Prognosesenteret har gått ned i detaljene om hyttemarkedet og vil presentere
nye tall for størrelsen på hyttemarkedet. De har gjennomgått ulike statistikker
fra SSB samt egne data. Det åpnes for en diskusjon med salen. Tema er:
Hva er reelle igangsettingstall for antall hytter?
Hva er reelle igangsettingstall for antall fritidsleiligheter?
Hvilke data ønsker hytteprodusenter at fremskaffes?
- Bjørn Erik Øye, Partner Prognosesenteret
- David Lund, Sjeføkonom, Prognosesenteret
1145 Hvordan få bedre dialog mellom hyttekommuner og hytteprodusenter?
Sammen med Norsk kommunalteknisk forening vil vi arrangere regionale
dialogmøter mellom hyttekommuner og hytteprodusenter.
- Fridtjof Denneche, rådgiver NKF
1200 Lunsj
1245 Hvilke krav skal man sette til en seriøs og kvalitetsbevisst hytteprodusent?
Boligprodusentene har over lang tid arbeidet med å sette et bransjenivå for
hva som er "godt nok" iht regeletterlevelse i bolig- og hytteprodusenter.
Hva gjør Boligprodusentene for å hjelpe sine medlemmer?
- Forbrukerråd til hyttekjøpere fra Boligprodusentenes Forening
- Boligprodusentenes profesjonalitetserklæring
- Boligprodusentenes kvalitetsgaranti
Morten Meyer, kvalitetssjef

1215 Er det en menneskerett å eie en hytte?
Media har satt søkelys på høy utbyggingstakt i fjellheimen som påvirker urørt
natur. Det vil nok fremover komme flere saker der det blir konflikt mellom
utbyggere, utbyggingsvillige kommuner og verne- og miljøinteresser. Hva
gjøres blant hytteprodusenter på dette og hvordan kan Hytteprodusentene
arbeide for å møte disse utfordringene?
Jøns Sjøgren
1330 Pause
1345 Gjennomgang av tekniske krav på hytter. Hva kommer i TEK17?
- Veileder for TEK17-krav til fritidsboliger med en boenhet
- Erfaringer fra prosjektering av hytter.
Lars Myhre, Teknisk sjef
1415 Prioritering av arbeidsoppgaver fremover
- Diskusjon om arbeidsoppgaver fremover
- Plan for 2018
1430 Avslutning

