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Innledning

Hyttedøgn er en spørreundersøkelse utført av Roan hytteforening blant våre medlemmer 
sommeren 2014. Respondentene fikk anonymt besvare spørsmål om hvor mange som 
vanligvis er på hytta. Hvor mange overnattinger de har pr måned. Hvor mye de handler av 
dagligvarer pr dag og hvor mye de handler av andre varer og tjenester pr år.

Roan hytteforening har ca 120 medlemmer. I Roan kommune er det pr august 2014 registrert 558 
fritidsboliger. 

Totalt 23 respondenter svarte på spørreskjemaet. Ikke alle svarte på de to siste spørsmålene som 
omhandler økonomi. Med totalt 558 fritidsboliger utgjør respondentene 3,9% av fritidsboliger i 
Roan kommune. Dette er dessverre ikke nok til å utgjøre et representativt utvalg av fritidsboliger. 
Men undersøkelsen kan bidra til å gi en pekepinne på det økonomiske bidraget «hyttefolk» gjør i 
Roan kommune.
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Konklusjon
Selv om denne undersøkelsen ikke har et representativt grunnlag til å trekke en endelig konklusjon, 
så ser vi at snittet på handel av dagligvare og andre varer er lavere eller tilnærmet lik andre 
undersøkelser om hyttefolk. Med bakgrunn i tall fra denne undersøkelsen så bidrar hyttefolket i sin 
helhet med ca kr 12 mill i dagligvarer og 6,5 mill i andre varer og tjenester til næringslivet i Roan 
kommune. Hyttefolkets bidrag til dagligvarehandelen utgjør i underkant av 50 % av omsetningen til
dagligvarebutikkene i Roan kommune.

En mulig feilkilde i denne undersøkelsen kan være at respondentene utgjør en gruppe av hyttefolk 
som bruker hytta mer enn det reelle gjennomsnittet.

Det er ikke gjort beregninger for hva hyttefolket tilfører i skatt og avgifter til kommunen.
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Spørreskjemaet
Spørreskjemaet under ble i juni sendt ut til alle våre medlemmer. I tillegg var det mulig å svare på 
spørreskjemaet på vår nettside. Innhenting av data ble avsluttet den 30. september. Tallene i 
skjemaet under er summert respondentenes svar. Totalt 23 respondenter.

Hvor mange er vanligvis på 
hytta?

Snitt: 2,4

Angi for hver måned hvor mange døgn hytta er i bruk

Januar 21

Februar 42

Mars 97

April 175

Mai 251

Juni 245

Juli 373

August 293

September 196

Oktober 80

November 37

Desember 28

På de følgende spørsmål kan du svare blankt (null) dersom du ikke ønsker å oppgi det.
I gjennomsnitt pr døgn, hvor 
mye handler du av dagligvarer i 
Roan?

kr 269,-

Antall besvarelser: 17
I gjennomsnitt pr år, hvor mye 
handler du av andre varer og 
tjenester i Roan?

kr 11.800,-

Antall besvarelser: 14
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Antall hytter i bruk og antall overnattinger
Diagrammet viser hvor mange av hytter som er i bruk pr måned blant respondentene. Den oransje 
linjen viser hvor mange overnattinger, eller hyttedøgn, det utgjør pr måned.

Ikke uventet så er hyttene mest i bruk på sommerhalvåret. Blant våre respondenter er alle på hytta 
minst en gang i august måned. Færrest bruker hytta si i januar og desember.

Antall dager i bruk

Diagrammet viser sammenlagt antall dager hver enkelt respondent bruker hytta i løpet av ett år.
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I snitt blir hyttene i Roan brukt i 79,9 døgn. De fleste av respondentene benytter hytta sammenlagt 
mellom 61 og 90 dager i løpet av ett år. I denne undersøkelsen var det bare en respondent som 
bruker hytta mindre enn 30 dager pr år.

