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STORTINGSVALGET 2017

Finansdepartementet:
– Hytter kan gi
redusert eiendomsskatt

R

egjeringen forandret i 2016 «Lov
om eiendomsskatt» slik at kommuner kan vedta å UNNTA fritidsboliger for kommunal eiendomsskatt. Så har det vært et juridisk
spørsmål om denne forandringen OGSÅ
medfører at kommunene har anledning til å
gi en REDUKSJON i skatten i forhold til hva
annen eiendomsmasse skal belastes.
Skattebetalerforeningen har utfordret Finansdepartementet på dette, og i april kom
svaret som bekrefter at slik reduksjon av fritidsboligers skattlegging, må anses innenfor
lovens regler. Departementet skriver om slike «delvise» fritak:
«Ordlyden gir imidlertid ingen veiledning med hensyn til hvordan delvis fritak
skal gis. Departementet kan heller ikke se at
forarbeidene til eigedomsskattelova eller forhistorien til de ulike bestemmelsene gir klare
svar på spørsmålet.

Departementet antar etter dette at delvis
fritak bare kan gis i form av en prosentvis reduksjon av taksten eller ved bruk av en redusert eiendomsskattesats. Ved reduksjon av
takstene nedenfra, med et fast beløp som ved
et bunnfradrag, vil beskatningen bli progressiv. En slik forskjellsbehandling bør ikke skje
uten sikker støtte i loven, og vil også kunne
komme i konflikt med reglene om bunnfradrag i eigedomsskattelova § 11 annet ledd. «
Finansdepartementet bekrefter altså at
kommunene heretter kan senke skatteøret
for fritidsboliger, eventuelt redusere takstene. Men en forskjell i BUNNFRADRAGET
finner ikke Departementet at vil være i tråd
med det loven åpner for.
-NORGES HYTTEFORBUND har hilst
disse lovforandringer velkommen, sier Mathias B. Dannevig til Hytte & Fritid. Men vi
ser dessverre dette som mer symbolske lovjusteringer, som etter hva vi kjenner til, kun

er tatt i bruk av EN kommune. Og vi tror
dette vil skje med kortsiktige vedtak, der
hensikten er å sette opp skatten når hyttefeltene er utbygd. Slik uforutsigbarhet i skattleggingen er vi imot, sier Dannevig. Norges
Hytteforbund vil derfor fortsatt arbeide for
andre, og mer vesentlige, justeringer av Lov
om eiendomsskatt, der det er hytteeiernes
bruk av kommunale tjenester som mer må
stå i fokus som grunnlag for skattleggingen.

Mener du lokalpolitikerne melker dem
som ikke har stem
me
rett i kom
mu
nen? Send oss dine synspunkter i et
innlegg til bladet, vi setter pris på en
god debatt om denne saken!
tove@hytteforbund.no
Red.

ER DU/DERE OPPTATT AV EIENDOMSSKATT?
Mener du at fritidsboliger i din hyttekommune
blir forskjellsbehandlet ved beregning av
eiendomsskatt? Er skattetakstene i din kommune
urimelig høye for fritidsboliger?

med å utarbeide dokumentasjon på om
hyttekommunen forskjellsbehandler fritidsboliger i
sin skatteberegning.

Vi erfarer dessverre at mange hyttekommuner
belaster fritidsboligene i sin kommune hardere enn
helårsboliger i beregning av eiendomsskatt. Dette er
i strid med intensjonen i eiendomsskatteloven.
Norges Hytteforbund kan nå hjelpe sameier, lag
og foreninger som er medlemmer av Forbundet

Lurer du på dette - ta kontakt med oss i Norges
Hytteforbund, på mail norges@hytteforbund.no.
Denne tjenesten er reservert kun for våre
medlemmer.
Er du eller ditt hyttevel ikke medlem?
Meld dere inn NÅ!
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Mathias B. Dannevig
Hyttepolitisk leder/styrets
nestleder i Norges hytteforbund
mbdannevig@gmail.com

Det ideelle hyttepartiet
finnes ikke!
Av: MATHIAS B. DANNEVIG

N

orges Hytteforbunds (NHF1´s)
undersøkelse før VALG 2017:
Først litt om undersøkelsens
grunnlag: Vi har spurt våre partier over sperregrensen på Stortinget om hva
de står for i viktige spørsmål - se egen oversikt om dette. Spørreundersøkelsen ble sendt
ut så tidlig som 22. mars, og purring ble sendt
til de partier som ikke svarte innen 10. mai.
Til tross for dette har Venstre og Senterpartiet IKKE BESVART vårt skjema. Disse partier
får derfor IKKE BESTÅTT i karakter fra Norges Hytteforbund når det gjelder hyttespørsmål. Vi kan bare gå ut fra at det i partikontorene ikke befinner seg noen hyttepolitikk,
eller at den er for dårlig til å bli fremvist. Våre
«fjes» i tabellen symboliserer hvordan vi føler for svarene som er gitt. Til tross for ikke
avgitt svar kjenner vi godt til Senterpartiets
standpunkt i tomtefestesaken, og har forsynt
partiet med det symbol som her er fortjent
Vi i NHF er noe oppgitt over den manglende bakkekontakt våre politiske partier
ofte fremviser når vi spør dem om praktiske
problemer med offentlig forvaltning, lover
og regler som hyttefolket utsettes for. Det synes til dels å være lite kunnskap om dette –
for alle partier registrerer vi - med ett overaskende unntak; svar som holder seg til de
tradisjonelle ideologiske retningslinjer når
det gjelder hovedspørsmål som skatt og tomtefeste. Men mer detaljerte forhold som hyttefolket er opptatt av, og som plager eller
gleder oss, har politikerne liten eller ingen
kunnskap om.
Svarene vi har fått er også ofte «politikersvar», altså «gode hensikter og ønske om
godt vær». Det vil være altfor omfattende å
sitere alle svarene i denne oversikten, så her
må leserne av Hytte & Fritid stole på at vi i

NHF har tolket svarene riktig. Der vi er i tvil
kombinerer vi forskjellige symboler.

TRADISJONELLE POLITISKE SKILLER

La oss ta de tradisjonelle skillelinjer, og se
hvordan de her slår ut: Høyre, FrP, Senterpartiet og KrF er opphengt i et interessefellesskap med Opplysningsfondet (KrF), skogeiere og landets bondestand, der noen tjener
godt på nye festeavgifter som går til himmels.
Her er EIENDOMSRETTEN for storeiere
(ikke hytteeiernes eiendomsrett) den dominerende ideologiske faktor. Er man tomtefester og lider under nye skyhøye festeavgifter,
er ikke dette partier som tjener dine interesser. Mens FrP («For folk flest») i spørsmål
om eiendomsskatt (se nedenfor) er bekymret
for at pensjonister blir tvunget til salg av hytten sin, finnes ingen slik bekymring når tomtefesteavgifter medfører det samme. Høyre
viser også liten interesse for reformer, mens
KrF signalerer en viss forståelse, men lite
mer. Senterpartiet har ikke besvart vår undersøkelse, men vi kjenner dem fra før i dette spørsmålet - og gir karakter deretter. Er
tomtefeste din store bekymring, må du derfor orientere deg mot AP og SV i partipolitikken. Så enkelt er DET.
Men hva så med det andre tradisjonelle spørsmål: Skattlegging av fritidseiendom? Om din eiendomsskatt er et problem,
er FrP det parti som klarest sier fra om sine
programformuleringer, der alt som smaker
av eiendomsskatt skal bort. Det er som med
bompengene: At landets kommunale eiendomsskatt under Siv Jensen har steget fra 9
til 12 milliarder per år, slipper partiet unna
med når det refereres kun til partiprogrammet. Men rett skal være rett: FrP har GJORT
noe med eiendomsskattelovgivningen i siste
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periode, og fått vedtatt at all skattlegging skal
begynne ikke høyere enn 2 promille, og at
fritidsboliger kan unntas fra beskatning, om
kommunene bestemmer det. Da må det bli
vel fortjente smilefjes i vår undersøkelse om
disse spørsmålene.
SV synes å være det primære skatteparti som
åpner både for statlig eiendomsskatt (meget
følsomt for hytteeiere) og ikke viser særlig
forståelse for at vår nåværende lovgivning på
feltet sårt trenger reform.
Noe uventet er også at Høyre ikke svarer
positivt til den justering av takseringspraksis
vi inviterer til for å unngå skattediskriminering. Og om redusert skatteøre for hytter, er
svaret følgende: «Høyre mener at eiendomsskatt skal være en lokal beslutning, og støtter
dagens «Lov om eiendomsskatt». Punktum.
Svaret korresponderer 100 prosent med hva
AP sier her. Ekstra ille er dette for tomtefestere, som, med Høyres medvirkning, nå må betale eiendomsskatten også for en tomt (mer
verdifull med større inntekter) som de ikke
eier. Her har Høyre, som ambassadør for nye
festeavgifter, et ansvar partiet ikke vil forstå.
Vår undersøkelse viser med all tydelighet at
Høyre har forlatt sitt standpunkt «mot Hytteskatten», som Jan Tore Sanner annonserte
ville komme ved første regjeringsskifte, da
skatten ble innført av Jens Stoltenberg i 2007.
Men i det minste er Høyre veldig klar motstander av statlig eiendomsskatt, så ett smilefjes kan innhentes.
Invitasjon til innskjerping av eiendomsskattetakster tar imidlertid AP godt imot, og
skriver at «Ap vil gjennomgå og forbedre systemet for verdivurdering av fritidseiendom».
Det høres jo bra ut, men vi er usikker på hva
svaret egentlig betyr, for retningen i den jus-

STORTINGSVALGET 2017

tering som skal finne sted, blir ikke klart
adressert. «Forbedring» kan jo bety så mye,
ikke nødvendigvis til hytteeiernes gunst når
AP skal tolke begrepet. Men VILJE til reform
her må likevel tas med, for her kan jo tomtefesternes situasjon bli fanget opp. Derfor blir
det både smil og surt fjes på denne besvarelsen fra Youngstorget. Og vi noterer med stor
tilfredshet at vårt største parti IKKE går inn
for statlig eiendomsskatt. Da blir det smilefjes her også! KrF har også tidligere tatt til
orde for forandringer, sitat: «For noen år siden var KrF med på å fremme et forslag om
en maksimalgrense for verdsettelse av eiendom ved beregning av eiendomsskatt, og
denne grensen skulle være felles for helårsboliger og fritidsboliger». Vi tolker dette positivt, og gir partiet antydning til smilefjes for
dette. Heller ikke KrF går inn for statlig eiendomsskatt, og dette trekker partiet opp på listen i eiendomsskattesammenheng.

