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STYRELEDER:
Trygve Jarholt bor på Rykkinn i 
Bærum kommune og har hytte i Sigdal. 

STYREMEDLEMMER:
Grant Gundersen er bosatt i Porsgrunn 
og har to hytter; en på Gautefallheia 

(Nissedal) og en ved Mørjefjorden 
 (Larvik kommune).

Birgitta Ericsson bor i Lillehammer og 
har hytte i Sponvika, i Halden kom
mune (Østfold).

Turid Knudsen bor i Trondheim. Hytta 
ligger på øya Frøya (SørTrøndelag) 
med stedsnavn Tvervåg.

VARAMEDLEMMER:
Finn Ø. Jensen bor i Larvik og har hytte 
i Nissedal kommune på Gautefall. 

Mathias B. Dannevig bor på Gullaug og 
har hytte på Marivoll ved Grimstad.

Vi trenger en debatt om hva hyttefolket 
legger igjen av verdier i kommunene. 

I 2011 så ble det innkrevd 3,4 milliarder 
i eiendomsskatt for hus og hytter i Norge. 

Veksten fra 2010 er 7,2 %. Det er en av 
skattene som vokser raskest i %. Hvorfor er 
dette aktuelt for oss som er hytteeiere? Litt 
enkelt så kan det virke som om mange 

kommuner finner hytter som et attraktivt skatteobjekt.
Virke har gjort en undersøkelse og funnet ut at hyttefolket leg

ger igjen 6,5 milliarder knyttet til kjøp av tjenester ifm bruk av 
hytta. Denne summen er ikke inkludert hyttebygging. Hyttefolket 
er de som legger igjen mest av nordmenn som er turister i Norge. 
Vi føler oss ikke som turister til hytta vår. Vi føler at vi er en del av 
nærmiljøet. Virke sin undersøkelse viser hvilken verdi vi legger 
igjen lokalt. 

Samtidig ser vi at Norge har en trygdeeksport til nordmenn 
flyttet til utlandet på 6,8 milliarder.

Det er enkelt for en kommune med anstrengt økonomi å kreve 
inn eiendomsskatt. Eiendomsskatt kan løse den kortsiktige økono
miske situasjonen for kommunen. Noen kommuner øker kommu
nale ge byrer unaturlig mye.

Samtidig må kommunene etter hvert innse at deler av den loka
le industrien og tjenesteytelsen er basert på at det finnes aktive 
hytte eiere. Den aktive hytteeieren er en hytteeier som bruker hytta 
mye og legger igjen store verdier i lokalsamfunnet.

Norges Hytteforbund mener at vi skal bidra med eiendoms
skatt, men på et lavere nivå enn fastboende. Nå ser vi at kommu
ner beregner grunnlaget for eiendomsskatt annerledes for hytter 
enn for hus. Konsekvensen er at hytteeierne betaler mer eiendoms
skatt en de fastboende. Det oppleves som direkte urettferdig og 
skaper unødvendig konflikter.

Hva skjer dersom denne urettferdigheten skjer over tid? Da vil 
hytte folket etter hvert bruke hytta mindre og dermed så går kom
munene glipp av verdiskapningen på vel 6,5 milliarder. 

Noen mener at det er betydelig billigere å flytte utenlands og bli 
trygdeflykning, da blir de 6,8 milliardene blir brukt et helt annet 
sted enn i Norge.

Hva etterlyser vi? Jo, vi etterlyser en offensiv hyttepolitikk fra 
kommunen som ser hele verdiskapningen. Noen kommuner har 
tatt steget nå med programmer og involvering av hyttefolket i 
kommunen. I dette nummer ser vi at Sigdal kommune tar et posi
tivt initiativ til samarbeid med de ca. 4.500 hytteeierne i kommu
ne. Spørsmålet de stiller seg er hvordan kommunen og hytteeierne 
kan utvikle kommunen.

Oppfordring til kommunen er å begynne å tenke på hyttefolket 
som en verdi for kommunen og lokalbefolkning. Ta hyttefolket 
med på høringer. Ta hyttefolket med når dere tenker på å innføre 
eiendomsskatt og andre avgifter, slik at vi er enige om argumente
ne og vår andel. Ta hytteeierne med dersom dere tenker på scoo
terkjøring. Videre har vi en oppfordring om å tenke på at kommu
nene kan få flere fastboende dersom dere enkelt lar hytter bli fast
boende. 

Nå har Sanner satt ned et utvalg for å se på fremtidige kommu
nestrukturer. Da forventer vi at det bygges inn strukturer og ret
ningslinjer for at kommunene må samhandle bedre med hytte
eierne.

Ellers kan det jo bli flere som flytter ut av landet – og summen 
på 6,8 milliarder i trygdeeksport øker.

Personlig gleder jeg meg til en senvinter og vår på ski ved hytta. 
Lange turer, peiskos og glede med familie og venner. Jeg håper 
dere koser dere både hjemme og på hytta nå som vårsolen begyn
ner å varme.

Styret i Norges  Hytteforbund:
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Kommuner på kant med loven
Eiendomsskatt på fritidsboliger er rimelig ferskt i Norge, og adgang til dette utenfor tettbygd strøk ble først 
innført i 2007. Derfor er det store flertall av norske kommuner fremdeles i et rimelig modus hva gjelder 
skatteskruen for hyttefolket. Men det er dessverre skremmende eksempler rundt om på at trenden er i ferd 
med å snu – at hyttefolket sees på mer og mer som en melkeku, og blir utsatt for aktiv diskriminering.

Av: Mathias B. Dannevig

Tendenser til dette følger gjerne i kjøl
vannet av dårligere kommuneøkonomi, 
samtidig som de politiske partier SEN
TRALT har meldt seg ut av diskusjone
ne om eiendomsskattens rimelighet, og 
heller synes det er hensiktsmessig å gi 
kommunene mulighet til aktiv skattleg
ging som stortingspartiene ikke får 
ansvar & skyld for. Da slipper de nemlig 
å bryte rammene for gjeldende skatte
forlik – eiendomsskatt inngår IKKE i 
skatteforliket og klassifiseres (kamufle
res) som kommunal avgift. Eksempelvis 
var Høyre sterkt i opposisjon til innfø
ring av eiendomsskatt på fritidsboliger i 
2007, og dagens Kommunalminister Jan 
Tore Sanner lovet da en omgjøring av 
vedtaket straks det ble et regjeringsskif
te. Nå har pipen fått en annen lyd, eller 
ingen lyd overhodet, i takt med at 
mange ordførere fra borgerlige partier 
og Høyre selv praktiserer aktiv og 
utstrakt eiendomsskattlegging av hytter 
og hus.

«Versting»-eksempler
Norges Hytteforbund får rapporter om 
«verstingene» i kommuneNorge, i form 
av skriv til forbundet, og eksempler fra 
medlemmer som sender sine klagekopi
er til oss. Eksempel er Hvaler kommune 
som har innført et beinhardt takserings
regime basert på fulle markedstakster 
uten bunnfradrag ved skatteutligningen. 
Den nye rådmannen i kommunen leg
ger opp til å øke skatteøret opp til 7 pro
mille i årene som kommer, noe som 
med dagens markedspriser for hytter i 
området, betyr at mange kanskje må si 
adjø til familiestedet når pensjonen ikke 
strekker til for å betale skattekravet. 

Vi kan også nevne at Stranda kom
mune i Møre & Romsdal peker seg sær
lig negativt ut. Her har kommunens 
politikere vedtatt at det skal være dobbel 
skattetakst pr m2 boligflate (kr 24.000) 
for fritidsboliger opp til 96 kvm, i for

hold til helårsboligene (som stemmer 
ved valgene) kr 12.000. Vi får dokumen
tert at det i kommunen knapt selges fri
tidsboliger så høyt som «eiendomsskat
tetakstpris», mens salg av boliger gjerne 
skjer på dobbelt nivå av hva de fastbo
endes eiendommer skattlegges for. De 
sjablongmessige justeringsmekanismer 
som eventuelt er etablert for å nedjuste
re skattetakster ut fra bygningers elde og 
tilstand, retter ikke opp dette gale 
utgangspunkt, men bare bringer det 
videre til nytt nivå. Det er altså ingen 
systematisk sammenheng og likhet mel
lom kommunens eiendomstakster og 

deres markedsverdi, tvert imot manipu
leres dette bevisst av kommunens politi
kere ved at alle utgangspunkter for 
verdi vurdering settes skjevt.  

Slik ett av våre medlemmer har vist 
oss, kan følgende sitat fra lokalavisen 
«Sunnmøringen» illustrere situasjonen 
i bygda: Kommunestyremedlem Arild 
Ringdal (Ap) blir sitert, og avisen skri
ver: «Han er bekymret for at lokale hus
eiere må ta forholdsvis mer av byrden 
enn hytteeiere. Ein skal og hugse på at 
mange av hytteeigerane er svært godt 
bemidla».

Vi må bare konstatere at politikerne 
i Stranda kommune handler i strid med 
norsk lov. Tilsvarende diskriminering av 
hytteeiere er også etablert i Gausdal 
kommune, men med et noe mindre 
ekstremt utgangspunkt (9/15) for skjev
fordeling mellom boliger og hytter. 
Fordi eiendomsskatt på fritidshus er 
såpass historisk nytt, er det ikke fastsatt 
nok rettspraksis til at slik wildwest opp
treden stoppes i utgangspunktet. Det 
betyr dessverre at vi må se for oss flere 
runder i rettssystemet for å få slått på 

plass at eiendomsbeskatning i Norge 
faktisk er gjenstand for lovens ramme
verk, og at systematisk, målbevisst for
skjellsbehandling mellom hytter og boli
ger ikke er i tråd dette. I mellomtiden vil 
likevel mange uheldige hytteeiere ram
mes av uforutsette og ufortjente skatte
belastninger ikke alle familieøkonomier 
kan bære.