Økning i innbyggertall
Dersom vi legger til antall personer i hver hytte, som i snitt er 2,4 personer, så øker innbyggertallet i
Roan kommune på det meste til nesten 900. Men det gjelder ikke for hele måneden. På den andre 
side så er dette kun antall fra de 23 hyttene som inngår i undersøkelsen. I Roan kommune er det 
totalt 558 fritidsboliger. Pr. 1.1.2013 var det ifg. SSB 996 innbygger i kommunen.

Befolkningsøkning fordelt over hele året

Dersom de 558 fritidsboligene i Roan kommune benyttes, slik snittet tilsier, i 79,9 døgn, med 2,4 
personer i hver hytte så tilsvarer det 107.002 personer. Fordelt jevnt over hele året tilsvarer det en 
befolkningsøkning på 293 personer. Eller ca 30 % av dagens befolkning i Roan kommune.
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Dagligvarerhandel
Hver hytte handler dagligvarer for en verdi av kr 269,- hver dag. Diagrammet under viser hvor stor 
omsetning det utgjør pr. måned for respondentene i denne undersøkelsen.

De 23 respondentene bruker hytta si tilsammen i 1.838 døgn. Med et forbruk på dagligvarer på 
kr 269 pr døgn så utgjør det tilsammen kr 493.557,- pr år. Fordelt på hver enkelt hytte utgjør det 
kr 21.459,-.  Tilsvarende tall finner vi i andre undersøkelser. 

Vår respondenter utgjør 3,9 % av fritidsboliger i Roan kommune. Dersom omsetningen er 
tilsvarende på de resterende fritidsboligene så handler hyttefolket dagligvarer for tilsammen 
kr 11.974.000,-. 

Tilsammenligning: Ifg SSB 2012 så var forbruksutgifter pr husholdning:

Matvarer og alkoholfrie drikker kr 51.429 Andel av forbruksutgift i alt 11,8 %
Alkoholdrikker og tobakksvarer kr 11.717Andel av forbruksutgift i alt 2,7 %

Varehandel i Roan

I Roan kommune er det fire butikker som omsetter dagligvarer. I 2013 hadde de følgende omsetning
registrert i Brønnøysundregistrene.

Butikk Sted Omsetning 

ICA Nær Bessaker Bessaker 10.053.000,-

Joker Hongsand Dagligvare Hongsand 8.529.000,-

Brandsfjord Handel AS Straum 4.835.000,-

Coop Fosen SA Roan 3.128.000,-*

Sum 26.545.000,-
Omsetningen er ikke bekreftet, kan avvike.
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Dagligvarehandelen melder at deres høysesong, og viktigste handels periode, er fra påske til 
sensommeren. Det er omsetning i den perioden butikkene lever av om vinteren. 

Tallene i vår undersøkelse viser hvor avhengig varehandelen er av hyttefolk. De bidrar nær 12. mill,
det utgjør 46 % av omsetningen til dagligvarehandelen i Roan kommune.

Andre varer og tjenester
I undersøkelsen har vi spurt generelt om andre varer og tjenester. Underforstått så kan dette være 
byggevarer til vedlikehold og nybygg av hytter og anneks eller leie av tjenester for å få utført 
vedlikehold.

I snitt handler hver hytte for kr 11.800,-. Tilsammen utgjør det kr 259.600,- for våre respondenter. 
Dersom dette snittet er overførbart til alle hytter i Roan kommune så vil det utgjøre kr 6.584.000,-.

