
Årsmelding 2018 Skurdalen bu- og bygdelaug/årsplan 2019 

Skurdalen bu- og bygdelaug står for planlegging, opparbeiding, finansiering og salg av 
boligtomter i Fjell-ljom boligfelt. 

Bakgrunn for bygdeprosjektet var ønske om å få flere innbyggere i bygda, og spesielt flere unge 
voksne og barn, for å få en bedre aldersfordeling. 

Over mange år har grendeutvalgene jobbet med å få til kommunalt engasjement for å legge til 
rette med byggeklare boligtomter i Skurdalen, uten å lykkes.   
 

               

 Før avkjøringen ble etablert           Avkjøring til Fjell-ljom er på plass 

Store kostnader, spesielt knyttet til etablering av vannforsyning og renseanlegg, viser hvorfor 
det er vanskelig å lage til boligtomter i privat regi i bygda vår. Det er 17 tomter å fordele 
kostnadene på, allikevel utgjør de direkte kostnadene kun knyttet til etablering av nye va-
anlegg omtrent kr 200.000 pr tomt. Til sammenligning kan man andre steder i kommunen koble 
seg til offentlig vann- og avløp for kr 44.000 pr. tomt. I tillegg kommer kostanden med å 
opparbeide veg i feltet inkl. fremføring av infrastruktur.   
For å tilby salgbare tomter i Skurdalen, må prisen ligge vesentlig under Geilo-nivå, for å jevne ut 
noe av verdiforskjellen som er på eiendom.  Et vesentlig høyere kostnadsnivå pr tomt, og med 
vesentlig lavere inntjening pr tomt, er et dårlig utgangspunkt for dekning av kostnader, og viser 
utfordringen med å legge til rette for byggeklare tomter.  
 
Løsningen ble derfor dette prosjektet, ikke-kommersielt, og basert på frivillig innsats for å 
redusere kostnadene. 
Dette året er det lagt ned ca 2800 timer frivillig arbeid; totalt har vi kommet opp i ca. 4000 
timer. Verdien av frivillig arbeid og andre bidrag utgjør så langt 3 millioner kroner i reduserte 
kostnader. Innsparinger og bidrag er bl.a. at vi har fått  areal gratis (fra Hol kommune og en 
grunneier), resten av arealet er kjøpt til en gunstig pris. Mesteparten av reguleringsplan, vann-
og avløpsplan og utslippssøknad er gjort på dugnad; dette er store, arbeidskrevende saker, og 
bare her er innsparingene et par hundre tusen kroner. 
 

    
 Sommer 2018        Jan. 2019, utsikten kommer frem etterhvert   
 

Det har blitt mange timer med skogsarbeid, både med lassbærer og motorsag. Høst 2017 ble 
mye av veglinja rydda, samt skogen på tomt 1 for flermannsboliger; her er det ryddet for å gi 
plass til 6 småboliger, som er planlagt på bakre del av tomta.  



Alt dette er gjort uten kostnad for prosjektet. I tillegg har vi fått noe masse gratis og fått låne 
noen maskiner. Vi har også inngått avtale om lån av i underkant av 3 millioner kroner fra 
positive folk i bygda i en kortere periode til en rimelig rente, som en del av finansieringen. Dette 
reduserer lånebehovet fra bank, både i størrelse og tid, og har vært helt avgjørende for 
gjennomføring og finansiering av prosjektet. Disse private lånene innløses av bank etter ca. 1 år. 
 

 
Gangbro over Larsegrove måtte til for midlertidig gangveg, lagd på dugnad 

 
Summen av alt dette er det tomte-og boligkjøpere i boligfeltet som vil nyte godt av, i form av 
gunstige tomtepriser. Det er pr i dag jobbet frem en kostnadsreduksjon pr. tomt på kr 200.000. 
All kostnadsreduksjon og midler vi greier å skaffe, går uavkortet til å redusere tomteprisene, og 
bedrer mulighetene for å legge til rette for ny bosetting, ved å kunne tilby attraktive tomter. 
 