Stå sammen!
Vi oppfordrer hytteeiere i Stranda og 
andre verstingkommuner om å stå 
sammen. Organiser dere i den lokale 
hytteforening og i Norges Hytteforbund. 
Sjekk forsikringspolisene på hytta, om 
de dekker rettshjelpsforsikring, og send 
straks inn klage på eiendomstakster som 
ikke er i tråd med reell markedsverdi, 
eller står i urimelig misforhold med hva 
de fastboende belastes for. I tilfeller der 
også regelverket for skatteutlikning i 
kommunen er åpenbart diskrimineren
de mot hyttefolket, kan kommunestyre
vedtak om innføring av slik reglement 
påklages av lokale hytteforeninger, eller 
Norges Hytteforbund. Vær derfor på 
vakt når slike reglement vedtas av kom
munestyrene og send dem eventuelt inn 
til Norges Hytteforbund. Ved klage på 
kommunestyrevedtak innenfor klage
frist, kan slike bli overprøvd av Fylkes
mannens lovlighetskontroll. Typisk her 
vil være at utgangstakstene favoriserer 
fastboende, noe som ikke blir rettet opp 
av individuelle korreksjoner ihht. eien
dommens alder, bygningstilstand og 
reelle omsetningsverdi. 

Norges Hytteforbund vil nå forbere
de seg på å måtte hjelpe til ved organise
ring av søksmål mot kommuner der 
rimelige klager ikke fører frem. Men 
forbundets oppgave er først og fremst på 
nasjonalt nivå: Vi vil også så godt vi kan 
fremføre våre synspunkter for de sentra
le myndigheter og media, og må nå søke 
å ta saksforholdet opp med kommune
nes egen interesseorganisasjon, Kom
munenes Sentralforbund (KS).

«Ein skal og hugse på at 
mange av hytteeigerane 
er svært godt bemidla»

Kommunestyremedlem 
i Stranda
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Urimelig eiendomsskatt i din kommune?

Klag på skattetaksten!
Norges Hytteforbund får nå, etter vårt fokus på eiendomsskatten i landets kommuner, flere henvendelser 
fra medlemmer om skattenivået for fritidsboliger. Cirka 200, altså nærmere 50 % av landets kommuner, 
anvender nå eiendomsskatt som stadig viktigere inntektskilde også fra hyttefolket.   

Av: Mathias B. Dannevig

Om vi som forbund skal kunne argu
mentere i media og til landets myndig
heter i disse sakene, er vi helt avhengig 
av at enkeltmedlemmer og lokale hytte
foreninger innrapporterer til oss om 
man finner urimelige og diskrimineren
de forhold rundt om. Da kan vi lettere 
bygge opp en database over tingenes til
stand og bruke dette som dokumenta
sjon mot eventuelt misbruk og urime
lige tilstander som dagens lov og praksis 
eventuelt kan føre til.

Når dette er sagt, må vi presisere at 
det store flertall av landets kommuner 
ser ut til å praktisere eiendomsskatten 
på en anstendig og moderat måte. 
 Norges Hytteforbund aksepterer i 2014 
at eiendomsskatt er kommet for å bli, 
men den må være rettferdig og ha et 
moderat nivå hytteeiere kan leve med i 
fred. Dessverre finnes det stadig flere 
eksempler på at en vanskelig kommune
økonomi kan fremtvinge fantasifulle 
«løsninger» i kommunestyrene for å øke 
inntektene. Og da gjerne på bekostning 
av hytteeiere som jo ikke har stemme
rett i kommunen, og som det kan være 
fristende å gi som hovedoppgave å fylle 
opp skattekassen. Det er slike urimelige 
og urettferdige varianter hyttefolket og 
hytteforeningene landet rundt nå må 
være oppmerksom på, der de måtte 
oppstå. Her er hva man skal lete etter:

Eiendomsskattens grunnlag 
– verditaksering
Eiendomsskatt skal for boliger og fri
tidseiendommer utlignes med utgangs

punkt i den INDIVIDUELLE eiendoms 
omsetningsverdi. Denne taksten som 
hver eiendom da får, skal stå stille i 
minst 10 år. Når taksten først er satt, må 
den enkelte altså leve lenge med de skat
temessige resultater av den, så her gjel
der det å være på vakt når kommunen 
har takseringsrunde. Når det gjelder 
dette takstgrunnlaget som skatteøret i 
kommunen anvendes på, er det iht 
lovens bokstav ikke adgang til å diskri
minere fritidseiendommer i forhold til 
helårsboliger. Det er heller ikke adgang 
til å anvende forskjellig skatteøre (som 
kan variere mellom 2 og 7 promille av 
taksert verdi, og fastsettes år for år) mel
lom boliger og fritidseiendommer. Og 
har kommunen innført et bunnfradrag 
som skal trekkes fra eiendomsverdiene 
før skatteøret anvendes, så skal dette 
være likt for boliger og fritidseiendom
mer. Dette er utgangspunktet.

Sjablongvurdering
Likevel vil det være adgang til å bruke 
SJABLONGVERDIER i arbeidet 
med fastsettelsen av en individuell eien
domsverdi. Sjablongvurderinger vil 
være satser for verdivurdering, avhengig 
av antall kvm bebygget areal og bolig
flate, boligtype (leilighet/enebolig for 
fastboende/fritidsbolig) tomtens størrel
se og eventuell tomtebeliggenhet. Kom
munene har en rimelig grad av frihet til 
selv å velge sjablongkategorier, forutsatt 
at disse velges for å få et hjelpemiddel til 
RIKTIG taksering av hver eiendom. 
Men bruk av sjablongverdier  forutsetter 
likevel  at to forhold er på plass: 
1)  At sjablongverdiene har et korrekt 

 dvs har dokumenterbart markeds
messig utgangspunkt, at omsetnings
verdien for eiendommer i kommu
nen generelt er slik standardverdiene 
fremviser. Skal det gjøres forskjell på 
eiendommer for fast beboelse og fri
tidsbruk, må det være en korrekt sja
blong for den kvadratmeterpris 

boligflate en boligeiendom vs fritids
eiendom omsettes for. Tilsvarende 
må sjablongverdier for tomter ha et 
realistisk markedsgrunnlag i forhold 
til hva slike tomter i de gitte kategori
er omsettes for. Merk her at bygslete 
tomter IKKE gir takstrabatt for eien
dommen, og at skatt for tomten 
utlignes på hus/hytteeier (ikke tomte
eier), noe som i dagens debatt om 

bygslingsloven kan bli en ekstra 
belastning for mange.

2)  At kommunen ellers har et takse
ringssystem som gir rom for KOR
REKSJONER i forhold til de takster 
som etter sjablongvurdering vil frem
komme for hver eiendom, der eien
dommen AVVIKER i standard og 
beliggenhet. Eksempelvis kan ikke en 
falleferdig hytte på 75 kvm, med 
utedo og uten innlagt vann, takseres 
med samme verdi som en nybygd og 
moderne enhet på samme størrelse, 
men med alle fasiliteter. Det må være 
på plass korreksjonssystemer for ver
disetting iht de individuelle forhold. 

Vanligvis skal prinsippene for kommu
nens håndtering av eiendomsskatte
spørsmål omtales på kommunens 
hjemme sider. Her må det beskrives 
hvordan disse målsetninger skal oppnås 
i praksis. Men OMTALE av systemet i 
kommunen er EN ting – PRAKSIS ofte 
noe ganske annet, dessverre. 

Urimeligheter
Norges Hytteforbund ser nå eksempler 
på at enkelte kommuner dessverre synes 

«NHF er avhengig 
av innrapportering 
om urimelige og 

diskriminerende forhold
rundt om»

«Det store flertall av 
landets kommuner 

ser ut til å praktisere 
eiendomsskatten

på en anstendig og 
moderat måte»
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å legge opp til et system med sjablong
messig verdivurdering for utligning av 
eiendomsskatt som inviterer til skjevfor
deling mellom helårsboliger (som har 
stemmerett i kommunen) og fritidsboli
ger (hvor eiere ofte kommer utenfra, og 
ikke stemmer ved valgene). Særlig foku
serer vi nå på Stranda kommune i Møre 
og Romsdal, der kommunestyret har 
bestemt at fritidseiendommer skal ha en 
dobbel kvmverdi i forhold til fastboen
de, og UTEN at dette synes å være i 
overensstemmelse med hva eiendom
mer av forskjellige typer faktisk omset
tes for i kommunen. Vi har også rappor
ter fra kommunene Hvaler og Gausdal, 
som opererer med forskjell i bygnings
takster mellom fastboende og hyttefol
ket. Stikk i strid med dette mener Nor
ges Hytteforbund at fritids eiendommer 
heller burde hatt en LAVERE eiendoms
skatt en de fastboende, fordi fritidsboli
ger ikke er konsumenter av like mye 
kommunale tjenester som fastboende. 

Men dette er politikk og dreier seg 
om hvordan vi skal argumentere mot 
overdreven eiendomsskatt i tiden frem
over. I den aktuelle situasjon er det bare 
eiendomsbesittere med LOKALKUNN
SKAP som kan svare på om praksis i 
den enkelte kommuner er iht lovens 
intensjoner eller ikke.  

Viktige punkter
Hytteeiere og hytteforeninger som utset
tes for eiendomsskatt, må se etter 
følgende:
– Er eventuelle sjablongverdier per kvm 

hytteflate i overensstemmelse med hva 
man vanligvis betaler for hyttekjøp i 
kommunen? Hva sier hytteannonsene? 