Sammendrag
Antall respondenter:..........................................................................................................23

Antall hytter i Roan kommune:......................................................................................558

Gjennomsnitt antall personer i hver hytte:..........................................................................2,4

Antall døgn respondentenes hytter er i bruk:...............................................................1.838

Gjennomsnitt antall døgn pr hytte:...................................................................................79,9

Antall personer/døgn................................................................................................107.002

Befolkningsøkning fordelt over hele året.......................................................................293

Snittforbruk dagligvare pr hytte pr døgn:...................................................................kr 269,-

Årsforbruk dagligvare pr hytte:.............................................................................kr 21.459,-

Årsomsetning dagligvarer alle hytter i Roan kommune:................................kr 11.974.123

Andel av årsomsetning dagligvarebutikker i Roan kommune:.........................................46 %

Årsforbruk andre varer og tjenester pr hytte:........................................................kr 11.800,-

Årsomsetning andre varer og tjenester alle hytter i Roan kommune:..............kr 6.584.400,-

Sum økonomisk bidrag til handel i Roan kommune......................................kr 18.558.523,-
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Andre undersøkelser

Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet 

Økonomisk bidrag

Østlandsforskning AS 2012, Forfattere: Synnøve Rubach, Østfoldforskning og Mona Nilsen, Miljøkom 
AS 

Dette er en omfattende undersøkelse som har med et vidt spekter av spørmål om både hyttestandard,
økonomisk bakgrunn til hytteeiere og mer. Fra denne undersøkelsen har vi hentet ut følgende 
spørsmål:

Spørsmål nr 22 : Hvor mye penger [kr] mener du/dere selv at hyttehusstanden handler for i 
dagligvarebutikkene på Hvaler i løpet av et år? 
Gjennomsnittlig mente respondentene at de la igjen vel 25.000 kr i dagligvarebutikkene i løpet av et
år. Nest mest mente man å legge igjen i bygg/anleggs innkjøp med vel 16.000 kr. Det minste 
bidraget gikk til benyttelse av taxi og buss på gjennomsnittlig 476 kr. 

Om bruken av hytta

Denne delen av undersøkelsen omhandlet hvor mye hytta blir brukt i løpet av et år, med spesielt 
fokus på sommersesongen som ble definert fra og med mai til og med august. 

Spørsmål nr 17 : Hvor mange bruksdøgn har du/dere i sommersesongen (mai-august)? 

Gjennomsnittlig antall bruksdøgn i sommersesongen (mai-august) er 59,5 døgn. 

Spørsmål nr 18 : Hvor mange personer i hyttehusstanden brukte hytta sommeren 2012? 

I gjennomsnitt brukte 7,7 personer i hyttehusstanden hytta sommeren 2012. 

Spørsmål nr 19 : Bruker du/dere hytta utover sommersesongen? 

Av respondentene svarte hele 77 % at de brukte hytta ut over sommersesongen, mens 23 % gjorde 
det ikke. 
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Fritidsboligforskning

Rapport fra survey undersøkelse i Sigdal kommune med fokus på utvikling av et bærekraftig 
lokalsamfunn. Høgskulen i Buskerud, 2013.

Vi har i tillegg for a undersøke om det er forskjeller i forbruket, sett nærmere pa de som ved siste 
ferie/ helgeopphold har et forbruk under 100 000. Bakgrunnen er fra tidligere undersøkelser, hvor 
vi har sett at hytteeiere bygger pa og vedlikeholder hytta. Dette gjøres til ulike tider og 
representerer som oftest lokal verdiskaping. Noen av de som har et forbruk over 100 000 har mest 
sannsynlig hatt denne type forbruk. Slik at et mest mulig «riktig bilde» hvor ogsa 
vedlikeholdskostnader kommer med, er antagelig medianen av arsforbruket for alle. Dette er 16 
000 kr per hytte nar vi ser pa totaltallene. Dette tallmaterialet vil gjelde kun for den undersøkte 
populasjonen og ikke kommunen som helhet.

Snitt 
alle 

Snitt forbruk for de som har brukt 
under 100 000 

Median 
alle 

Median forbruk for de som har brukt 
under 100 000 

Årsnetter 50,2 45,9 45,0 40 

Døgnforbruk 738 482 414 350 

Årsforbruk 44 273 21 882 16 024 13 000 

Tabell 5.1: Døgn og arsforbruk for hytter 
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