FORTSATT BOPLIKT?

Ser vi så på et annet tradisjonelt debattspørsmål, nemlig boplikten, finner vi også
de ideologiske skillelinjer klart markert. SV
står fast på en tradisjonell, strengere linje,
men åpner for at jevnlig etterprøvning må
skje i kommunene - og unngår derfor «surt
fjes» her. AP er igjen noe uklar; man sier at
bopliktsordningen i prinsippet skal beholdes, men signaliserer at fleksibilitet er bra, og
at ordninger vi ber om «skal vurderes». I utgangspunktet er dette ikke et svar vi er fornøyd med, i all sin tvetydighet. Men vi setter såpass mye pris på evnen til å se at saken
har flere sider, slik at det ikke blir en ensidig
«sur» markering her. Smilefjes må derfor reserveres de partier som gir klarest svar, nemlig FrP og Høyre. Her er man klar motstander av bopliktsordningen. Men kanskje har
KrF det BESTE svaret, hvis man også ser
bopliktens positive sider for lokalsamfunnet: KrF er for at bopliktordningen i prinsippet består, men er det eneste partiet som
markerer klart at ordningen bør revurderes
i den enkelte kommune med jevne mellomrom. Det bør kvalifisere til smilefjes det også.

FRILUFTSLIVET

Et aktuelt kamp-spørsmål illustreres også i
vår undersøkelse. Regjeringen har provosert

hytte -og friluftslivs-Norge med å oppheve vannskuter-forskriften. Vi finner FrP’s og
Høyres innsats for dette tiltaket provoserende, og gir en klar markering. Her har AP, KrF
og SV standpunkt i tråd med Hytteforbundet, men AP har ikke skjønt at med vannskuter-forskriften borte, vil det på ny bli behov
for nytt småbåtregister for identifikasjon av
villmannskjøring. Det har man på veiene, og
nå trengs det på sjøen også – dessverre. Men
dette har SV forstått. KrF også.

Godt valg!
KUNNSKAPSLØSHET HOS POLITIKERE

Så har vi en rekke spørsmål hvor partiene
dessverre, alle som en, demonstrerer kunnskapsløshet om tingenes tilstand, eller likegyldighet til problemstillingene. Dette gjelder eksempelvis spørsmålet om mangel på
klageorgan for kommunale avgifter etter
«selvkostprinsippet». Høyres svar kan stå
som eksempel: I Høyre har man ikke registrert at Sivilombudsmannen har karakterisert tilstandene som «manglende rettsikkerhet» for dem som rammes av uriktige avgifter
og har null klagemulighet. Høyre tror Forbrukerombudet kan hjelpe! Og at kommunale klagenemder kan anvendes i avgifts- og
skattespørsmål! De andre partiene er ikke
noe særlig bedre: AP nøyer seg for eksempel med å ha «tillit til kommunene». Eneste
parti som av rent instinkt «lukter» at det her
kan gjemme seg et problem, er FrP. Det trekker karakteren litt opp. Men: Vi konkluderer
dessverre med at det nærmest hersker total
kunnskapsløshet om dette spørsmålet i vårt
politiske miljø.
Tilsvarende likegyldighet finner vi rundt
spørsmålene om innføring av konsultasjonsordninger mot hyttefolk som ikke har stemmerett i kommunene. Og for inkludering av
hyttefolket til bemanning av offentlige tjenester (eksempel; politi). Her er svarene stort
sett «vi mener alt vil gå bra som det er». Vi
har også en mistanke om at Senterpartiet
kunne innhentet noen poeng i denne runden, men når de ikke svarer for seg blir det
ingen score. Senterpartiet kunne også hatt en
sjanse til å hevde seg på spørsmålet om kom–5–

pensasjonsmidler til hyttekommuner, for
den ekstra belastning en stor hyttebefolkning
i perioder kan føre med seg. Det ville de i så
fall nesten vært alene om, for de andre partier svarer unnvikende og lite konkret på denne invitasjonen. Man er stort sett happy med
dagens systemer. Kanskje er SV og KrF litt på
gli for å kompensere kommuner og ta hyttefolk med i beregningsgrunnlag, så vi innvilger under tvil en oppjustering her.
NHF er etter sine vedtekter en partipolitisk NØYTRAL organisasjon. Det skal vi passe nøye på å overholde. Derfor vil vi ikke gi
noen ensidig anbefaling av hvordan stemmeretten skal benyttes til høsten. Det kommer
an på hva man legger vekt på. Det perfekte hytteparti finnes da heller ikke, dessverre.
Og så finnes det jo andre problemområder i
politikken som vil spille inn for den enkelte.
UANSETT STÅSTED: Vi ønsker alle medlemmer av NHF et GODT VALG!

HOVEDKONKLUSJONER:

Høyre: Undersøkelsens skuffelse?
Gir svar vi ikke liker både under
skatt. tomtefeste og miljø. Har
forlatt sin tidligere posisjon som
«hvit ridder» for Hyttefolket.
AP: Undersøkelsens tåkefyrste
med mange tvetydige svar. Noen
positive tendenser registreres,
men forandringsvilje er ikke fremtredende.
FrP: «Enten/eller-partiet». Ideologisk og ikke-praktisk orientert.
Har standpunkter i skalaens
ytterpunkter
SV: God miljøprofil, men litt for
gammeldags og ikke helt i tråd
med dagens utfordringer?
KrF: Kunne vært «Hyttefolkets parti», om ikke partiets tomtefestepolitikk hadde ødelagt posisjonen
Venstre og Senterpartiet: Har
en hyttepolitikk for dårlig til å bli
fremvist ?
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NHF utfordrer de politiske partier
før Stortingsvalget 2017
For å gjøre det lettere for våre medlemmer å foreta riktige hyttepolitiske valg i høst, har
Norges Hytteforbund (NHF) utfordret de politiske partier. Vi gir nedenfor en kort innledning
for å belyse problemstillingen, samt spørsmålslisten. Vi regner med våre lesere er mer kjent
med hvorfor vi spør om nettopp disse forhold:
KOMMUNAL EIENDOMSSKATT/KOMMUNALE
GEBYRER

Spørsmål: Vil ditt parti ta initiativ til at da
gens regelverk for taksering (av hytteeien
dommer for eiendomsskatt) innskjerpes, slik
at fritidsboliger ikke får en høyere skatte
takst i forhold til sin salgsverdi enn helårs
boliger, og at regelverket praktiseres i tråd
med lovens intensjoner i alle kommuner?
NHF mener prinsipielt at eiendomsskatt for
fritidsboliger bør sees i sammenheng med
den bruk hytteeierne gjør av kommunale
tjenester, som uten skole og eldreomsorg er
mye mindre enn de fastboende. Man kun
ne pålegge en reduksjonsfaktor, eksempelvis
0,5-0,7 i forhold til skatteøret, for de fastbo
ende.
Spørsmål: Vil ditt parti støtte arbeidet for
en slik reduksjon av hytteskattleggingen
og tilsvarende forandring av «Lov om eien
domsskatt»?
Om avgifter for eksempel for oppmåling, re
novasjon, vann og avløp etter selvkostprin
sippet: Det finnes ingen uhildet klageinstans
som kan vurdere riktigheten i beregninger og
beregningsgrunnlag.
Spørsmål: Vil ditt parti ta initiativ til at det
opprettes en uhildet klageinstans for vur
dering av fastsettelse av kommunale geby
rer?
Om statlig eiendomsskatt:
Spørsmål: Vil ditt parti støtte forslag om
innføring av statlig eiendomsskatt?

TOMTEFESTELOVEN

Det er i kjølvannet av ny lovgivning kommet
vesentlige innsigelser mot innholdet i den
nye loven. NHF mener at tomtefeste er en
ordning som må avskaffes.
Spørsmål: Vil ditt parti gå inn for å avskaf
fe tomtefesteloven?

PRAKTISERING AV BOPLIKT

Mange fritidsbeboere oppholder seg lan
ge perioder i fritidsboligen, og en fleksibel
praktisering av boplikten kan derfor være et
godt alternativ til å la bolighus stå tomme i
påvente av fast etablering.
Spørsmål: Vil ditt parti opprettholde ho
vedprinsippene i lov om boplikt?
Hvis ja, vil ditt parti ta initiativ til, eller
støtte, at kommunene pålegges jevnlig å
vurdere fortsatt nødvendighet av innført
boplikt for bopliktområdene i den enkelte
kommune?

SAMARBEID MELLOM HYTTEFOLK OG VERTS
KOMMUNE

NHF mener det bør etableres konsultasjons
forum mellom hytteeierne og vertskommu
nen, for å sikre innflytelse og samarbeid om
saker som berører begges interesser. Dette er
gjennomført i i Finland.
Spørsmål: Vil ditt parti i kommende stor
tingsperiode ta initiativ til, eller aktivt
støtte, en lovjustering for å sikre at kom
munene innfører slike konsultasjonsord
ninger rettet mot hytteforeninger i de en
kelte kommuner?
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UTGIFTER SOM PÅFØRES HYTTEKOMMUNEN
FRA FRITIDSBEBOERNE

Det kunne med fordel vurderes en forde
lingsordning mellom bosteds- og vertskom
munene, for de spesielle utgifter en verts
kommune kan påføres ved at beboere som
ikke skatter til kommunen, påfører verts
kommunen for eksempel i helse- og bered
skapssammenheng.
Spørsmål: Vil ditt parti ta initiativ til, eller
støtte forslag om, at slike fordelingsordnin
ger til fordel for vertskommunene, utredes
i neste stortingsperiode?
Spørsmål: Vil ditt parti ta initiativ til, eller
støtte forslag om, at der befolkningsgrunn
lag har betydning for kommunale inntek
ter eller beregning av beredskapstjenester
(eksempelvis politireformen), skal fritids
beboerne telle med i beregningsgrunn
laget?