– Avspeiler eventuell takstforskjell 
per kvm boligflate som måtte finnes 
mellom fastboende og fritidsboliger, det 
generelle inntrykk av hva eiendommer 
FAKTISK omsettes for i kommunen? 
Hva sier eiendomsmeglere om dette? 

– Er eventuelle sjablongvurderinger 
et utgangspunkt som blir korrigert med 
individuell taksering av hver eiendom 
iht bygningsstandard, tomtestørrelse og 
beliggenhet? Skjer taksering ved BESIK
TIGELSE, eller fra skrivebordet?

Send inn klage på skatte-
taksten!
Selv om skatteøret kan være laveste sats 
når eiendomsskatt innføres, så husk at 
kommunestyrer har en lei tendens til å 
øke skatteøret når kommuneøkonomien 
tilsier behov. Veien fra 2 til 7 promille er 
ikke alltid like lang!  Vi vil derfor sterkt 
oppfordre den enkelte hytteeier som 
mener at eiendomsskatt utlignes på uri
melig grunnlag i kommunen, til å 
påklage taksten. 

Vi må også her nevne at det finnes en 
kompliserende faktor i at kommunene 
fra og med 2013 fikk anledning til å 
bruke skattedata for LIGNINGSVERDI 
(må ikke sammenblandes med eien
domsskatteverdi) som grunnlag for 
verdi setting av helårsboliger. Slik adgang 
gjelder IKKE for fritidsboliger, se artik
kel i «Hytte og Fritid» nr. 2/2013. Imid
lertid har, etter vår kunnskap, ingen 

kommuner til nå tatt i bruk denne 
adgangen til forskjellsbehandling mel
lom de to eiendomskategorier, og vi har 
ingen referanser på at saker etter dette 
nye reglement til nå har skapt reaksjoner. 

Norges Hytteforbund kan lettere ta et 
eventuelt initiativ i forhold til den aktu
elle kommune og kommunisere med 
våre hytteforeninger der, om vi får se 
slike konkrete klager med bakgrunn i 
faktiske lokale forhold, som vi jo i 
utgangspunktet ikke kjenner til. Vi 
håper derfor våre hytteforeninger og 
enkeltmedlemmer kan følge opp disse 
oppfordringer og sende oss kopier av de 
saker som måtte komme opp. Slik infor
masjon er av vital interesse for oss, og 
svært betydningsfylt for forbundets 
arbeid med problembarnet «Eiendoms
skatt». Vi søker for tiden å bygge opp et 
«arkiv» over urimelige eiendomsskatte
kommuner og samle data på hva som 
foregår. Vi må ha som oppgave å presse 
på de sentrale myndigheter om vi kan få 
dokumentasjon på klart urimelige for
hold. Men da må Norges Hytteforbund 
altså ha DOKUMENTASJON om 
PRAKSIS. Derfor er vi avhengig av mel
dinger fra våre medlemmer, og dess mer 
detaljerte og dokumenterte disse er, dess 
mer kan vi gjøre nytte av dem. Får vi 
dokumentasjon på at hytteeiere har en 
god sak i forhold til lovlighet av skatt
legging, vil forbundet også kunne gi råd 
og bistand om hvilke rettslige aksjoner 
hytteeiere kan ta for å få slutt på urime
ligheter og åpenbar diskriminering. 
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Engerdal:

«Stolte av å være en  
hyttekommune»
Som ordfører i Engerdal er det en glede for meg å få denne anledningen til å si litt om kommunen  
og vår holdning til hyttefolket her i bygda. Engerdal er en hyttekommune og er stolte av det! 

Engerdal kommune har to nasjonalpar
ker; Femundsmarka og Gutulia. Kom
munen er med i rådet for Nasjonalpark
kommuner  og den statusen ønsket vi 
for å jobbe mer målrettet med våre to 
nasjonalparker som en merkevare. Vi 
ønsker å være mer bevisst på verdien av 
de to nasjonalparkene og knytte dem 
nærmere inn i den helhetlige planleg
gingen i kommunen. Vi ønsker konkrete 
tiltak som skaper positive ringvirknin
ger for både fritidsbefolkningen, reiseli
vet og innbyggerne våre. Et stort sats
ningsområde for Destinasjon Femund 
Engerdal, har de senere årene vært uni-
versell utforming av utmarka. Det er 
gjort tilpasninger i turterreng, nasjonal
parken, fiskeområder og så videre, slik 
at alle, uavhengig av funksjonsnivå, kan 
ta i bruk naturen vår og få glede av den. 
Det er ett felles fiskekort for kommu
nen, med tilgang til over 900 fiskevann. 
Norges sørligste samiske bosetting fin
ner du i vår kommune.

Av og til kan det å være hyttekommune 
by på ekstra utfordringer. Norges Vass
drags og Energidirektorat (NVE) har 
akkurat fattet vedtak om å tildele konse
sjon til Austri Kvitvola DA for å bygge et 
vindkraftverk på fjellet Kvitvola i Enger
dal. I forkant av vedtaket har et stort 

flertall i kommunestyret anbefalt NVE 
at det gis konsesjon. To av kommunens 
ti hytteområder får utsikt mot det plan
lagte utbyggingsområdet, som også er et 
attraktivt turområde. Hytteeierforenin
gene i de to områdene har jobbet mot 
prosjektet og har deltatt aktivt på folke
møter og i møter med ordfører og kom
munens øvrige politikere om saken. Vi 
setter pris på engasjementet og at rele
vante saker for foreningene tas tak i.

Engerdal har nå cirka 1350 innbyggere 
og cirka 1520 fritidsboliger. Det betyr at 
befolkningen flerdobles i ferier og høyti
der. Engerdal er en stor kommune, nær
mere 2200 kvadratkilometer, det kon
krete utbyggingsområdet er på vel 30 
kvadratkilometer. En utbygging vil bety 
store investeringer i Engerdal. Det vil gi 
nye arbeidsplasser både i oppbyggings
fasen og i driftsperioden  og økte inn
tekter. Det er også lagt vekt på at det er 
et politisk ønske i Norge at det bygges ut 

mer fornybar energi. Kommunen vår 
består hovedsakelig av fjellvidder, skog 
og fiskevann. En tredel av kommunens 
areal er vernet. Kommunestyret mener 
at vi derfor skal takle balansegangen i 
det å være en utmarkskommune, hytte
kommune og en vindkraftkommune.

Det kommunale tjenestetilbudet er godt. 
Sterke politiske prioriteringer og en fel
les arbeidsinnsats gjør at vi stadig kom
mer nærmere målet om en sunn kom
muneøkonomi. Fritidsbefolkningen 
bidrar også til dette blant annet med 
eiendomsskatt og enorm dugnadsinn
sats. Eiendomsskatten ble innført i 2010 
og er på laveste mulige nivå, 2 promille. 
Det er viktig for det nåværende flertallet 
at ikke eiendomsskatten økes, men hel
ler avvikles.

En fellesnevner for både fritidsbefolk
ning og Engerdals innbyggere er betyd
ningen av gode relasjoner oss mennes
ker i mellom og et levende og aktivt 
lokalmiljø. Geografisk ligger det hytter 
og setrer over hele kommunen og i alle 
grender. Mitt inntrykk er at de som vil, 
raskt får tilhørighet til kommunen og 
blir en del av lokalmiljøet. Engerdal er 
en kommune med mange møteplasser. 

«Av og til kan det å være 
hyttekommune by på 
ekstra utfordringer»

Reinsdyr ved Femund
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«Befolkningen flerdobles  
i ferier og høytider»

Ordfører Lars Erik Hyllvang i Engerdal kommune er her på 
 rypejakt i Engerdals fjell. Foto: Destinasjon Femund Engerdal

Ikke noe å si på skiløypene i Engerdal!

Det som spesielt peker seg ut, er de ulike store arrangemente
ne i løpet av et år: Engerdalsdagene, Femundfestivalen, 
Femundløpet, Sømådalsopplevelser og Femundrittet. Blokk
odden Villmarksmuseum og båten Fæmund II er også to store 
trekkplastre i kommunen vår i sommermånedene. På vinteren 
har vi spesielt Femundløpet og den spreke, fartsfylte nykom
meren Ferdinand IceFestival. I tillegg har vi alle de mindre, 
men like fullt viktige arrangementene, året rundt. Felles for alt 
dette er den store deltakelsen av frivillige og bedrifter som 
stiller opp år etter år for å få alt til å gå rundt. At fritidsbefolk
ningen finner det interessant å delta og ofte sjøl bidrar med 
dugnadsinnsats på disse arrangementene, har stor betydning 
for at disse arrangementene kan opprettholdes. En annen vik
tig sosial møteplass er butikkene og bedriftene, man slår av en 
prat, og man støtter opp om det lokale næringslivet som gir 
bosetting, liv og aktivitet til grendene. 

Engerdal har mye spennende å by på! Velkommen hit!

Lars Erik Hyllvang
Ordfører
Engerdal kommune

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.

www.waterment.no

Hvorfor velge oss?

✔ Ingen lukt

✔ Rimelig pris

✔ Enkel montering

✔  Ingen behov for  
kostnadskrevende anleggsarbeid

✔ Krever ikke kjørevei til hytta

Ring oss på 905 46 133
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Sigdal:

-Hyttefolket må bli aktive 
i lokalsamfunnet!
Bård Sverre Fossen (H) fra Sigdal syns å ha registrert at hyttefolk ofte har et lite engasjement i 
lokalsamfunnet der hvor de har sin fritidseiendom. – Det er forsvinnende få hytteeiere som er aktive i 
lokalsamfunnet. Jeg lurer på om det i det hele tatt fins noen, i Sigdal kommune iallfall. Det er underlig,  
når man tenker på hvor mye penger de investerer i området, uttaler Fossen.  