Avtalen som ble inngått med Bygg Team Gol, gjør at boligfeltet også kan tilby ferdig oppsatte 
eneboliger, og ikke minst at det blir tilbud om småboliger med livsløpsstandard.    
Lav tomtepris gjør at disse boligene kan prosjekteres til en svært gunstig pris. Boligene, både 
tomannsboligen og eneboligene, har en salgspris som er ca. kr 600.000 lavere enn tilsvarende 
boliger på Geilo. 
  
Det betyr at her er tilbud til alle som måtte ønske å bosette seg i Fjell-ljom boligfelt; uansett 
alder, funksjonsnivå, single, familier eller par.  
 
For tomtene er det knyttet et reglement, et styringsverktøy for å unngå spekulasjon, f. eks. å 
kjøpe rimelig tomt for å bygge en halvårs-bolig/ hytte, eller kjøp for videresalg. Det fungerer 
også som et viktig virkemiddel for å legge ekstra til rette for unge i etableringsfasen. Vi har tatt 
utgangspunkt i reglementet som kommunen selv hadde noen år tilbake, med tilskuddsordning 
for unge under 35 år, som kjøpte bolig i kommunen.   
 
Tomtene er regulert til boligformål, men definisjon av bolig er kun at du bor i boligen litt over 
halve året.  Yngre personer og barnefamilier er som regel bofast, mens eldre og pensjonister er 
litt mer fleksibel, kan ha flere boliger, og veksle på bosted i løpet av året. De fleste tomtene er  
innrettet mot målgruppen yngre personer under 40 år og familier med barn, som vil bidra til 
fast bosetting, og samtidig gi en bedre aldersfordeling i bygda.  
 
Tomannsboligen/småenhetene på tomt 1, selges utenfor reglementet.  Disse enhetene har 
livsløpsstandard, alt på en flate, og tilpasset bruk av rullator eller rullestol. Disse boligene kan 
være et godt tilbud for de som ønsker en mindre, lettstelt og rimelig bolig, og kan også være en 
fin mulighet for unge å komme inn på boligmarkedet, og kjøpe sin første bolig. 



 
Bakgrunn for reglementet var opprinnelig et krav fra kommunen tidlig i prosessen. For å kunne 
søke kommunen om tilskudd, lån eller reduserte gebyr, måtte vi sørge for at tomtene 
hovedsakelig skulle tilgodeses yngre og familier med barn. Kommunen ønsket ikke å gi 
støtte/tilskudd til prosjektet, hvis tomtene skulle selges til godt etablerte voksne, pensjonister, 
og/eller at det ble bygget ”halvårsboliger”. Ved å etablere en forening i Brønnøysund-registrene 
skulle det også være enklere for oss å søke om tilskudd. 
 
Etablering av forening og oppretting av reglementet ga oss ingen uttelling ved søknad til 
kommunen om tilskudd, eller når vi søkte om redusert reguleringsgebyr. Det var ikke politisk 
flertall, administrativt ønske eller handlingsrom for det, men vi fikk innvilget et rentefritt lån på 
kr 350.000. Det bidrog til å dekke reguleringsplangebyret og noen andre kostnader i startfasen, 
men bidrar ikke til å redusere kostnadsnivået/prisen på tomtene. Kommunale gebyrer for 
planarbeid, søknader, fradeling og oppmåling utgjør totalt ca. kr 550.000.  
 
Store deler av boligfeltet ble opparbeidet frem mot jul. Gjennomboring under FV40, for 
fremføring av ledningsnett er utført. Serviceveg samt grøft til renseanlegg ble også påbegynt på 
slutten av året, og dette arbeidet fortsetter utover vinter/vår 2019.  
Renseanlegg og vannforsyning blir sluttført til våren, og da blir det også ferdigstilling av grøfter, 
veg og fellesområde. 
 