BRUK AV VANNSKUTER

Spørsmål. Vil ditt parti bidra til å gjeninn
føre restriksjoner for vannskutere hvis Re
gjeringen fjerner dem før valget?
Og når vannskuter-forskriften nå er fjernet:
Vil ditt parti støtte gjeninnføring av et ob
ligatorisk småbåtregister, med tvungen re
gistrering og merking av alle motoriserte
småbåter, herunder vannskutere?
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SLIK ER VI (MIS)FORNØYD MED PARTIENE
Mer rettferdig e-skatt-taksering

L

J/L

J

Ikke svar

K/J

ikke svar

L

E-skatt reduksjon Iht
kommunal belastning ?

L

L

J

Ikke svar

L

ikke svar

L

Statlig eiendomsskatt?

J

J

J

Ikke svar

J

Ikke svar

L

Klagerett på praksis
selvkostprinsipp for avgifter ?

L/ ?

L/?

L/K

Ikke svar

L/?

Ikke svar

L

Ikke svar

Ikke svar
Ikke svar

J
K/?
K /?

Tomtefeste, forandring av lov og praksis
Boplikt. Oppheving og fleksibilitet
Samarbeidsordning Kommuner + hytter
Refusjon til hyttekommuner fra hjem
kommune Inkludering av Hyttefolket

J
K /?
?

Fjerning vannscuter-forskrift
Innføring av Småbåtregister

L

J
K/L
K /?

J
K

Ikke svar
Ikke svar

L
J
K /?

K/?

L

Ikke svar

K/J

Ikke svar

K/J

Ikke svar

J
J

Ikke svar

J
J

J
L

L

FJES:

Ikke svar

J: Hytteforbundet er fornøyd med dette standpunktet
K (likegyldig): Vi er ikke særlig fornøyd. Er spørsmålet forstått? – svaret uttrykker likegyldighet.
L: Hytteforbundet er misfornøyd med standpunktet
: Hytteforbundet er provosert

????

= Partiet har ikke oppgitt noe standpunkt eller holdning.

Merk at
Advokatfirmaet Nicolaisen & Co
er hytteforbundets nye
samarbeidspartner for juridisk
hjelp til medlemmer.

Henvendelser sendes per e-post til
hytteforbundet@advonico.no
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Ikke svar

Advokat Nicolaisen & co:

Hytteforbundets nye
samarbeidspartner
Advokatfirmaet Nicolaisen & co er fra 1.7. hytteforbundets nye samarbeidspartner
for juridisk hjelp til medlemmer. Firmaet tilbyr juridiske tjenester innenfor alle sivilrettslige områder, og har bred kompetanse innen alle områder som er knyttet til fast
eiendoms rettsforhold.
Tekst og bilder: TOVE HELEN SELBÆK

H

ovedformålet med avtalen er at
hytteforbundets medlemmer
skal få tilgang på god kompetanse og hurtig oppfølging til
gunstige medlemsvilkår. –Vi har god erfaring fra samarbeid med lignende organisasjoner, og tror samarbeidet vil gi gode gjensidige ringvirkninger. Målet er å fremme og
ivareta hverandres interesser, sier Lars Baklund, medeier og advokat i Nicolaisen & co.

Målet er å fremme
og ivareta hverandres
interesser

ALLE TYPER HENVENDELSER

Advokatfirmaet Nicolaisen & co ble etablert
i 1988 og er et firma i sterk vekst. I dag huser
de totalt 17 advokater, som er spredt over avdelinger i Oslo, Lillestrøm, Romerike, Asker
og Bærum og Råholt. Sistnevnte er siste skudd
på stammen, og denne avdelingen er foreløpig
kun bemannet ved behov. –Vi tar imot alle typer henvendelser, og begrenser oss altså ikke til
hytterelaterte spørsmål. Erfaringene våre spenner over et svært bredt spekter. Der vi eventuelt
kommer til kort, henviser vi selvfølgelig videre
til andre advokatfirmaer som vi kjenner til, sier
advokat Lasse Groven Egeberg.

FREMDELES TILKNYTTET HYTTEFORBUNDET

Gunnar Svendsen har siden oktober 1975, det
vil si i 42 år, vært tilknyttet Norges Hytteforbund som vår juridiske konsulent. Han har
på en fremragende måte håndtert alle medlemshenvendelser, og skal fremdeles være tilknyttet NHF, for egne juridiske forhold Hytteforbundet måtte trenge hjelp og støtte til.
Medlemmer som har pågående saker de har
vært i kontakt med Svendsen om, kan innenfor rammen for vår juss-tjeneste fortsatt kontakte Gunnar på direktetelefon 23 27 37 62,
selv om alle nye henvendelser innenfor vår juridiske medlemstjeneste nå vil håndteres av
advokatfirma Nicolaisen. Våre lesere vil dessuten få glede av Gunnar Svensens kunnskaper
i hytterelaterte spørsmål, ettersom han også
kan opptre som gjesteskribent i Hytte & Fritid.
Gunnar Svendsen har vært hytteforbundets juri
diske konsulent i 42 år. Han skal fortsatt håndtere
hytteforbundets egne juridiske forhold.

I POSE OG SEKK

Styreleder i Norges Hytteforbund, Birgitta
Ericssson, ser fram til å utvide hytteforbun–8–

Vi begrenser oss
ikke til hytterelaterte
spørsmål
dets nettverk med samarbeidende jurister,
samtidig som man beholder Gunnar Svendsen. -Vi får» i pose og sekk», forteller hun.
NHF-medlemmene vil få juridisk hjelp
etter samme praksis som tidligere. Personlige medlemmer i Norges Hytteforbund vil,
som før, få inntil 30 minutter gratis juridisk
rådgivning. Velforeninger får tilsvarende 60
minutter gratis rådgivning (her er det viktig
å merke seg at saken må være relatert til velforeningen, og ikke indirekte medlemmers
private forhold). Det gis 20 prosent rabatt
på ordinære timepriser for arbeid utover det
som dekkes av medlemskapet. Det er verdt å
merke seg at vederlagsfri førstekonsultasjon
ikke registreres som påbegynt oppdrag.

– Norges Hytteforbund har fått ny juridisk samarbeidspartner fra 1.7.2017.
– Medlemmer med behov for juridisk hjelp, kontakter advokatfirma Nicolaisen
direkte, på telefon 64 83 00 00 eller e-mail hytteforbundet@advonico.no.
– Personlige medlemmer av Norges Hytteforbund gis ½ time gratis juridisk
rådgivning for individuelle medlemmer. Velforeninger: 1 time gratis.
– Gratis juridisk bistand for velforeninger, gjelder juridiske spørsmål som
angår velforeningens juridiske forhold
– Medlemskapet i Norges Hytteforbund må være betalt og registrert før
henvendelse til vår juss-tjeneste. Ha medlemsnummeret for hånden
– Advokatfirma Nicolaisen har hovedkontor i Skedsmo, Har også kontor
i Oslo, Lillestrøm, Romerike, Asker og Bærum, samt Råholt

Lars Baklund (til venstre) og Lasse Groven
Egeberg fra advokatfirmaet Nicolaisen &
co, er klar til å ta fatt som juridisk samar
beidspartner for NHF fra 1.7.
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Gunnar Svendsen
Norges Hytteforbund

Fastsettelse av råtomtverdi
– en stor utfordring for takstmannen
Den senere utviklingen i jussen omkring tomtefeste – særlig etter innføringen
av «engangsløftet» i tomtefesteloven § 15 - har aktualisert ytterligere at man
vurderer under lupen praksis når det gjelder fastsettelse av «råtomtverdi».
Tekst: GUNNAR SVENDSEN

I

forbindelse med regulering av festeavgiften eller beregningen av kjøpesummen
ved innløsning av festetomt, vil det i
mange tilfeller være nødvendig å fastsette en verdi for festetomten som råtomt. Loven
(tomtefesteloven § 37) opererer ikke med begrepet «råtomtverdi», men beskriver dette som
«tomteverdet på innløysingstida, med frådrag
for verdauke som festaren har tilført tomta med
eigne tiltak eller tilskott til tiltak som er gjort av
andre». I tillegg til dette setter loven ytterligere
en ramme; «Tomteverdet må ikkje setjast høgare enn det tomta kan seljast for om det berre
er tillate å setje opp det eller dei husa som er på
tomta.». Dette siste er det vi gjerne omtaler som
utbyggingspotensialet.
Det første vilkåret synes i utgangspunktet,
i alle fall i teorien, ganske greit. Når tomten
verdivurderes, så må takstmannen undersøke hvem som har bekostet infrastruktur som
vei, vann og kloakk, strøm, bredbånd, med
mer. Så langt festeren (eventuelt festerens
forgjengere) selv har bekostet infrastrukturen (hvilket svært ofte er tilfellet særlig for eldre festetomter), så må takstmannen se bort
fra den verdiøkning denne infrastrukturen
betyr i verdsettelsen. Takstmannen må da i
sin takst klart tilkjennegi at han har forstått
dette og at loven er fulgt.
Opparbeidelse av selve tomten skal selvsagt også takstmannen se bort fra, dersom
festeren selv har besørget dette. Vi hører ofte
om tilfeller der festeren kan fortelle at tomten, den gang han (eller forgjengeren) overtok den, var «ei steinrøys med noen gresstuster», og i dag fremstår den som en prydhage
med gress ned mot vannet.