Tekst: Tove Helen Selbæk

Han oppfordrer nå hyttefolket til å foku
sere på mulighetene, i stedet for utfor
dringene. Som et ledd i dette, mener 
han at kommunen må starte i egne rek
ker. På kommunestyremøte rett før nytt
år, oppfordret han derfor Sigdals ord
fører til å invitere ledere i lokale hytte
velforeninger til møte med ordfører, 
øvrige politikere og folk fra administra
sjonen. – Som innbygger i Sigdal kom
mune, sitter jeg som medlem i Sigdal 
formannskap og kommunestyre (H). 
I den anledning sendte jeg en interpella
sjon til ordfører Kari K. Ask (Sp). Inten
sjonen var at kommunen og de som har 
investert i fritidseiendom i kommunen 
bør komme «tettere sammen» for å drif
te felles muligheter, sier Fossen. Ord
føreren syns forslaget var positivt, tok 
stafettpinnen – og lørdag 22. februar 
skal det holdes møte i Eggedal sentrum.    

Positivt
Ordføreren, som altså støtter Fossens 
betraktninger, gleder seg til å få til noe 
mer på dette området. Utspillet fra 
Høyre var svært positivt! Sigdal kommu
ne kan med stor fordel komme i nærme
re kontakt med hytte og fritidseien
domsbesitterne i bygda. Som det står i 
forslaget fra Høyre, så handler det om 
hvordan kommunen positivt kan utnytte 
alle gode ressurser og legge til rette for en 
felles ønsket utvikling, sier ordfører Kari 
Ask (SP).

Ordføreren har sendt ut invitasjon til 
samtlige hyttevelforeninger i kommu
nen. Her inviteres en eller flere repre
sentanter fra hvert vel. –Jeg vil informe
re om politikernes ønsker og ambisjoner 
for utvikling og god dialog med fritids
innbyggere. Andre lokalpolitikere som 
er til stede på møtet, vil også bidra med 
innspill. Det er dessuten en del spørs

Bård Sverre Fossen (H) ønsker tettere 
dialog mellom hyttefolket og kommunen. 
I vinterferien er det duket for møte mel-
lom hytteeiere, ordfører, øvrige politikere 
og administrasjonen i Sigdal kommune. 
Foto: Bård Sverre Fossen.  

– Sigdal kommune kan med stor fordel 
komme i nærmere kontakt med hytte- 
og fritidseiendomsbesitterne i bygda, sier 
ordfører Kari Ask (SP) i Sigdal. Bildet 
viser ordføreren på hytta si i Haglebu. Sigdal har utviklet seg til å bli en populær vinterdestinasjon. Foto: Bård Sverre Fossen. 
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mål/problemstillinger som vi ønsker 
respons på fra hytteforeningene, sier 
ordføreren, og legger til at det selvsagt 
vil være åpent for tanker og innspill fra 
hytteforeningene.  

Ordføreren ønsker for øvrig å frem
heve et hytteområde som i stor grad lyk
kes med god samhandling mellom 
hytte boende og fastboende. – Det er på 
Greenskogen, hvor hytteboende enga
sjerer seg i felles aktiviteter gjennom 
Greenskogen Vel. I denne grenda ser vi 
gode eksempler på hytteboende som tar 
aktivt del i lokalmiljøet og på hytteboen
de som har valgt å bli fastboende.

«Vinn-vinn»-situasjon
Sigdal kommune (Buskerud fylke) er en 
av de største hyttekommunene i Norge, 
med cirka 4500 hytter. Eiendommene 
ligger stort sett i fjellområdene Haglebu 
og Tempelseter. Selv har Bård Sverre 
Fossen valgt å benytte fritidseiendom
men som fast bosted, noe kommunen 
stiller seg positiv til så lenge enkelte ting 
er på plass. Det vil si vann, vei og til
knytning til offentlig kloakk. 

Kommunen har cirka 3500 innbyg
gere. Altså utgjør hyttefolket en vesent
lig «andel» av livet i kommunen. Det 
ligger helt klart spennende muligheter i 
å få hytteeierne aktive og engasjerte i 
lokalsamfunnet. Det er en gruppe på 
anslagsvis 4500 hytter x 3 personer per 
eiendom = 13 500 personer som har en 
tilknytning til og har investert mange 
penger i området uten å ha «den nære 
tilknytning» til lokalsamfunnet. Det 
store spørsmålet er hvordan vi i felles
skap kan drøfte ulike områder for å 
skape en «vinnvinn»situasjon. Det 
være seg ønsket utvikling i fjellområde
ne, veier og annen infrastruktur, saks
behandling og service fra kommunen, 
aktiv deltagelse i lokalsamfunnet – med 
mer. 

Hyttepresentasjon i kommunene
Artikkelen om Sigdal, er et godt eksempel på en kommune som 
ønsker tett kontakt med hyttefolket. Dette er i tråd med hva 
Norges Hytteforbund jobber for. Vi ønsker å legge til rette for 
denne kontakten, og forbundet har utarbeidet en veiledning 
som viser hvordan hytteeiere/velforeninger kan lage en felles 
representasjon overfor hyttekommunens ulike kommunale 
organer. NHFmedlemmer kan ta kontakt for å få tilgang til 
dokumentet. (Kostnadsfritt)

Kopi av brevet Sigdal og Eggedal Høyre 
sendte ordføreren i Sigdal kommune: 

Interpellasjon fra Sigdal 
og Eggedal Høyre
Ordfører
Høyre har i ulike sammenhenger og i 
ulike fora fremmet tanker om hvordan 
Sigdal kommune kan og bør komme i 
nærmere kontakt med hytte og fritids
eiendomsbesitterne i bygda. 

Vi er klar over at kommunens Hytteun
dersøkelse 2013 snart er klar for presen
tasjon til politikere og administrasjon og 
at vi via den sikkert får mer informasjon 
om bruksadferd, handlemønster, ønsker 
og behov og hvordan våre «weekend
innbyggere» generelt forholder seg til 
vår kommune. 

I Høyres vurderinger er det helt klart at 
«tusenvis» av hytteeiere og deres famili
er har et sterkt forhold til vårt område. 
De har investert mange penger og 
benytter fritidseiendommene regelmes
sig.  Det er altså tusenvis av ressursster
ke mennesker som besøker vår kommu
ne gang på gang – i årevis, ja i genera
sjoner uten at vi vet alt for mye om hva 
vi i fellesskap kan gjøre for hverandre. 
Få, om noen, er aktive i lokalsamfunnet, 
og de få gangene vi hører noe fra våre 
weekendgjester er oftest via søknader 
om bygging og utvidelse eller via protes
ter i forbindelse med nye veier og fortet
ting i allerede bebygde hytteområder.

Spørsmålet Høyre stiller seg er: Hvor-
dan kan vi som kommune positivt 

utnytte alle gode ressurser og legge til 
rette for en felles ønsket utvikling? 

Sigdal er bare en av de kommunene som 
ønsker økt aktivitet og tilflytting. Det er 
mange kommuner som arbeider med 
det samme målet: Vekst og utvikling. Vi 
i vår kommune må være bedre enn våre 
konkurrenter. Om vi ikke er «best i klas
sen» vil denne kampen være vanskelig 
eller kanskje umulig.

Sigdal kommune har riktig nok åpnet 
for at en nå kan bo på sine fritidseien
dommer i fall noen enkle regler oppfyl
les, så langt så bra! Høyres påstand er at 
det er få som vet at Sigdal kommune nå 
har åpnet for denne muligheten. Enkelte 
aviser og tidsskrifter har riktig nok hatt 
noen siders oppslag i østlandsområdet 
vedr enkeltsaker, men «en svale gjør 
ingen sommer».

De fleste hytteområder har egne velfor
eninger. Høyre vet ikke hvor mange det 
finnes, men ett gjett fra vår side er at det 
finnes mellom 10 og 25 stykker i våre 
nærliggende fjellområder.  

I den forbindelse vil Sigdal og Eggedal 
Høyre stille ordføreren følgende 
spørsmål:

• Vil ordføreren ta initiativ for å invite
re alle lederne (eventuelt styret) i alle 
de ulike velforeningene til et felles
møte hvor de kan møte ordfører, 
øvrige politikere og representanter 
for administrasjonen? 

(Sigdal og Eggedal Høyre tror et slikt 
møte eventuelt bør legges til vinterferien 
2014 og arrangeres en lørdag mellom kl. 
16.30 og 18.00). 

Sigdal og Eggedal Høyres kommune
styregruppe

Bård Sverre Fossen  
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Greenskogen (Sigdal):

Felles engasjement gir godt samarbeid
Felles engasjement og aktiviteter i det lokale grendelaget, er nøkkelen til godt samarbeid mellom 
hyttefolk og fastboende i Greenskogen. I denne grenda ser man gode eksempler på hytteboende 
som tar aktivt del i lokalmiljøet – og flere av dem har valgt å bli fastboende.

Av: Tove Helen Selbæk

Greenskogen er en liten skogsbygd i Sig
dals «dype Skoger». Stedet har om lag 
5060 fastboende og ligger cirka 400 
meter over havet, på grensen til Flesberg 
kommune i Numedal. Det vakre Løv
nes vannet er omringet av omlag 80 hyt
ter og fritidsboliger, nedlagte gårdsbruk, 
samt husene til de fastboende. «Øyen
stenen» i bygda er den snart 350 år 
gamle «Vatnåskirken», en korskirke fra 
1665. Sammen med Olaf og Rannveig 
Vatnås, som bor og driver gården i til
knytning til kirken, er dette selve 
«navet» i bygda, ettersom kirken er pri
vateid og eies og driftes av oppsitterne 
på Greenskogen.