Vi ønsker å ha en grønn profil for feltet, og informere om og stimulere boligbyggere til å 
vurdere alternative energikilder, med energismart og fremtidsrettede løsninger når de skal 
bygge ny bolig. Vi har et godt samarbeid med Sparebank1 Hallingdal/Valdres på dette feltet, 
som bl.a. tilbyr gunstig miljølån.  
Renseanlegget er et miljøvennlig, biologisk anlegg, utviklet i samarbeid med universitetet på Ås, 
og blir et forskningsanlegg som skal brukes i mastergradstudier. Sluttproduktet blir høykvalitets 
gjødsel, som vil benyttes av landbruket i bygda, som gjør at anlegget oppfyller stortingets 
målsetting om bærekraft og sirkulær økonomi for avfallsprodukt. 
I fellesområdet, ved andelshagen, er det planlagt en gapahuk/overbygg, bord og benker og 
lekeapparat for barna. Her vil noe av skogen som tas ned komme til nytte, og med sag i bygda 
vil vi være selvforsynt med det meste vi trenger av materialer. 
 
Tomannsboligen som var planlagt påbegynt i høst, ble dessverre utsatt et halvt år, da 
igangsettings-søknaden til Bygg Team ble godkjent litt for sent utpå høsten, til at støping og 
byggearbeidet kunne settes i gang. Her er det planlagt oppstart senvinter, grovarbeidet på 
tomta er gjort.  

 

 
 

I 2018 har vi lagt vekt på å være synlig, og spre informasjon via forskjellige kanaler, om at det vil 
bli tilbud om byggeklare boligtomter i Skurdalen. 
 



Vi har bl.a. hatt artikkel i påskenummeret av Hytta vår, hatt annonse på Finn, laget flyers til tur- 
og serveringssteder, hengt opp plakater, fått fast informasjon om prosjektet på Hallingdal.no og 
Hol kommune`s hjemmeside, og vi har sørget for å bruke vår egen hjemme- og facebookside 
jevnlig. 
 
Styret har i 2018 vært:  
Leder: Britt Haugen 
Nestleder: Halvor Gauteplass 
Styremedlem: Mari Fjørtoft Bjørnstad 
 
Utenom styret er Arne Sverre og Bjørn Frydenlund primus motorer for planlegging av 
anleggsarbeidet inkl. va-anlegg, skaffe entreprenører og sørge for fremdrift og gode løsninger. 
I tillegg har vi hatt Aslak Geir Skurdal og Knut Johnny Nørstedokken på sidelinja, som bl.a. har 
hatt ansvaret for skogsarbeid, etter som behovet har meldt seg. 
På slutten av året fikk vi lokket med Mailiza Flataaker Schindewolf i prosjektgruppa; noe vi 
veldig takknemlig for! 
 
2019 blir et spennende år, med ferdigstilling av feltet. Fokuset blir nå på markedsføring og salg 
av tomter. Vi har, kanskje i motsetning til andre, ikke hatt forventning om salg før feltet er 
ferdig opparbeidet, ettersom dette er en litt spesiell måte å opparbeide et boligfelt på.  Mange 
har sikkert lurt, og kanskje tvilt på om dette ville la seg gjøre. Finansiering er på plass, også for 
resterende arbeider, og alle regninger er betalt fortløpende. Regnskapet revideres og 
godkjennes av autorisert firma årlig. 
 
Tusen, tusen takk til alle dere som har bidratt så langt; enten med grunn, bortlån av maskiner, 
finansiering, skogsarbeid, strikking og annet frivillig arbeid; eller rett og slett med hyggelige 
kommentarer og tilbakemeldinger! 
 

   
Prosjektet hadde ikke vært mulig uten disse bidragene, og summen av alt dette gjør at 
Skurdalen igjen kan tilby attraktive og byggeklare tomter!  
 
 
Desember, 2018 
Skurdalen bu- og bygdelaug 
v. Britt Haugen, leder 