I den grad bortfesteren selv har stått for opparbeidelse av infrastruktur, og selv har hatt alle
kostnadene med dette, skal selvfølgelig verdien
av disse tiltakene regnes inn i tomteverdien.
Hva så med den generelle samfunnsutviklingen og de tiltak som er gjort i tomtens
umiddelbare nærhet, og som har ført til det
vi kaller «den generelle verdistigning». Her
er utgangspunktet at denne type verdistigning tilfaller bortester (grunneier).

Takstmannen kan
komme opp i mange
vriene avveininger
I mange tilfeller kan det være slik at festeren opprinnelig har stått for infrastruktur, men
den verdien dette har skapt er senere gått tapt
ved at det senere er kommet kommunalt betalt infrastruktur. Veien, som i sin tid ble betalt
av festerne i ei hyttegrend, er blitt overtatt av
kommunen som har oppgradert veiens standard og tatt den til utvidet bruk, eller kommunen har overtatt et VA- anlegg og inkorporert
dette i et større og mer moderne anlegg. I slike tilfeller vil det i de aller fleste tilfeller bli slik
at man sier at det er samfunnsutviklingen som
har medført eksisterende infrastruktur som
festerne nyter godt av, og verdien av slik utvikling tilfaller grunneieren. Her kan man imidlertid tenke seg tvilstilfeller – «gråsoner».
Til slutt litt om det siste vilkåret i loven, det
som går på tomtens utnyttelsespotensiale. Her er
altså det klare utgangspunkt at tomen skal vurderes som salgsobjekt under forutsetning av at
det bare kan bygges på den slik som tomten fak– 10 –

tisk er bebygget på verdsettelsestidspunktet («dei
husa som er på tomta»), (se her Falkanger, Tomtefesteloven/Kommentarutgave, s. 79). Dette
betyr blant annet at det faktum at det etter gjeldende reguleringsplan kan bygges flere hytter på
tomten (under forutsetning at festekontrakten
selv ikke setter begrensninger mot dette), eller at
tomten er regulert til forretningsbygg, vil komme festeren til gode. Den verdi, som i samsvar
med planen ligger i utnyttelse av tomten, er irrelevant for fastsettelse av råtomtverdien. Heller
ikke det tilfellet der festekontrakten selv bestemmer at festeren kan oppføre ytterligere bebyggelse på tomten (utover det som befinner seg der på
verdifastsettelsestidspunktet), skal influere på råtomtverdien. Dersom hytten på tomten er av det
primitive slaget, må imidlertid verdifastsettelsen
baseres på en forutsetning av en mer moderne
hytte av noenlunde samme størrelse.

Takster som avgis er
av varierende kvalitet
Konklusjonen etter denne raske gjennomgangen av reglene for fastsettelse av råtomtverdi, må selvfølgelig bli at takstmannen her kan
komme opp i mange vriene avveininger. Erfaringer fra gjennomgang av takster, er nok at takster
som avgis er av varierende kvalitet, og at en bedre oppdatering av fagpersonellets kunnskaper
opp mot tomtefestelovens regler og intensjoner,
klart er på sin plass. Det tomtefesterne må gjøre,
er å engasjere seg direkte ved å delta i befaringen
forut for takseringen, og forsikre seg om at takstmannen får korrekt informasjon om opparbeidelse av infrastruktur og tomt.

God dialog mellom kommune
og hytteeierforening
Styret i Votnedalen og Svartli Hytteeiereforening (VSH) har valgt å fordele
arbeidsoppgaver innad i styret. En av oppgavene var å forsøke å få en
tettere dialog med kommunen (Rollag) for å kunne lufte tanker og meninger
og kanskje løse noen utfordringer i fellesskap.
Av: ESPEN UDLAND, STYRELEDER VSH og SVERRE STOCKINGER, SEKRETÆR

I

oktober 2015 gjorde vi en henvendelse
til kommenens rådmann, Hans Henrik
Thune, om våre tanker. Han var ube
tinget positiv, og vi avtalte vårt førs
te møte den i starten av november 2015. Tilstede var ordfører Dag Lislien og rådmann
Hans Henrik Thune fra kommunen, og Es
pen Udland og Sverre Stockinger fra VSH.
I det første møtet ble følgende saker diskutert;
1) Avfallshåndtering
2) Kommunens langsiktige plan (regule
ringsplan) for fjellet. Hva er visjonen
3) Eiendomsskatt (forutsigbarhet)
4) Ved en eventuell kommunesammenslåing
- hva vil det kunne bety for hytteeierne
5) Orientere om den pågående omstillings
prosessen i kommunen.

mell måte. Ikke minst i forhold til nærpo
litireformen, hvor nedleggelsen av lens
mannskontoret på Veggli har vært av felles
interesse. Her har kommunen og VSH job
bet parallelt både under høringsperioden og
senere under klageprosessen. I denne sam
menheng har VSH hatt en tett kommunika
sjon mot Politiets Fellesforbund, Norges Hyt
teforbund og Politidirektoratet.

Møtet var positivt, og vi opplevde en åpen
og nysgjerrig tone fra begge kommunens re
presentanter. De understreket hvilken betyd
ning hyttefolket har for kommunen, samtidig
som de påpekte de utfordringer kommunen
har rent økonomisk. Dette ikke minst sett i
lys av Kongsberg Automotives beslutning om
nedleggelse av fabrikken i Rollag.
En konkret sak har vært renovasjonen på
fjellet, hvor det har blitt en bra løsning med
flere containere på Årset med delvis kilde
sortering.
Etter dette har dialogen bare utviklet seg
til å bli en proaktiv forbindelse på en ufor

I skrivende stund samarbeider kommu
nen, VSH og NHF om en klage på Direktora
tets beslutning.
Uansett utfall av dette, mener vi at dia
logen med kommunen har vært positiv sett
fra alle parters ståsted, og at dette har dannet
grunnlaget for en samarbeidsform som både
gagner kommunen, innbyggerne og hytteei
erne for fremtiden.

Foto: Colourbox
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–En utdatert lov
som er urettferdig,
usosial og gammeldags!
Av: MONA FLEMMEN, STYREMEDLEM OG FAGANSVARLIG TOMTEFESTE, NORGES HYTTEFORBUND

N

orges hytteforbund ser med gle
de at Arbeiderpartiets stor
tingsrepresentant i justis
komiteen, Lene Vågslid, i
«Næringspolitikk.no» tar til ordet for å end
re på den urettferdigheten som følger med
tomtefesteloven.
Norges Hytteforbund oppfordrer også fle
re politiske partier til å gjøre noe med saken,
som berører over 1 million nordmenn over
hele Norge!
Samtidig oppfordrer vi alle tomtefestere
til å vurdere hvilke politiske partier som vå
ger å røre denne loven, som bare skaper kon
flikter, bidrar til urettferdighet og store øko
nomiske utlegg for den enkelte når vi nå går
mot et stortingsvalg i september 2017.
Feste eller leie av tomt for å sette opp hus
eller hytte, er en gammel ordning. Ordnin
gen ble vanlig på 1950/60-tallet – altså for
over femti år siden! «Vanlige folk» fikk da en
mulighet til å bygge hus eller hytte. I tillegg
fikk skog- og grunneiere varige inntekter og
hjelp til å bygge ut infrastruktur i utmark.
Tom
te
fes
te er en ord
ning som nå har
gått ut på dato. Den passer ikke inn i dagens
samfunnsstruktur. Det er i dag cirka 300.000
festekontrakter i Norge. En vesentlig del av
disse er hytter på festet tomt. Hytteeierne be
traktes som eiere av sine eiendommer, uten å
ha den reelle råderett over hele sin eiendom.
Fester betaler blant annet eiendomsskatt
for noe de ikke eier. Tomtefester må altså be
tale eiendomsskatten for tomteverdien (som
stiger med økte festeavgifter), fordi man i
skattelovens forstand har «varig råderett»
over eiendommen! Skjønn det de som vil –
dette går ikke an i 2017!

Det bør være et akseptert prinsipp at alle
bør ha rett til å eie grunnen de bor på, hvis
de ønsker det. Dagens Lov om tomtefeste
hindrer dette.

Tomtefesteloven
bør avvikles
I 1974 kom den lov som i dag er utgangs
punkt for gjeldende lov, men som har blitt
justert og flikket på en rekke ganger fordi
den opprinnelige loven ikke i tilstrekkelig
grad har hensyntatt partenes interesser på en
rettferdig måte.
Eiendommer, som grunneiere ikke fikk
brukt til noe, ble nesten gitt bort. Et are
al som i mange tilfeller var betydelig stør
re enn behovet til fester, har i dag gjennom
lovverket fått en verdi som ikke var forut
satt. I mange tilfeller hindrer manglende re
gulering og andre lover en reell utnyttelse av
tomten som står i forhold til størrelsen.