Felles engasjement
Grendelaget Greenskogen Vel ble stiftet 
i 1961, i forbindelse med at den lokale 
«Grønsetskolen» ble nedlagt og bygnin
gen overdratt til beboerne på Greensko
gen. Medlemskapet i vellet er frivillig og 
man har i dag cirka 120 medlemmer, en 
fin miks av hyttefolk og fastboende. Og 
nettopp her ligger antagelig nøkkelen til 
at samarbeidet mellom de fastboende og 
hyttefolk er godt, mener leder Egil 
Hagen. –Det felles engasjementet i gren
delaget har mye å si. Vi har en fin blan
ding av ildsjeler lokalt (som Rannveig 
og Olaf Vatnås) og hytteboere med sterk 
tilknytning til bygda. Mange har hatt 
hytter her i 3040 år og bor i Åmot, 
Kongsberg eller Drammen, sier Hagen. 
Han tror også at den historiske Vatnås
kirken, og eierskapet til den, spiller en 
stor rolle for den gode samhandlingen.  

Sammen om en rekke akti-
viteter
Medlemskapet i velforeningen, som 
altså er frivillig, bringer kun inn tilstrek
kelige midler til å betale strøm og forsik
ring på grendehuset. – For å finansiere 
vedlikehold og drift av vår store grende
lagsbygning, må vi drive en rekke aktivi
teter. I tillegg til dette var vi også fått 

betydelige tilskudd til oppgradering 
bygningen fra Gjensidige Brannkasse i 
Sigdal, Krødsherad og Modum. Et 
eksempel på en slik aktivitet er den store 
handarbeidsutstillingen vi organiserte 
sist sommer. Utstillingen gikk over en 
hel uke og hadde omlag 400 besøkende. 
Brutto inntekt på vaffel, kake og lodd
salg var på over 21.000 kroner. Jeg vil 
også nevne den årlige grillfesten på 
Sølvtjernmoen ved Løvnesvannet. Sølv
tjernmoen er en av Norges eldste danse
plasser og et viktig møtested og «mar
kedsplass» for giftelystne ungdommer 
fra Sigdal, Lyngdal, Flesberg og andre 
omliggende bygder. Det var mange ugif

te rundt om på gårdene her før, sier vel
lederen. Så forteller han om kulturkvel
dene velforeningen arrangerer vår og 
høst. – Disse er viktige for å bedre sam
hold mellom hyttefolk og fastboende, 
samt at det bringer kjærkomne midler i 
kassa vår. For å si litt om programmet 
for disse kveldene, så er det blant annet 
foredrag fra foredragsholdere med nær 
tilknytning til bygda, gjennom at de har 
hytter her. 

Lang tilknytning til 
 Greenskogen
Også styret i Grendelaget består av en 
blanding av fastboende og hyttefolk, 
totalt ni i tallet. Egil Hagen er bosatt i 
Oslo og har vært i styret i åtte år, av dem 
tre år som leder. Men tilknytningen til 
Greenskogen er over 30 år og jeg og min 
kone tilbringer mange helger og stort 
sett alle ferier og helligdager her. Jeg sit
ter i styret for Vatnåskirken og kona er 
styremedlem i den lokale fiskeforenin
gen. Så man kan trygt si at vi har sterk 
tilknytning til bygda, sier Egil Hagen til 
slutt. 
 

For å finansiere vedlikehold og drift av den store grendelagsbygningen i Greenskogen, 
må man drive en rekke aktiviteter, for eksempel håndarbeidsutstillinger og grillfester. 
Ved å dra lasset sammen, styrkes samholdet mellom hyttefolk og fastboende. 

Vatnås kirke. Foto: G. Tellnes, 1999.
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Fra møtet med lovavdelingen. Fra venstre: Grant Gundersen fra Norges Hytteforbund, 
Bjørn Johansen (Tomtefesterforbundet), John Treider (Huseierforbundet) og Kristian 
Sveen (Tomtefesterforbundet). På enden ser vi statssekretær Vidar Brein-Karlsen og til 
høyre saksbehandlere i Justisdepartementets Lovavdeling.

Forsøks-
ordning med 
snøscooter-
løyper
Klima- og miljø-
departementet har iverksatt 
en ny forsøksordning for 
perioden 2014-2018, som 
gir kommunene adgang til 
å etablere snøscooterløyper 
for fornøyelseskjøring. Den 
reguleres ved arealplanlegging 
etter plan- og bygningsloven.

Ordningen er utarbeidet som et for
søk etter forsøksloven. Klima og 
miljødepartementet har utarbeidet 
en standardisert forskrift som gir 
nærmere bestemmelser for forsøket. 
Den beskriver planprosessen kom
munen må gjennomføre og hvilke 
begrensninger og hensyn som gjelder 
for etablering av løypene.

Regjeringen har understreket at 
kommunene i forsøket bør ha som 
mål å gjennomføre gode lokale pro
sesser, og vektlegge hensynet til støy 
og andre ulemper for friluftsliv, 
naturmangfold, bolig og hytteområ
der, kulturminner og kulturmiljø, i 
følge forskriften § 3.

Forsøket åpner for fornøyelseskjø
ring i etablerte snøscooterløyper. For 
all annen motorferdsel i kommunen, 
gjelder fortsatt motorferdselloven. 
Forsøket omfatter ikke løyper for 
ATV.

Tomtefesteralliansen 
i møte med  
Justisdepartementet
Norges Hytteforbund, Tomtefesterforbundet og Norges 
Huseierforbund, utgjør den såkalte «Tomtefesteralliansen». 21. januar 
var det duket for møte med statssekretær Vidar Brein-Karlsen i 
Justisdepartementet. Tema var tomtefestesaken.

På møtet fikk «Tomtefesteralliansen» 
redegjort for sine  synspunkter og forslag 
til løsning på tomtefestesaken. Slik for
slaget til lovendring ligger nå, kommer 
det svært urime lig ut for mange hytteei
ere som har festet tomt. Mange vil få 
omlag en tidobling av årlig leie. Forsla
get lyder på 11.000 kr pr mål pr år.

Tomtefesteralliansens standpunkt er at 
hele ordningen med tomtefeste 

 primært bør avvikles, men inntil det 
skjer må årlig leie begrenses til hva 
som er balansert og fornuftig.

Tidsplanen er egentlig å få lovendring 
gjennom i Stortinget denne våren – men 
Tomtefesteralliansen henstilte til Justis
departementet om å bruke litt mer tid på 
å utrede den økonomiske siden – det er 
ikke gjort.

Besøk www.hytteforbund.no
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Hedmark:

NVE gir løyve til tre vindkraftverk
Til tross for massiv motstand fra både hyttefolk og fastboende: NVE gir løyve til å bygge og drive 
tre vindkraftverk med nett-tilknyting i Hedmark. Vindkraftverkene vil samlet gi inntil 1,2 TWh ny 
kraftproduksjon per år. Dette tilsvarer strømbruken til omlag 60.000 husstander, og vil utgjøre rundt én 
prosent av samlet norsk kraftproduksjonen.

Av: Tove Helen Selbæk

Løyvet gjelder følgende vindkraftverk: 
Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i 
Engerdal kommune, Raskiftet vind
kraftverk i kommunene Trysil og Åmot, 
og Songkjølen og Engerfjellet vindkraft
verk i NordOdal kommune. NVE 
mener de to førstnevnte har spesielt 
gode vindforhold, og har lagt spesiell 
vekt på at vindkraftverkene vil være vik
tige bidrag til å oppfylle politiske mål 
om økt satsing på fornybar kraftproduk
sjon i Norge.

Flere fordeler enn ulemper
Etter NVEs vurdering er fordelene ved 
etablering av vindkraftverkene med 
netttilknyting og tilhørende infrastruk
tur, større enn ulempene. NVE medgir 
at vindkraftverkene vil gi vesentlig inn
virkning på landskap og friluftsliv, i til
legg til hyttenæring og Forsvaret sine 
interesser. «Med gode tiltak og ved at 
det tas tilstrekkelig hensyn ved etable
ring av anleggene, er virkningene ikke 
er så store at søknadene bør få avslag», 
skriver NVE. De oppgir at vindkraftver
kene vil gi positiv innvirkning på øko
nomi og næringsutvikling i flere kom
muner i Hedmark. NVE har satt en 
rekke vilkår til løyvene, blant annet vil
kår om maksimalt støynivå, avbøtende 
tiltak for friluftsliv og utarbeiding av 
miljø, transport og anleggsplan.

Motstand
Hytte & Fritid har hatt reportasjer om 
blant annet Songkjølen og Engerfjellet 
vindkraftverk i NordOdal. I utgave nr. 
1/2013 kunne man lese om massiv mot
stand mot prosjektet fra blant annet hyt
tefolk i området og at det kom inn en 
rekke innsigelser til prosjektet, blant 
annet fra NordOdal kommune, Eids
voll kommune, Fylkesmannen i Hed
mark og Fylkesmannen i Oslo og Akers

hus. Nettverket «La skogen leve» har 
hatt et stort engasjement og NVE´s god
kjenning kommer til tross for at også 
kommunestyrets flertall i NordOdal 
gikk imot konsesjon. «Lokaldemokrati
ets stemme blir ikke hørt», uttalte ord
fører i NordOdal, Lise Selnes (Ap) til 
NRK, om at NVE har gitt løyve til byg
ging av vindkraftverk i kommunen selv 
om politikerne sa nei. Se eget innlegg på 
neste side, fra en av kommunens hytte
eiere. 

