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• Oversikt – organisering 

• No situasjon og fakta

• Framtid

«Harpefossen som rekreasjonsdestinasjon for Stad kommune – utfordringar og moglegheiter»



Destinasjon Harpefossen



Harpefossen Hyttegrend



Formål Hyttegrend

• Hyttegrenda AS har som formål å legge til rette for 
hytte- og leiligheitsutbygging gjennom;

– Utvikling av utbyggingsområde

– Profilering og sal av tomter

– Servicefunksjon mot kundar og hytteeigarar

– Sparringspartnar mot Harpefossen Skisenter gjennom 
felles tenking og utvikling

– 10% av tomteprisen går til Skisenteret



Eigarskap

Harpefossen 
Skisenter

Haugen Idrettslag 
(36%)

Stårheim 
Idrettslag (36%)

Harpefossen 
Hyttegrend (28%)

Hjelmelandsdalen 
Utmarkslag (27%)

35 grunneigarar 
(100%)

Grunneigarar 
(45%)

Andre aksjonærar 
(28%)



Nøkkeltal Hyttegrend

• Privathytter: bygt 96 stk

• Under bygging:  6 hytter

• 8 selde tomter som ikkje er starta bygging på

• Utleigesenger: Ca. 70

• 16 byggeklare tomter som ikkje er selde, FB7 og FB6

• Nytt FB8 - Din Bustad – 16 tomtar for hytter

• Nytt FB8 - Regulert område for 24 leiligheiter

• Selde i 2018 – 12 stk



Finansieringskilder

• Kommunalt Næringsfond

• Siva sine Næringshagemidlar gjennom 
Nordfjordeid Næringshage AS

• Bank

• EIGENINNSATS



Utviklingsplan Harpefossen

Framtid

FB8
Framtid ?



Lokale og regionale effektar

• Samordnar og gjer tilgjengelig eit bredt spekter av tilbod på ein stad. 
(Destinasjon Harpefossen) – gjensidig avhengig av kvarandre.

• Viktig i forhold til bulyst og kortreist ferie

• Investert på Harpefossen Hyttegrend – 350 mill (Infrastruktur og hytter)

• Store anleggsutbyggingar med høg grad av lokal/regional leveranse 
(80%)

• Hyttebygging gjev store lokale effektar både i byggjeperioden og i 
påfølgande år. ( 5 – 6 mill i handel i sentrum pr. år)

• Heilårsaktivitetar surf og ski 

• Moglegheit for å marknadsføre regionen med eit produkt i verdsklasse!



Turløypene på Harpefossen:
Suksesshistorie i Vestlandsprosjektet



Samarbeid med Norsk Fjordhestsenter
Rideturar på Fjordhestar i fjordlandskap



Kva kan Stad Vekst/Næringslivet bidra med?

• Finne utbyggingsaktørar/investorar for nye områder med 
hytter og leilegheiter for privateige og utleige

• Profilere og framsnakke Harpefossen som destinasjon

• Kjøp deg ei hyttetomt ☺

• Hytte leverandørar og entreprenørar som bygger demo- og 
nøkkelferdige hytter

• Engasjement hos leverandørar i forhold til hyttebyggarar

• Investering i firmahytter og hytter for utleige

• Investorar og bidragsytarar for utvikling av byggeprosjekt

• Styrerepresentantar og kompetanse på utvikling/finansiering

• Bidra til at Skisenteret har eit best mogeleg tilbod



Nettside og linkar

• Nettside ny i 2019 følg oss ☺

• Hytter og områder

• Prosjekt FB8

• Catskiing på Harpefossen

• 360 grader oversikt 

• Merka turløyper

• Kontaktinformasjon for destinasjon Harpefossen

http://www.harpefossen.no/
https://www.harpefossen.no/hyttegrend/ledige-tomter/
https://boligpartner.no/hyttefelt/harpefossen
https://www.friflyt.no/ski/harpefossen-i-gang-med-catskiing
http://www.romvesen.as/Harpen/Harpefossen.html
https://www.harpefossen.no/opplev/merka-turloyper/
https://www.harpefossen.no/kontakt-oss/


Takk for merksemda!

Ta kontakt - Kontaktinformasjon for destinasjon Harpefossen

https://www.harpefossen.no/kontakt-oss/