Tomtefesteregimet
fører til konflikter
og uenighet
Store forskjeller i festeavgiftene viser at
lovverket har betydelige svakheter. Flere eld
re hytteeiere har nå ikke lenger økonomisk
mulighet til å ha hytte på festet tomt. Lov
endringene har ført til at det sosiale klas
seskillet har økt. Mangedoblet festeavgift i
kombinasjon med eiendomsskatt, har gjort
– 12 –

det vanskelig for personer med begrenset
økonomi å beholde sine hytter.
Et annet viktig moment er at det er svært
vanskelig å fastsette markedsverdi på en rå
tomt. Det er ingen fastsatte regler for hva som
skal legges til grunn for takseringen. Alt blir et
ter skjønn, og ut av dette blir det «advokatmat».
Landbruksunntaket har satt mange fes
tere i en tvangssituasjon. Bortfester nekter
med henvisning til unntaket å gi fester rett til
innløsning samtidig som festeavgiften øker
kraftig. Bevisbyrden faller på fester, som må
undersøke om bortfester har anledning til å
nekte innløsning. Dette er en vanskelig og
krevende prosess. Det har også blitt en bety
delig forskjell i omsetningsmulighetene for
hytter på eiet tomt og på festet tomt. Hvem
vil i dag kjøpe en festet tomt!
Det er et økende konfliktnivå, ved at par
tene ikke klarer å bli enige om råtomtverdi
en, selv med autoriserte takstmenn invol
vert. Tomtefesteregimet fører, slik det i dag
praktiseres, til konflikter og uenighet.
Tomtefeste-instituttet, som i utgangs
punktet skulle hjelpe vanlige mennesker
til å skaffe seg en eiendom og bønder til til
leggs inntjening, er blitt en ordning som ska
per konflikt og uenighet og som skaper mye
usikkerhet for begge parter. En kan faktisk
undre seg over hvilke motiver som ligger til
grunn for å opprettholde en slik lov som er
gjennomgående urettferdighet og som kun
skaper konflikter og uvennskap.
Norges Hytteforbund er av den oppfat
ning at loven bør avvikles. Norske politike
re må nå stå fram og våge å røre ved denne
loven, og ta til ordet for å rydde opp i en lov
som ikke lenger har livets rett!

Mona Flemmen

Juristen svarer
STI OVER TOMTEN

Vi overtok sist høst en hytte på telemark-kysten, med en kort grense mot sjøen (cirka 20 meter). Da vi nå har tatt hytta i bruk for alvor,
viser det seg at det går en dårlig opparbeidet sti over tomten, denne
ender mot sjøkanten på vår strandlinje, cirka 35 meter fra hytteveggen. Vi har vært helt ukjent med at denne stien har vært i bruk frem
til nå, da vi har erfart at naboene bak oss (fra to hytter) bruker stien
for å komme ned til sjøkanten der de bader fra et lite svaberg like sør
for vår tomt. Da vi tok kontakt med dem og gjorde oppmerksom på
at slik bruk av stien ikke er tinglyst og helt ukjent for oss, fikk vi til
svar at de hadde brukt denne stien i mer enn 30 år og at opprinnelsen
var at den forrige eieren av vår eiendom ga dem en slik rett under en
«prat over en kaffekopp. Kan dette være riktig? Vi har som sagt ikke
fått vite noe om dette i forbindelse med kjøpet.
Svar
Jeg forstår det slik at naboene bygger sin rett på at de har inngått en
avtale med tidligere eier av din eiendom. Når avtale er rettsgrunnlaget for den rett de mener å kunne utøve, ekskluderer dette hevd.
Hevd oppnås ved at man i kvalifisert god tro utøver noe man tror
er en rett over en annen manns eiendom, uten at man kan vise til
noen avtale om at man har slik rett. En annen ting er at dine naboer
kanskje like vel har rett til å bruke denne stien, forankret i allemannsretten, hjemlet i friluftsloven. Dette må vurderes helt konkret, men
Høyesterett har her gått svært langt i å tillate slik ferdsel som du her
beskriver.

BRØNNBORING

Vi har i mange år slitt med vannforsyningen til hytta vår, som ligger i
innlandet på østlandet. Nå har vi fått tips om at muligheten for å finne vann ved boring er meget god. For ordens skyld tok vi dette opp
med grunneieren (vi har festetomt), men han er helt avvisende med
mindre vi betaler en betydelig høyere festeavgift. Vi har veirett helt
inn på tomten.

Svar:
Boring etter vann (etablering av brønn) anses i rettspraksis for å være
en rettighet som omfattes av festerens råderett over tomten, slik dette er beskrevet i tomtefesteloven § 16. Du skriver ikke noe om du har
en oppmålt tomt eller et punktfeste, men retten har du uansett dersom du borer i rimelig nærhet til hytta (innenfor det området som
er naturlig at du bruker eksklusivt). Grunneier kan ikke kreve noen
godtgjørelse, hverken i form av en engangskompensasjon eller i form
av høyere festeavgift for dette. Du bør imidlertid forvisse deg om at
du ved boringen ikke ødelegger vanntilførselen for eventeull nabo
som allerede er etablert med brønn. (Be brønnboreren forsikre seg
om dette).

SAMEIE

Jeg eier («dessverre») en hytte sammen med to søsken. Nå har jeg bestemt meg for at jeg vil ut av dette sameiet og jeg har sagt til mine søsken at jeg forlanger høyest mulig pris (1/3-del av markedspris). I forbindelse med at våre foreldre overlot hytta til oss tre (mens de begge
levde, de er nå døde), måtte vi undertegne en sameiekontrakt. Her
står det blant annet at dersom en av oss ønsker å gå ut av sameiet, så
har de to andre krav på å overta denne delen med ½-part på hver, og
til en nærmere angitt sum (opprinnelsessum med justeringsklausul).
Jeg mener at denne bestemmelsen i avtalen ikke er bindende, da sameieloven sier noe annet, og at vi har krav på tvangsoppløsning dersom
vi ikke blir enige. Må jeg gi fra meg min andel til en spottpris?
Svar
I sameieloven (lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6) står det i § 1 at
«Føresegnene gjeld så langt ikkje anna fylgjer av avtale eller særlege rettshøve.». Dette betyr altså at sameieloven er fravikelig; man kan
avtale noe annet enn det som følger av loven. En slik avtale som dine
foreldre satte som vilkår den gang dere overtok eiendommen, er fullt
forenlig med loven.
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Lene Vågslid
Stortingsrepresentant,
Justiskomiteen

Tomtefeste for en annen tid
Av: LENE VÅGSLID, STORTINGSREPRESENTANT, JUSTISKOMITEEN

I

2015 endra Høgre og FrP-regjeringa
tomtefesteloven. Dei sytte for å auke
festeavgifta til 2,5 % for om lag 170.000
festarar i landet. Dei sytte for at tomteeigar er sikra ei trygg og god avkastning på
sine festetomter.
Arbeiderpartiet meiner at Høgre og FrP
saman med støttepartia vedtok ein lov som går
for langt i å forfordele bortfestarane. Dersom
festetomtene er store vil den totale festeavgifta
kunne bli svært høg for mange familiar.
Arbeiderpartiet ville ha eit avtakande be
løp pr mål tomt og ei lågare festeavgift. Slik
tomtefesteloven vart vedtatt med stemmene
til Høgre, FrP, KrF, V og Sp vil ein festar med
ei enkel lita hytte på ei stor tomt- kunne få ei
festeavgift på 50.000 kroner på eit år. Dette
er urimeleg og svært lite bustadsosialt.
For Arbeiderpartiet er det eit politisk mål
at fleire skal kunne eiga både sin eigen bu
stad men også jorda huset står på. Eg meiner
det var og er feil å syte for rett avkastning for
tomteeigar slik regjeringa gjorde i 2015.
Etter at Noreg var dømt i EMD i juni 2012
så var jobben for Stortinget under behand

ling av saka i 2015 å finne ei rettferdig balan
se mellom grunneigar og festar. Det greidde
regjeringa med sine støtteparti ikkje å gjere.
Arbeiderpartiet meiner at ei rettferdig ba
lanse hadde vore kring 1% festeavgift, noko
som vert understøtta av Norges Miljø- og
biovitenskaeplege universitet på Ås. I Stortingets handsamning av saka i 2015 foreslo
vi 1,25 % etter faglege innspel frå NMBU,
NHH. Ei lovteknisk vurdering frå justisde
partementet viste at handlingsrommet var
større enn kva proposisjonen konkluderte
med for å oppfylle EMD dommen. Høgre og
FrP sytte altså for at tusenvis av festarar fekk
ei kraftig auke i avgift pr. dekar på si tomt for
hytte eller bustad.
Mange tomtefestarar har fått innløyst si
tomt, men mange har det ikkje. Fleire opple
ver både å miste festavtale eller ikkje ha sjans
til innløysing på grunn av Landbruksunnta
ket. Så lenge me har ei tomtefestelov har det
vore viktig for Arbeiderpartiet å styrke innløysingsretten.
Landbruksunntaket og dagens regjering
står klart i vegen for dette.

Waterment leverer
renseanlegg for gråvann.
Kompakte og effektive renseløsninger for gråvann
fra enkelthusholdninger og hytter. Med våre
produkter kan du få innlagt vann på hytta uten
kostnadskrevende frakt og anleggsarbeider.
Renseanlegget er enkelt å montere og rimelig i
innkjøp.
Pris for komplett anlegg, R2, kr. 42 500,–
Ved samlet salg til flere hytter i nabolaget eller
hytteforeningen utarbeider vi et eget tilbud.

Eg meiner tomtefesteloven høyrer til i ei
anna tid og Arbeiderpartiet ynskjer på sikt å
avvikle lova. Tomtefeste var kanskje ein muligheit for enkelte i ei tid der mange hadde be
hov for både hus og arbeid. Ein kan også sjå
på det som ein «gest» frå fleire jordeigarar at
andre fekk byggje hus på tomta deira. Man
ge var husmenn og jobba for ein storbon
de. Mange sto med lua i handa og eigde ikkje
jorda dei budde på. I dag må det fins betre og
meir rettferdige måtar å løyse dette på.
Tomtefestelova er utvilsamt utfordrande og
krevjande. For begge partar. Men mest av alt
er den usosial og urimeleg for dei som bur el
ler har hytte på festa tomt. Me vann ikkje fram
med våre synspunkt i denne Stortingsperioda.
Me håpar at ein i neste Stortingsperiode kan
få eit nytt fleirtal i Stortinget for å ende leveti
da for denne lova. Eigarskap eller leige bør vere
det ein står mellom, og ikkje operere med ein
utdatert hybrid som berre blir til advokatmat
og for å fylle norske rettsalar.
Kilde: Næringspolitikk.no

Hvorfor velge oss?
✔

Ingen lukt

✔

Rimelig pris

✔

Enkel montering

✔

Ingen behov for
kostnadskrevende anleggsarbeid

✔

Krever ikke kjørevei til hytta

www.waterment.no

Ring oss på
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905 46 133

Nesten all kommuner har eiendomsskatt

– hvor rettferdig er den?
Dette var temaet for «Debatten» på NRK torsdag 30.3.2017. Fokus var på hvor stor
belastning dette var for vanlige folk. Hvor mange befinner seg allerede på tåle
grensen av betaling av avgifter.