I Engerdal er det politisk flertall for 
bygging av vindkraftverk, men det har 
vært det reneste vepsebol når det gjelder 

planlegging av vindkraftverket på Kvit
vola/Gråhøgda, om lag 3 km vest for 
Engerdal sentrum. Dette er et attraktivt 
rekreasjonsområde hvor det tidligere 
har vært strenge restriksjoner mht. nye 
inngrep. I 2011 gikk fastboende og 
hytte eiere sammen og etablerte forenin
gen «La fjellet leve», som jobber mot 
vindkraftverket og for å ivareta interes
sene for alle som ikke støtter prosjektet. 

Når det gjelder Raskiftet vindkraft
verk i Trysil/Åmot, har det heller ikke 
vært en uproblematisk prosess. Aksjons
gruppa «La Raskiftet Leve» ble stiftet i 
juni 2013 og er en organisasjon som har 
til formål å bevare området Raskiftet fri 
for vindturbiner. «Naturinngrep og støy 
uten klimaeffekt er meningsløst», frem
holder aksjonsgruppa. 

Austri Kvitvola DA er søker for Kvit
vola/Gråhøgda vindkraftverk, som vil gi 
inntil 400 GWh ny kraftproduksjon per 
år.

Austri Raskiftet DA er søker for Ras
kiftet vindkraftverk, som vil gi inntil 370 
GWh ny kraftproduksjon per år.
E.ON Wind Norway står bak søknaden 
på Songkjølen og Engerfjellet vindkraft
verk, som  vil gi inntil 390 GWh ny 
kraftproduksjon per år. NVE har gitt 
løyve til redusert utbygging på grunn av 
virkninger på gammelskog.

Tom Nordsveen i «La fjellet leve»

Dag Dæhli, hytteeier i Nord-Odal. Bildet 
er fra Knappen, en del av Murukollen i 
Nord-Odal. Omtrent der Dæhli står, er 
det planlagt, skal det etter planen plasse-
res en turbin som er om lag 175 meter 
høy. 
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«Vindkraftutbygging 
 forutsetter lokal aksept»
Vi velger å ha på trykk en henvendelse Landssammenslutninga av NORSKE VINDKRAFTKOMMUNER 
(LNVK) har sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat, Olje- og energidepartementet og Stortingets 
energi- og miljøkomité, den 5. januar 2014:

30. september ga NVE konsesjon til 
Dalsbotnfjellet vindkraftverk i Gulen. 
Gulen kommunestyre har gått imot 
vindkraftverket, og NVEs konsesjons
vedtak er i strid med etablert forvalt
ningspraksis og klare politiske føringer 
om at vertskommunens aksept er nød
vendig for å gi konsesjon. Vedtaket er 
påklaget av Gulen kommune, og LNVK 
støtter klagen fullt ut. 

LNVK mener den enkelte kommune 
står nærmest til å vurdere sin tilslutning 
til konsesjonssøkte prosjekter i sin kom
mune. LNVK vil forsvare vertskommu
nenes rett til å ta stilling til prosjekter 
gjennom en lokaldemokratisk prosess, 
hvor både fordeler og ulemper ved den 
enkelte vindkraftutbygging blir vurdert. 

Vindkraftanlegg beslaglegger og 
påvirker store areal som kan fortrenge 
andre bruksinteresser og påvirke annet 
næringsliv, bokvalitet og landskapsver
dier. Synspunktene fra lokalsamfunnet 
som skal leve med et vindkraftanlegg 
skal derfor veie tungt. Lokal tilslutning 
bør være en forutsetning for å realisere 
kontroversielle kraftutbygginger, og for 
å ivareta et godt samarbeid mellom 
lokale og sentrale myndigheter, og mel
lom lokalsamfunn og utbyggere i forny
barutbyggingen vi står overfor. 

I mange vindkraftsaker gir kommu
nen den nødvendige tilslutning til 
utbyggingen. Gulen kommune tilrår 
konsesjon til ett av to planlagte vind
kraftanlegg i kommunen, men mener at 
realisering av begge vindkraftverkene 
blir for stor totalbelastning i et område 
som er svært viktig for både friluftsliv 
og reiseliv. Det er en avveining som må 
respekteres av konsesjonsmyndighetene. 

I forbindelse med nye konsesjoner på 
Fosen tidligere i høst, uttalte daværende 
olje og energiminister Ola Borten Moe 
(Europower 2. september 2013): 

«Kommunene vil langt på vei få veto
rett. Uten at man har lokal tilslutning 

for at det er noe man ønsker, uten at 
kommunestyret og ordføreren går inn 
for det, er det umulig å se for seg at vi 
gir godkjenning for nye vindkraftverk.» 

Uttalelsene om kommunenes «veto
rett» ble støttet av både H og FrP, som i 
Europower 3. september 2013 uttalte: 
«Vi mener også at kommunene skal ha 
mye å si, og det er helt i tråd med dagens 
praksis» (Siri Meling, Høyre). «Vi har 
hele tiden sagt at kommunene bør ha 
vetorett på vindkraftprosjekt. Det er mer 
enn nok kommuner som ønsker vind
kraft. Da har det ikke noe hensikt med 
unødvendig konflikter i kommuner som 
ikke ønsker det» (Ketil SolvikOlsen, 
FrP). 

Det er derfor oppsiktsvekkende at 
NVE én måned etterpå gjorde det stikk 
motsatte av hva statsråden ga beskjed 
om, og som det åpenbart er tverrpolitisk 
enighet om. 

NVEs vedtak for Dalsbotnfjellet er 
også i strid med etablert forvaltnings
praksis. NVE har tidligere blitt korrigert 
av OED. I vedtak av 6. februar 2009 om 
Selbjørn vindkraftverk i Austevoll kom
mune, omgjorde OED NVEs positive 
konsesjonsvedtak med følgende uttalelse: 

«Olje og energidepartementet har 
videre merket seg at et enstemmig kom
munestyre i Austevoll i møte den 
22.03.07 vedtok å gå imot Statkrafts 
vindkraftprosjekt i kommunen. Olje og 
energidepartementet vil påpeke at verts
kommunens vurderinger av et vind

kraftprosjekt vil veie tungt i konsesjons
myndighetenes saksbehandling i den 
grad de er forenlige med statlig politiske 
målsetninger og helhetlige, sentrale 
energimessige vurderinger. 

En rekke vindkraftsaker er nå til 
behandling av konsesjonsmyndighetene. 
Et stort antall vindkraftanlegg har alle
rede fått konsesjon. Regjeringens mål
setning om et betydelig tilskudd av ny, 
fornybar energiproduksjon fra vind
kraftanlegg i årene som kommer, kan 
imøtekommes uavhengig av avgjørelsen 
i klagesaken for vindkraftprosjektet på 
Selbjørn.» 

LNVK setter sin lit til at olje og 
energiminister Tord Lien viderefører 
den praksis det har vært tverrpolitisk 
enighet om. Vi vil i den forbindelse 
påpeke at Lien som stortingsrepresen
tant fremmet forslag om å gå lenger enn 
etablert forvaltningspraksis, og lovfeste 
kommunal vetorett mot vindkraftutbyg
ginger (Dokument nr. 8:58 20062007). 

Det er i dag ingen kritisk kraftforsy
ningssituasjon, og Norge ligger svært 
godt an til å nå sine fornybarmål gjen
nom de mange vind og vannkraftpro
sjekter som har lokal tilslutning. Det er 
derfor ingen tvingende hensyn som til
sier ny praksis. Verken bransjen, sen
trale myndigheter eller fornybarpolitik
ken vil være tjent med å gå inn i unød
vendige konflikter med de lokalsamfunn 
som skal være vertskap for ny kraftpro
duksjon i overskuelig fremtid. 

LNVK mener NVE i vedtak om kon
sesjonen for Dalsbotnfjellet vindkraft
verk opptrer udemokratisk og illojalt 
som forvaltningsorgan. NVE respekte
rer ikke lokaldemokratiet, bryter med 
etablert praksis og opptrer i strid med 
klare politiske føringer gitt av ansvarlig 
statsråd. LNVK forventer at NVE får ny 
instruks om at kommunens tilslutning 
er en forutsetning for å gi vindkraftan
legg konsesjon. 

«LNVK vil forsvare 
vertskommunenes 

rett til å ta stilling til 
prosjekter gjennom 
en lokaldemokratisk 

prosess»
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En uverdig vindkraftpolitikk
Et vindpust feier gjennom vinternatten, 
og snø drysser fra den snøtunge barsko
gen i NordOdal kommune. Dagene blir 
lengre, men ennå er det vinter med flotte 
skiløyper i naturområdene mellom Eids
voll og NordOdal. Normalt pleier dette 
å være en av de beste tidene på året, for 
alle som er glade i å ferdes i naturen. 
Stillhet og fuglesang, våren som etter 
hvert vil komme, med sildrende bekker 
og lysere dager og netter, helsebringende 
opplevelser etter vinterens mørke.