Av: ØYVIND BASTIANSEN, LEDER I TOMTEFESTERFORBUNDET

J

eg har ingen klare meninger om eien
doms
skatt som mid
del for å skaf
fe
kommunene inntekter. Det jeg imidler
tid synes fortjener mer oppmerksom
het, er det uføret en stor gruppe mennesker
har kommet i som følge av politikernes mer
eller mindre bevisste kompromisser rundt
Lov om tomtefeste. Landets tomtefestere vil
få en betydelig økning i festeavgiftene ved
fornyelse av sine festekontrakter som en følge
av lovendringen sommeren 2015. Og i tillegg
er svært mange av disse også rammet av eien
domsskatten. Det er nemlig festeren som be
taler eiendomsskatten - selv om han/hun fak
tisk ikke juridisk eier tomta.

Svært mange av
de berørte er
pensjonister
Vi mangler konkrete tall på hvor mange
festeavtaler som finnes i Norge, men lovut
valget fra 2015 opererer med 180.000 avta
ler. Dette er nok et forsiktig anslag. Tomte
festerforbundet har tidligere operert med tall
opp mot 400.000. Uansett, det er mange som
berøres av lovendringen fra 2015. Og svært
mange av dem er pensjonister.
Nor
ge tap
te en sak i den Eu
ro
pe
iske
menneskerettighetsdomstolen (EMD) hvor
noen grunneiere gikk til sak mot Norge for
di de mente av tomtefestere fikk en urimelig
stor andel av verdiøkningen på festede tom
ter ved at festeavgiftene var urimelig lave.
For den konkrete saken tror jeg de fleste kan

enes om at dette var riktig! Det regjeringen
imidlertid gjorde gjennom lovendringen,
var å ramme alle tomtefestere - i stedet for å
rette opp i den skjevheten som EMD påpek
te! Dette har medført at så og si alle feste
re vil få en betydelig økning av festeavgiften,
i mange tilfeller en mangedobling. Og dette
kommer altså på toppen av eiendomsskat
ten! Og festetomter gjelder ikke bare hytter,
et betydelig antall boliger er bygget på fes
tetomter.

Mange har fått en
mangedobling av
festeavgiften
Det er flere problemstillinger knyttet til fast
settelsen av festeavgiften.
• Oppregulert festeavgift for store tomer
kan bli svært høy. Festeavgiften beregnes
som 2 prosent av tomteverdien, begren
set oppad til vel 12.000 kroner per mål.
Festeavgiften for en tomt på 3 mål kan
fort bli i størrelsesorden 36.000 kroner for
tomter i sentrale områder. Og det er vel
disse som også får merke eiendomsskat
ten mest! En ny byrde på toppen av en
annen byrde!
• Tomtefesterforbundet ser svært ofte at
takst på tomter som avholdes av forskjel
lige takstmenn, spriker svært mye, det
kan fort utgjøre 100-300 prosent i forhold
til laveste takst. Siden festeavgiften er di
rekte knyttet til taksten, er det avgjøren
de viktig å få en «riktig» takst. Sprikende
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Øyvind Bastiansen mener det er flere problemstillinger knyttet til fastsettelsen av festeavgiften.

takster er blant de mest konfliktskapen
de sakene vi kommer over i Tomtefester
forbundet.
Konflikter rundt tomtefestelovens bestem
melser genererer stadig flere rettssaker. Man
ge tomtefestere er mer eller mindre tvunget
til å søke en avgjørelse gjennom retten, idet
man ikke kommer til enighet med grunnei
er. Festere risikerer å pådra seg store utgif
ter i forbindelse med slike saker, og utfallet
er ofte usikkert. Mange saker som burde vært
avgjort i retten, kommer nok heller aldri så
langt fordi mange festere er redde for å ende
i et økonomisk uføre. Lov om tomtefeste er
dessverre utviklet seg til å bli en kostbar affæ
re for landets festere. Og dette kommer altså
på toppen av eiendomsskatten!

Mauritz Aarskog
Advokat og partner i ØSTBY
AARSKOG Advokatfirma AS.

Feil og mangler
ved kjøp av hytte
Ved kjøp av hytte skjer det som utgangspunkt en risikooverføring fra selger til
kjøper ved overtakelse. Selger kan likevel være ansvarlig for feil eller mangler som
oppdages etter overtakelse. I det følgende vil jeg gjøre rede for enkelte kategorier
typiske feil som kan utgjøre mangler ved hytta:

Av: MAURITZ AARSKOG Foto: MAURITZ AARSKOG

V

annskadet eller fuktskadet bad er
dessverre en gjenganger ved kjøp
av hytter. På bad brukes det mye
vann som ofte renner rett ned på
gulvet gjennom ulike dusjløsninger. Dersom
det ikke er benyttet forskriftsmessig mem
bran, kan det oppstår store skader. I enkel
te tilfeller er det ikke benyttet membran i det
hele tatt. I andre tilfeller ser man at det ikke
er smurt på tilstrekkelig tykt lag med smø
remembran, slik at vannet trenger gjennom.
Fuktighet gir grobunn for sopp og råte. An
grep fra slike mikroorganismer medfører
stor helserisiko og potensielt store kostnader.
Muggsopp er sannsynligvis den vanligste
skaden. Hytter som er bygget over en fuktig
kjeller, for eksempel en krypkjeller med jord
gulv, er særlig utsatte for slike skader. I nye
hytter vil isolasjon og moderne membran bi
dra til å redusere denne risikoen. Angrep fra
muggsopp kan medføre store utbedrings
kostnader, fordi problemene kan knytte seg
til sentrale konstruksjoner som må repareres
eller byttes ut.
Arealavvik innebærer at hyttas areal ikke
stemmer overens med opplysninger om are
al som er gitt i forbindelse med kjøpet: Ty

pisk at den overdratte eiendommen er mind
re enn opplyst. Det finnes mye rettspraksis
om arealavvik. Retningslinjene som fremgår
av rettspraksis er til dels komplekse - og ikke
ethvert arealavvik utgjør en mangel.
Drenering kan være utført feil. Ofte er år
saken til fuktoppsug at dreneringsløsningen
ligger for høyt. Dette er et gjennomgående
problem i byggebransjen. Problemet er at det
ofte blir drenert ut fra ferdig gulvnivå iste
denfor byggets grunnivå. I mange tilfeller er
den eneste tilstrekkelige løsningen på drene
ringsproblemet å grave opp grunnen rundt
kjeller.

Hovedregelen er at
man må reklamere
innen rimelig tid etter
at mangelen
er oppdaget
Feil ved elektriske anlegg oppdages gjerne
ved kontroll fra det offentlige. Etter tilsynet
får man som regel en anmerkning og en frist
for utbedring. Dessverre viser det seg at det
– 16 –

te ofte ikke blir kommunisert til potensielle
kjøpere av eiendommen. En annen gjengan
ger er at selger ikke har opplyst at ufaglærte
har utført arbeider på det elektriske anlegget.
Skadedyr kan være vanskelig å bli kvitt.
Skader fra skadedyr kan også bli omfattende
og i verste fall kan hytta bli ubeboelig etter
angrep fra f.eks. stokkmaur eller husbokk.
Det er ikke alltid enkelt å oppdage skadedy
rene i forbindelse med overtakelsen. For eks
empel kan det være vinter og kaldt på slik
måte at mange av skadedyrene ikke er særlig
aktive i forbindelse med kjøpers overtakelse.
Det bør reklameres umiddelbart dersom
man som kjøper blir oppmerksom på forhold
som tyder på at det foreligger feil eller mang
ler ved den hytta man har kjøpt. Hovedre
gelen er at man må reklamere innen rimelig
tid etter at mangelen er oppdaget. Praksis fra
Høyesterett tilsier at «rimelig tid» er 2-3 må
neder fra mangelen ble oppdaget - eller even
tuelt fra den tidligere burde ha blitt oppda
get. Videre bør man som kjøper sørge for å få
saken nærmere undersøkt av en kompetent
advokat og eventuelt av en takstmann. Slike
kostnader kan man få dekket gjennom sine
forsikringer.

Statskog ville ta betalt for
å sette opp dette skiltet
– Profittbegjæret ligger som en klam hånd over all disponering av
Statskogs eiendommer, mener Troms-ordfører.

S

torfjord kommune i Troms ville sør
ge for en sikker krysning av E8 og
skuterløypa på to områder. Ordfø
rer Knut Jentoft (LL) forteller at de
da fikk seg en overraskelse fra Statskog, som
er en stor grunneier i kommunen. – Stat
skog ville ha mellom 1200 og 1400 kroner. Vi
snakker altså her om at vi skulle få lov til å ha
et trafikkskilt i et veikryss, forteller han.
Kommunen protesterte, og kravet frafalt
etter hvert. – Men det forklarer likevel hvor
dan man bruker statseiendommen for å tje
ne penger, mener Jentoft. Statsskog bekrefter
at Storfjord kommune ble avkrevd et saksbe
handlingsgebyr på kroner 1250.
NRK har i en større reportasje fortalt om
Statskogs forvaltning i Nordland og Troms.
Mens inntekter på statsgrunn i Sør-Norge
pløyes rett tilbake til lokalsamfunnene, går
inntekter i de to nordnorske fylkene rett i

statskassa. Årsaken er at fjelloven, en lov som
sikrer lokal forvaltningsrett på statsgrunn,
ikke gjelder i Nord-Norge.
Statskog har siden 2006 gitt tilbake én milli
on kroner til hvert fylkene Nordland og Troms,
hvert år, til lokale tiltak. Knut Jentoft sier at
Storfjord kommune har liten rett til å bestem
me over egne statseide arealer, i motsetning til
i Sør-Norge. Han sammenligner samtidig Stat
skog med en kommersiell bedrift der målet er å
tjene mest mulig penger. – Profittbegjæret lig
ger som en klam hånd over all disponering av
Statskogs eiendommer, mener Jentoft.
NRK har forklart denne kritikken til Stat
skog, som ikke har gitt kommentarer til det.
Priser per dekar for utleie av tomter er én inn
tektskilde for Statskog. Storfjord kommune
har forhandlet om verditakst på mål til tomt,
og fått foreslått 60.000 per dekar fra Statskog.
Avgift per år utgjør noen tusenlapper.
– 17 –

På statsallmenningene i Sør-Norge er det
også avgifter på for eksempel hyttetomter og
næringseiendommer. Her går 50 prosent av
pengene til et lokalt oppnevnt fjellstyre, og 50
prosent til Statskog. Men Statskog må bru
ke disse pengene tilbake i allmenningene. –
Fjelloven sørger for at de inntektene som sta
ten har som grunneier ikke tas ut og brukes
til andre formål, men de må brukes tilbake til
allmenningene, forklarer Jan Borges, daglig
leder i Norges Fjellstyresamband.
I Finn
mark er det finn
marks
lo
ven som
gjelder. Knut Jentoft etterlyser at Nordland og
Troms får den samme forvaltningspraksisen
på statens grunn som i Sør-Norge. – Vi skulle
gjerne kunne forvalte dette på en bærekraftig
måte og pløye de inntektene som genereres til
bake til lokalsamfunnet, sier han.
Kilde: www.nrk.no

Hyttetinget 2017
Hyttetinget 2017 ble avholdt 22. april på Olavsgaard Hotel. Stedet var ikke helt tilfeldig; Norges
Hytteforbund hadde stand på Hyttemessen som ble avholdt på Hellerudsletta samme helg.
Etter de faste poster var det to foredrag for de fremmøtte: Advokat Lars Baklund fra vår
nye samarbeidspartner, Advokatfirma Nicolaisen, viste oss en interessant oversikt over den
nye tomtefestelovens viktigste problemfelter og de snubletråder hytteeiere her møter. Vårt
nye styremedlem, Trond Hagen, holdt så et foredrag om vår skatteundersøkelse, vedrørende
taksering for eiendomsskatt i Hol. Sigdal, Ringebu og Stranda.

På Hyttetinget ble det vedtatt en oppdatert versjon av Norges Hytteforbunds vedtekter. Hyttetinget valgte Birgitta Ericsson til ny forbundsleder. Det nye styret har nå konstituert seg og styrets
sammensetning er (fra venstre): Styremedlem Turid Knudsen (økonomi og sekretærfunksjon),
styremedlem Mona Flemmen (sekretariat og tomtefesteproblematikk), styreleder Birgitta Ericsson
(styreledelse, strategi og norsk hyttestatistikk/hyttedata), styrets nestleder Mathias B. Dannevig
(hyttepolitisk ledelse og medieansvar), styremedlem Trond Hagen (eiendomsskatt og skattepolitikk), 2. varamedlem Jens N Engelstad (kommunale avgifter og kontakt til Norsk Friluftsliv) og 1.
varamedlem Sverre Stockinger (kommunesamarbeid og forbundets økonomistyring). Foto: Odd G
Nordengen, Hyttenyhetene.no.

Da årets Hyttelivsmesse gikk av stabelen på
Hellerudsletta fra 20.-23. april, var selvfølgelig Norges Hytteforbund representert. Denne
gang delte vi stand med Gausdal Landhandleri.

Hyttetinget valgte Birgitta Ericsson til ny forbundsleder. Hun har 4 års fartstid i NHF-styret
og er opptatt av at hyttefolket gjerne er sterkt
knyttet til sin fritidsbolig og glad i stedet, og
at det skapes gode ambassadører om de blir
hørt og tatt tilbørlig hensyn til. Foto: Odd G
Nordengen, Hyttenyhetene.no.
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Nyvalgt varamedlem i NHF-styret, Sverre Stockinger, er 64 år
og har hatt hytte på Vegglifjell i siden 2002. Han sitter i styret
for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening, som er medlem
av NHF. I tillegg sitter han i styret i Svartlivegen, som er en
privat vei inn til cirka 95 hytter. -Hyttelivet har alltid vært en del
av hverdagen i vår familie. Tidligere har vi hatt hytte i Kragerø
og på Ringkollen utenfor Oslo. Men etter at vi fant vårt sted
på Svartli, har dette blitt førstevalget. Inntreden i NHF skjer
ut fra ønsket om å kunne tilføre en forening noe i form av et
engasjement. Foreningen fremstår som seriøs og har nyttige
målsetninger for hytteeiere nasjonalt. Det er mange viktige saker som står på agendaen, og gjennom min erfaring håper jeg
å kunne tilføre noe ekstra, ikke minst med arbeidet med å få til
en bedre kommunikasjon mellom kommunene og hytteeierne. I
Rollag kommune har vi i Votnedalen og Svartli Hytteierforening
en unik og god dialog med kommunen, først og fremst med
ordfører Dag Lislien. Dette tror vi kan kopieres og få ut til langt
flere kommuner hvor dialogen er fraværende, sier Stockinger.
Privat er han nå pensjonist, etter en lang og varierende karriere
innen privat næringsliv.

Nytt styremedlem Trond Hagen har hytte på Kvitfjell i Ringebu
kommune i Gudbrandsdalen. Han er opptatt av kommuners
forhold (eller mangel på sådan)til fritidsboliger i sin kommune.
Hagen har offisers- og pilotutdanning i forsvaret og har jobbet
27 år i SAS. Pensjonist siden 2013. Foto: Odd G Nordengen,
Hyttenyhetene.no.

Lasse Groven
Egeberg
Advokatfirmaet
Nicolaisen & Co ANS

Når tomtegrenser
blir uklare
Av: ADVOKAT LASSE GROVEN EGEBERG – ADVOKATFIRMAET NICOLAISEN & CO ANS

A

lle eiendommer utgjør et avgrenset grunnareal, men eiendomsgrenser kan fra tid til
annen være uklare. Eldre eiendomsgrenser følger ofte terrengformasjoner eller menneskeskapte skiller, slik
som steingjerder, nedsatte grensesteiner, kors hogd i trær eller hogd i fjell. Mange av grensemerkene kan gjenfinnes i dag,
mens andre har forsvunnet med tiden.
For de aller fleste eiendommer er det foretatt oppmålingsforretning eller skylddelingsforretning som beskriver grensene. Grensene
kan også være omtalt i en kjøpekontrakt eller
festekontrakt. I førstnevnte tilfeller vil kommune eller matrikkelmyndighetene (Statens
kartverk) trolig kunne fremskaffe et kart som
viser grensene for eiendommen.
Grenser som er vanskelig å gjenfinne kan
skape problemer mellom for eksempel naboer, kjøpere og selgere eller parter i festeforhold.
Når grensemerker ikke gjenfinnes og det
ikke er gitt nøyaktige opplysninger i dokumenter om grenser, kan partene bli enige
i minnelighet om hvor grensene skal gå. På
bakgrunn av eventuell enighet, kan partene
be om oppmåling for å få de omforente grensene registrert i matrikkelen.
Kommer ikke partene til enighet, kan de
velge å kreve sak ved Jordskifteretten, for å
få klarlagt grensene. Kommunene har ikke
rettslig kompetanse til å avgjøre slike spørsmål. Jordskifteretten gransker dokumenter som partene fremlegger, herunder gamle
kart, avtaler eller skjøter som kan inneholde

aktuelle opplysninger. Det blir også foretatt en
befaring for å se an terrenget, og for å se etter
eventuelle grensemerker. Dette gir utgangspunkt for rettens vurdering og avgjørelse.
Hva angår festeforhold hvor tomtens
grenser er uklare, og festeavtalen er taus om
dette, står man gjerne overfor såkalt punktfeste. Festeren har da råderett over det arealet som huset eller hytten legger beslag på,
samt areal som ligger i umiddelbar nærhet
og som må anses naturlig for en bolig- eller
hytteeier å benytte seg av. Festeren har også

Foto: Colourbox
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rett til å benytte areal som ligger noe fjernere, men da vil ikke rådigheten nødvendigvis
være eksklusiv.
Ved innløsing av punktfestetomt, er det
ingen klare regler om hvilket areal festeren kan innløse, og det kan være behov for
bruksretter over bortfesters eiendom eller
festetomten. Ved uenighet om dette, kan fylkesmannen eller tingretten avgjøre hva som
skal følge med ved innløsningen.
Ved rettslig behandling, kan det være
greit å få juridisk bistand.

ØKENDE INTERESSE FOR PEDALBÅTER
Pedalbåt Norge AS har importert Sun Dolphin fra
USA i de tre siste årene og melder om stadig økende
interesse. Nå tilbyr de også prisgunstige båter fra den
kanadiske produsenten Pelican.

Båtene har en lengde på mellom 229-244 cm og en
bredde på cirka 160 cm. Det er plass til 5 personer om
bord (3 voksne og 2 barn). Likevel veier båtene kun
cirka 50 kg. Dette gjør dem veldig lett håndterbare og
ypperlige for korte turer ut på vannet.
Båtene er rektangulære med katamaranskrog, noe
som gjør dem veldig stabile i forhold til dimensjonene.
Båtene er lette og vedlikeholdsfrie og kan ligge ute på
stranden hele sommeren. De mest populære modellene har justerbare seter, slik at to voksne kan bruke
den som flytende solseng. Enkelte modeller har også
holdere til fiskestenger. I god nord-amerikansk stil leveres de fleste båtene med soltak.
Pedalbåter fra Pelican har priser fra 8.900-9.900 kroner.

kr. 8.900,-

PEDALBÅT!