Tidligere har jeg ikke tenkt så mye på 
vinden. Den har variert uten at jeg har 
brydd meg. Iblant sur vind og og inne
vær, men ikke så sjelden den totale still
het i skogen, på et islagt vann i full
måne skinn, eller en sommerkveld med 
utallige vak.  Nå frembringer vinden hos 
mange heller en urofølelse, en sorg, eller 
kanskje er det raseri, i hvert fall fortvil
else. Tenk at vindforholdene skal være 
så pengeinnbringende noen få hundre 
meter over bakken…

Vindkraftutbyggingen i Norge utgjør 
for tiden en av de største trusler mot 
landets natur på lenge. Utallige er de 
prosjekter som er igangsatt og under 
planlegging. I målsettingen om fornybar 
energi, har en nesten satt likhetstegn 
med vindkraft, og tilsynelatende nedpri
oritert effektivisering av allerede eksiste
rende vannkraft. Lokale folk og hyttebe
boere fortviler, friluftsmennesker og 
naturvernere fortviler, mens kortsiktige 
økonomiske gevinster skal lokke kom
muner med på ødeleggelsene. Vindkraft 
med stadig ny teknologi, plassert i alle
rede industrialiserte områder, eller kan
skje til havs, kan muligens ha noe for seg 
i fremtiden? Men ikke når naturom
råder i stor grad permanent ødelegges, 
sterkt subsidiert av forbrukerne. 

I NordOdal sonderte gigantkonsernet 
E.ON forholdene  lenge før folk flest vis
ste hva som var på gang, og i løpet av høs
ten 2011 var hemmeligstemplede avtaler 
inngått med en rekke grunneiere. Kom
munestyret sa ja til en grundig utredning 
før de tok et endelig standpunkt, og av 
møteprotokoller fremgår at man trodde 
man hadde råderett over egen kommune. 
Man sa jo ikke «ja» selv om man ønsket 
en utredning?  Naivitet eller ren taktikk?

Siden da har vindkraftsaken vært et 
utmattende og ressurskrevende maraton
løp, med folkemøter, høringsrunder og 

konsekvensutredning – som konkluderte 
med overveiende negative konsekvenser 
for landskap, natur og friluftsliv. Hytte
eiere i kommunen ble aldri varslet om 
vindkraftutbyggingen, og ble heller ikke 
invitert til samrådsmøter. Mange var ikke 
klar over hva som skjedde før etter 
mange måneder. Støy er et stort problem. 
I støyintervall Lden 4045dBA vil 62 fri
tidsboliger rammes. I støyintervall 
Lden3540 dBA vil ytterligere 72 fritids
boliger og 25 boliger kunne påvirkes. Ved 
hytteområder er sjenerende støy nattestid 
vurdert som 3540 dBA, ifølge vindkraft
utbyggerens egen konsekvensutredning.

3 vindmålermaster er oppsatt i skogen. 
Sluttbefaring ved NVE er utført. Et stort 
engasjement blant annet i nettverket La 
Skogen Leve, og en bratt læringskurve for 
alt som har med vindturbiner å gjøre – 
for noen enhver. En stor belastning for de 
kommunale politikerne, som har gjort 
sitt beste for å vurdere fordeler og ulem
per. En raus og romslig lokalavis som har 
hatt en rekke debattinnlegg, og hvor 
begge sider har søkt føre debatten på et 
saklig nivå. Alt med tanke på en korrekt 
politisk behandling til slutt. Som i så 
mange andre vindkraftutsatte kommuner.

I oktober tilspisset debatten seg: kon
sernet E.ON viste seg å være beinhard i 
sine forhandlinger med kommunen, og 
ville ikke etterkomme de krav på kom
pensasjon som kommunen mente var 
nødvendig pga. de uttalte negative side
ne ved utbyggingen. I det uhyre spen
nende kommunestyremøtet 02.10.13 ble 
resultatet NEI til vindkraftutbygging, 14 
(inkludert ordføreren) stemte imot, 11 
stemte for. Men E.ON fortsatte planleg
gingen uten hensyn til flertallsvedtaket,  
og søkte kort etter om oppsetting av 4 
nye vindmålermaster. 

NVE vedtar så 31.01.14 å gi konse
sjon (inkludert ekpropriasjonsrettig
heter) til E.ON, til tross for kommune
styrets nei. De videreførte dermed en 
nylig innført praksis fra Marker og 
Gulen kommuner.

Hvor er det blitt av lokaldemokratiet?  
Hvor er det blitt av de gode intensjoner 
om økning av folks interesse for klima
politikk, når utbygging skal skje på 
denne måten? Dette kan vel oppfattes 
som en hån mot hardt arbeidende lokal
politikere, og mot den engasjerte debat
ten i lokalsamfunnet?

Landssammenslutninga av norske 
vindkraftkommuner (LNVK) skiver i en 
uttalelse 04.01.14:

«Vindkraftanlegg beslaglegger og påvir-
ker store areal som kan fortrenge andre 
bruksinteresser og påvirke annet nærings-
liv, bokvalitet og landskapsverdier. Syns-
punktene fra lokalsamfunnet som skal leve 
med et vindkraftanlegg skal derfor veie 
tungt. Lokal tilslutning bør være en forut-
setning for å realisere kontroversielle kraft-
utbygginger, og for å ivareta et godt samar-
beid mellom lokale og sentrale myndighe-
ter, og mellom lokalsamfunn og utbyggere i 
fornybarutbyggingen vi står overfor.»

Vedrørende vindkraftsaken i Gulen 
skriver de følgende: 

«NVE respekterer ikke lokaldemokra-
tiet, bryter med etablert praksis og opp-
trer i strid med klare politiske føringer 
gitt av ansvarlig statsråd. LNVK forven-
ter at NVE får ny instruks om at kommu-
nens tilslutning er en forutsetning for å gi 
vindkraftanlegg konsesjon.»

Slik vindkraftsakene i Norge behand
les nå, synes de uverdige i forhold til 
lokaldemokratiet i kommunene. Nord
Odals nei teller som innsigelse mot pla
nene, og i tillegg kommer innsigelser fra 
Fylkesmannen i Akershus og Fylkes
mannen i Hedmark, og fra nabokommu
nen Eidsvoll. Slike saker sendes dermed 
til endelig behandling i Olje og Energi
departementet.  Noen må på høyt poli
tisk plan sette en stopper for slik utbyg
ging mot kommunale politiske vedtak. 

Dag Dæhli
Medlem i Norges Hytteforbund

Nordre del av planområde Songkjølen, 
ganske nær en av de oppsatte prøve-
mastene.
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§NHFs jurist Gunnar Svendsen svarer på  
henvendelser fra våre medlemmer.

Betaling for vinterbrøyting 
Jeg har hatt ei deilig hytte på fjellet i mer 
enn 50 år. Hytta ligger litt avsides, og det 
er ikke bilvei frem. Om sommeren har 
vi cirka 800 meter å gå fra parkering, 
men om vinteren er det snakk om mer 
enn 6 km. Jeg har nå nettopp passert de 
80, men bruker fortsatt hytta i påsken. 
De siste 20 årene har vi fått all proviant 
og andre nødvendigheter fraktet inn 
med snøscooter, og selv har vi hatt en 
fin skitur inn til hytta.

Nå er det snakk om å brøyte veien inn 
til ovennevnte parkeringsplass, og det er 
også tanken å utvide denne plassen slik 
at dagsturister kan parkere der. Jeg er 
svært imot dette, og særlig etter at jeg nå 
er blitt forespeilet en brøyteregning på 
kr. 1.500–2.000 bare for å ha åpen vei i 
påsken. Plikter jeg å delta i dette?

Svar
Nei, slik du legger frem saken, plikter du 
ikke å delta i brøyteomkostningene. (Da 
kan du selvfølgelig heller ikke bruke 
veien så lenge den er brøytet). Du må 
imidlertid sikre deg at du fortsatt vil 
kunne få scootertransport fra den par
keringsplassen du har brukt om vinteren 
i alle år tidligere. Vi ser ikke bort fra at 
kommunen vil se litt annerledes på 
denne scootertransporten nå som veien 
brøytes lenger inn.

Skiløyper
For vel 8 år siden overtok vi en fjellhytte 
i Oppland fra generasjonen før oss. Vi er 
allerede selv så gamle at vi nå ser for oss 
at det ikke blir noe skigåing i den vinte
ren som vi er inne i. 

Vi vil imidlertid beholde hytta så 
lenge vi kan, da vi elsker å bruke den i 
sommerhalvåret.

I vedtekten for hytteområdet, som vi er 
forpliktet etter i.h.t. festekontrakten, står 
det at alle hytteeierne plikter å delta øko
nomisk i løypepreparering i området. I år 
dreier det seg om cirka kr. 400, per hytte.

Vi har tidligere lest i bladet at hytte
eiere ikke kan tvinges til å delta i kostna

dene forbundet med løpepreparering. 
Kan vi vise til dette og nekte å betale?

Svar
Nei, her må dere nok delta selv om dere 
ikke vil benytte dere av løypene. Vi for
står det slik at vedtektene der løypepre
pareringen inngår, er en del av betingel
sene knyttet til selve festekontrakten, og 
da er dere bundet av dette.

Dersom imidlertid løypepreparerin
gen er noe som er avtalt etter at dere 
(eller forgjengeren) inngikk festekon
trakten, så kan dere reservere dere mot 
deltakelse.

Skiløype helt inn mot 
 hytteveggen
Vi har nettopp vært en weekend på 
hytta og hatt tre fine dager på ski. Nok 
snø og fine løyper, men et meget belas
tende sår i gleden. Løypeleggerne av de 
preppede skiløypene har i år lagt en av 
hovedløypene nesten helt inn mot hytte
veggen mot sør, nettopp i det området 
der vi ser frem til å sitte og kose oss i 
påsken, slik vi alltid har gjort i alle år. Vi 
har punktfestet tomt, og det fikk vi midt 
i fjeset da vi protesterte mot den nye 
løypetraséen. 

Er dette riktig?

Svar
Her har dere tre rettslige «ankerfester» 
som dere kan begrunne deres krav om 
«privacy» på.