MONACO DLX
ANGLER
Praktisk og stabil båt
Egnet for fiske
1 - 5 personer
Justerbare seter
Katamaranskrog
Bærehåndtak
Soltak inkludert i pris
Fiskestangholdere
Skovlehjul
Tilpasset ferskvann
Oppbevaring-/kjølerom
Flaskeholdere
Materiale: Polyetylen
RAM-X
Spesifikasjoner:
L: 229 cm, B:159 cm
Vekt: 50 kg Max. kapasitet: 351 kg.
Farger:
Limegrønn/hvit

kr. 9.900,-

RAINBOW DLX

Saltvannsbruk?
Veivaksel i rustfritt
stål kr. 1.900,-

Pelican lager fine, prisgunstige og miljøvennlige
pedalbåter.
Den perfekte hyttebåten for vann og innsjøer
Produsert i Canada.
Ring oss for en pedalbåtprat på 90.96.75.93
eller mail: dag@pedalbaat.no

Pelican Hyttemagasinet.indd 1

Praktisk og stabil båt
Egnet for rekreasjon
1 - 5 personer
Justerbare seter
”Liggeseter”
Katamaranskrog
Bærehåndtak
Soltak inkludert i pris
Skovlehjul
Tilpasset ferskvann
Oppbevaring-/kjølerom
Flaskeholdere
Materiale: Polyetylen
RAM-X
Spesifikasjoner:
L: 229 cm, B:160 cm
Vekt: 51 kg Max. kapasitet:
363 kg.
Farger:
Lyseblå/hvit

11.05.2017 15.10
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VANNSCOOTER-FORSKRIFTEN
ER FJERNET

Foto: Colourbox

Mange norske
kommuner negative til
vannscooter-forslag
En fersk undersøkelse utført av Norsk Friluftsliv viser at hele
75 prosent av landets kommuner ikke ønsker å likestille
vannscooter med båt. Nærmere én av fire ønsker ikke å ha
vannscooter i sin kommune.
- Dette er et veldig sterkt signal, som jeg
håper regjeringen tar på alvor, sier Erling
Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv.
En ny undersøkelse gjennomført av fel
lesorganisasjonen for de 16 største frilufts
organisasjonene i Norge, viser at majorite
ten av kommunene som har tatt stilling til
spørsmålet ikke ønsker å likestille vann
scooter med båt. Undersøkelsen viser at
75 prosent av kommunene ikke ønsker et
nytt vannscooter-regelverk velkommen, et
forslag regjeringen sendte ut på høring lil
le juleaften.Høringsfristen for regjeringens
forslag om å tillate vannscooter på lik lin
je med båter gikk ut 23. mars. - Frislipp av
vannscootere er en korttenkt politikk som
vil gagne få, og ødelegge for veldig mange,
mener Erling Lae.

KYSTKOMMUNENE NEGATIVE TIL FORSLAGET

I samme undersøkelse svarer nærmere 80
prosent av kystkommunene at det er imot
likestilling av vannscooter og båt, mens
63 prosent av innlandskommunene sva
rer det samme. 95 prosent av kommu
nene er negative til å tillate vannscooter

kjøring i nasjonalparker. - Nær én av fire
kystkommuner oppgir at de allerede i dag
har konflikter mellom vannscooterførere
og myke trafikanter. Vi frykter at det tallet
vil øke dramatisk om man tillater frislipp
av vannscootere, sier Lae.

Vannscooter-forskriften ble i mai fjernet,
til tross for motstand fra Norges Hyt
teforbund og 18 andre organisasjoner
for Norsk Friluftsliv. Og til tross for at et
flertall av sentrale kystkommuner var
imot forandringen. Nå er vannscootere
sidestilt med andre småbåter, og kan
kjøre lovlig i 100km/t langs kysten der
det ikke er oppmerket spesielle fartsbe
stemmelser.
-Norges Hytteforbund beklager denne
avgjørelsen på det sterkeste, sier vann
scooter-talsmann Mathias B. Dannevig
til Hytte & Fritid. -Hytteforbundet har
aldri vært imot vannskutere, men har
ønsket at disse farkostene (på grunn av
sitt fartspotensial) skulle være underlagt
spesielle bestemmelser, som nå er tatt
bort. Vi tror sommeren langs kysten kan
bli preget av dette, og vi frykter omfat
tende ulykkestall. Vi må nå arbeide for at
den enkelte kommune så fort som mulig
kan få vedtatt lokale farts- og ferdselsbe
stemmelser for å beskytte myke trafikan
ter og dyre- og fugleliv.
Det blir også mer og mer aktuelt å for
sterke arbeidet for på ny å få innført
et nasjonalt register for småbåter og
skutere. Tydelig merking av disse må
gjøre det mulig å identifisere villmanns
kjørere som utgjør en sikkerhetsrisiko og
sjenanse for andre i vår skjærgård og på
innlandsvann, avslutter Dannevig.

– VIL BETY MER STØY OG HØY FART

Med dagens regelverk for vannscoot
er, har man et forbudsbelte nærme land,
mens i det nye forslaget fra regjeringen, vil
vannscootere kunne kjøre fritt helt inn
til land. I forslaget fra regjeringen like
stilles båt og vannscooter, og etter dialog
med Klima- og miljødepartementet er det
usikkert om det blir mulig for kommune
ne å utforme sitt eget regelverk for vann
scooter. - Hvis forslaget fra regjeringen
innføres, vil det bety langt mer støy og høy
fart nær land, noe som vil være forstyr
rende både for mennesker og dyrelivet –
og det vil fortrenge myke trafikanter, som
padlere, badende, dykkere og seilere med
flere. Man vil miste mye av den opplevel
sen som man drar til sjøen og fjordene for
å få i dag, sier Lae.
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– Her har noen plassert en skikkelig
«utedo», skrev NRK nylig. Kan hende det
er drømmen om frisk luft i håret mens
du gjør fra deg, som er årsaken til at
noen har plassert denne doen på Tysse
i Fjaler.

HER FÅR DU MEDLEMSRABATTER:
Hos følgende leverandører får du rabatt som NHF-medlem:

DIVERSE PRODUKTER:

BYGGVARER:

Ca. 10%

XL Bygg (Ringebu Sag AS)
Tlf: 61 28 17 00
www.maxbo.no/ringebusag/

PIPEBESLAG:
Norasonde AS,
Skedsmokorset
Tlf: 64 83 66 00
www.norasonde.no
PEDALBÅT NORGE
Pedalbåt Norge AS,
Oslo
Tlf: 90 96 75 93
www.pedalbaat.no

Ca. 15%

HYTTEENERGI:
Getek AS,
Trondheim
Tlf: 73 96 43 00
www.getek.no

Ca. 20-25%

BILUTLEIE:
Bislet Bilutleie, Oslo
Tlf: 22 60 00 00
www.bisletbilutleie.no

Sørbø Trelast AS,
Stavanger
Tlf: 51 88 52 00
www.byggmakker.no
Maxbo Torstvedt AS,
avd Hurum
Tlf: 32 79 27 00
www.maxbo.no

Maxbo Torstvedt AS,
avd Ås
Tlf: 64 97 47 90
www.maxbo.no
HC Thauglands
Trælastforretning Oslo
Tlf: 23 39 36 00
www.thaugland.no
Hasås AS, Kodal
Tlf: 33 43 95 00
www.hasas.no

Montér Gol
Tlf: 31 40 00 00

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS
Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS er et mellomstort advokatfirma med 20 engasjerte advokater
og medarbeidere. Vi har kontorer på Solli Plass i Oslo, Olavsgaard i Skedsmo, Bekkestua i Bærum,
Råholt i Eidsvoll og på Jessheim i Ullensaker.
Vi yter advokattjenester til privatpersoner, bedrifter, banker, organisasjoner, kommuner, samt offentlige
instanser.
Noen av våre fagområder er:
• Arbeidsrett
• Arv og skifte
• Bygg, bolig, enterprise

• Familie og barn
• Fast eiendom
• Forbrukerjus

• Forretningsjus
• Omstilling og nedbemanning
• Personskade

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS er Hytteforbundets faste samarbeidsadvokat og gir
Hytteforbundets medlemmer ½ time gratis advokatbistand, samt 20 % rabatt på videre
bistand. Send henvendelser til: hytteforbundet@advonico.no.

www.advonico.no

Tlf 64 83 00 00
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Norges Hytteforbund
Øvre
Slottsgate
11
Norges
Hytteforbund
0157
Oslo
Øvre Slottsgate 11
0157 Oslo

VERV ET MEDLEM TIL NORGES
HYTTEFORBUND (NHF) PARTNER
FOR DET GODE HYTTELIV
Dess flere medlemmer vi er, dess mer kan vi
utrette for eiere av fritidsboliger i Norge!
● NHF, Norges eneste landsomfattende
interesseorganisasjon for lokale hyttevel
og enkeltmedlemmer.
● Eid og og styrt av hyttefolket og uten
bakenforliggende kommersielle interesser.
● Mange medlemsfordeler, medlemsblad
og rådgivning med juridisk hjelp for
hyttelivets mange utfordringer.
● Er høringsinstans for hyttefolket. Taler
hyttefolkets sak i media , og i kontinuerlig
dialog med stat og kommune.

MELD ET MEDLEM TIL NORGES HYTTEFORBUND
– EN PARTNER SOM TALER DIN SAK
Se www.hytteforbund.no
Private innmeldinger med navn, adresse, mail og hyttekommune sendes til norges@hytteforbund.no , eller
via vår nettside www.hytteforbund.no. 		

Hyttevel som melder seg inn må oppgi kontaktperson, adresse, hyttekommune og antall fritidseiendommer tilknyttet velforeningen.

VI VERNER OM HYTTELIVET – DET MEST TYPISKE I NORSK LIVSSTIL