For det første har vi den praksis som 
har dannet seg rundt tomtefesteloven, 
og som går ut på at fester med punktfes
tet tomt har krav på en viss eksklusiv 
råderett for et område umiddelbart 
rundt hytta (i praksis ofte antatt til cirka 
et da, inkl. hyttekroppen). For det andre 
har vi bestemmelsen i friluftsloven om 
«ferdselskultur» og eierens bortvisnings
rett (friluftsloven § 11). Denne bestem
melsen understreker friluftsfolkets plikt 
til å vise varsomhet og hensyn i sin ferd
sel, og bestemmelsen gir eieren (= feste
ren) rett til i spesielle tilfeller å bortvise 

folk. Det faktum at det er oppkjørt løype 
på stedet, forandrer ikke på din rett som 
hytteeier i dette tilfellet.

Et tredje rettsområde som kan 
komme til anvendelse er naboloven (lov 
om granner). Her bestemmes det blant 
annet i § 2 at ingen må gjøre eller sette i 
verk noe på eiendommen sin som 
«uturvande er til skade eller ulempe på 
granneeigedom». Grunneieren av den 
eiendommen som skiløypen er etablert 
på, har muligens forbrutt seg mot denne 
bestemmelsen. Når vi skriver muligens, 
så er det for å understreke at vi her har å 
gjøre med et område der det er mye 
grått mellom det svarte og det hvite.

Spesielle rettigheter i 
 friluftsområde
I det området der vi har hytte, er det 
regulert inn store områder som frilufts-
område inne blant hyttene og i områder 
mot sjøen. Av kartene som vi har fått fra 
kommunen synes det å være ganske 
greit hva som er friluftsområder.

Enkelte av hytteeierne som grenser 
helt inn mot disse områdene, har i årene 
før reguleringen ble stadfestet, i større 
eller mindre grad tatt seg til rette på disse 
områdene, og de fortsetter å utøve sin 
«eksklusive bruk». Dette gjelder i første 
rekke områder mellom hyttetomt og sjø
kant. Og faktisk også bryggeanlegg som 
er tillatt etablert for bruk som friluftsom
råde. Noen av disse hytteeierne hevder 
også at de har fått tildelt sin eksklusive 
bruksrett av grunneieren på stedet.

Er slik utdeling av eksklusiv bruksrett 
av friluftsområdet i tråd med loven?

Svar
Her er svaret ganske enkelt og greit. 
Ingen kan tildeles eksklusiv bruksrett til 
hele eller deler av områder som er 
regulert som friluftsområde. Ingen kan 
heller utøve bruk på en slik måte at de 
pretenderer slik eksklusiv bruksrett. At 
området er regulert til friluftsområde, 
betyr at det skal brukes av allmennheten 
etter bestemmelsene i friluftsloven.

Juristen svarer
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NHF´s juridiske 
hjelpetjeneste
Foruten å være en juridisk hjelpetjeneste for medlemmene, tar Norges 
Hytteforbund opp hyttepolitiske saker og er høringsinstans i saker fra 
myndighetene. Her får du en oversikt over hva NHF har vi jobbet med 
opp gjennom årene, fra forbundet ble etablert i 1971:

Spørsmål omkring 
tomtefeste, veisaker, byggesaker, naboloven,  

renovasjon, skattespørsmål, salg/kjøp av hytte/tomt, 

 vassdragsloven, generelle tekniske spørsmål, 

reguleringssaker, hyttesameier, 

generasjonsoverdragelse, skifte/arv, utslipp,  

utleie av hytte, servituttloven, strømpriser, 

parkering, båtplass, bobil, friluftsloven, konsesjon, 

tinglysning, snøscootere, beite, forsikringsoppgjør, 

avgifter generelt, ulovlig hogst, bruksendring, 

krepsefiske, nabospørsmål,  

spørsmål om jakt- og fiskerettigheter med mer.
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Har du 
flyttet?

Husk å 
melde ifra 
til oss  
om ny 
adresse!

Bli medlem i dag!  
Se vårt nettsted www.hytteforbund.no  

for mer info og innmelding.

Hyttemessen 2014
Norges største hyttemesse arrangeres på Exporama Senteret på Hellerudsletta  

i dagene 24.-27. april 2014. Her vil, tradisjonen tro, en lang rekke hytteprodusenter, 
tomteutviklere, eksteriør- og interiørbedrifter vise hva har å by på.  

For deg som har hytte, er dette rett sted for inspirasjon og nye ideer. 

Messens åpningstider: Torsdag og fredag: 12–20, lørdag 10–18, søndag 10–17.

Norges Hytteforbund vil være til stede med egen stand.  
Velkommen innom for en god hytteprat!
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NHF´s høringsuttalelse om NOU 2013:11

Festekontrakter og folkerett
Sammendrag 
– Norges Hytteforbund (NHF) er en 
landsdekkende organisasjon som ivare
tar hyttefolkets interesser. 
 NHF representerer ca. 10 % av Nor
ges hytteeiere gjennom medlemskap av 
velforeninger eller direkte betalt med
lemskap av hytteeierne. 

–Vi mener at utvalgets forslag ikke bør 
innføres. 
 Utvalget har – uvisst av hvilken 
grunn – foreslått en formidabel økning 
av festeavgiften ved avtaleutløp. Dette til 
tross for at EMD i dommen gir betyde
lig frihet til å revidere loven. Typiske 
årlige festeavgifter i dag er noen få tusen 
kroner – som i de fleste tilfeller er 
akseptabelt. Utvalgets forslag vil gi 
økning for mange hytteeiere til flere 
titalls tusen kroner – men dette kommer 
dårlig fram i rapporten. Dette er allerede 
i ferd med å bli innført – vi kan vise til 
mange slike konkrete eksempler.

– Utvalget var svært mangelfullt og 
skjevt sammensatt med kun jurister – 
i tillegg til de to partsrepresentantene. 
Spesielt uheldig og vanskelig å forstå – 
er at det ikke var med personer som 
innehar økonomisk kompetanse. Saken 
handler primært om økonomi.
 Uttalelser fra uavhengige fagøkono
mer kritiserer utvalget sterkt og mener 
at forslagene vil gi bortfester (grunneier) 
en svært høy avkastning med tilnærmet 
ingen risiko.
 – Vi støtter i hovedsak utvalgsmed
lem Grethe Gjertsens dissens til 
NOU2013:11.
 – Helst bør det bli en kortere forlen
gelse av den midlertidige loven (et halvt 
til ett år), som er nødvendig for å få en 
forsvarlig behandling.
 – Vi mener at en eventuell lovendring 
bør begrenses til hva som kreves for å 
oppfylle Norges folkerettslige forpliktelser 
– altså en minimumsløsning for å til
fredsstille EMDdommen. Men dette er 
beklageligvis ikke vurdert av utvalget. I 
tillegg bør alle festere gis rett til innløs
ning.

 – Vi mener at tomtefeste er en forel
det ordning som på sikt bør fases ut, og 
at det bør settes ned et bredt sammen
satt utvalg for å utrede dette.

Om tomtefeste
Tomtefeste var en grei ordning for 50, 
60 eller 70 år siden, da mye var annerle
des enn i dag. Grunneiere kunne få risi
kofrie årlige leieinntekter fra uproduktiv 
mark som ikke hadde så mye annen 
anvendelse. Folk flest kunne få seg hytte 
og hus uten å måtte skaffe kapital til å 
kjøpe selve tomten, men i stedet betale 
årlig leie. 
 Festerne innrettet seg økonomisk ut 
fra forutsetningene nedfelt i intensjone
ne med tomtefeste.
 Kontraktene var ofte av lang varighet 
da det ikke var forutsetningen at hus 
eller hytte skulle fjernes, tomten ryddes 
og tilbakeføres eieren.

Mye har skjedd med den generelle øko
nomiske utvikling – og mye av dette har 
også påvirket eiendomsverdier.
 Det er etter hvert oppstått mye strid 
rundt festekontrakter, både rent økono
miske forhold, men også ifm. diverse ret
tigheter som utvikling av eiendommer, 
veirett og annen bruk av området osv.
 Dette gjelder også forhold som er 
uavhengige av EMDdommen.

De forslag som utvalget har utredet, vil 
medføre en rekke nye uheldige konse
kvenser, ytterligere tvister og påfølgende 
behov for ny lovgivning på tomtefestelo
vens område.
 En slik utvikling er det motsatte av 
hva man ønsker med å forbedre loven – 
og endringer bør gjennomføres for å 
minimalisere slike stridigheter.

Utvalgets sammensetning
Utvalget som utarbeidet den aktuelle 
NOU 2013:11, var svært mangelfullt 
sammensatt.
 Det bestod kun av jurister – fire i tal
let, inkludert utvalgets sekretær – i til
legg til de to partsrepresentantene, hvor
av en også var jurist. 

 Utvalget har dermed fokusert på juri
disktekniske løsninger, uten samtidig å 
reflektere tilstrekkelig over de økono
miske konsekvensene av de modeller 
som er vurdert.
 Utvalget burde ideelt sett vært sam
mensatt av både økonomer og jurister. 
Sakens faktiske kjerne er økonomi. Det 
er vanskelig å forstå at det ikke var med 
fagfolk på økonomi. 
 I tillegg burde det vært bedre repre
sentasjon fra de berørte parter, for å 
sikre at løsninger som foreslås har en 
 tilstrekkelig praktisk tilnærming. 
 Med den sammensetningen utvalget 
hadde, burde utvalget under enhver 
omstendighet ha innhentet økonomiske 
vurderinger av alternativene som ble 
vurdert.
 Utvalgets forslag får derfor liten trover
dighet i sine økonomiske betraktninger.

Når det etter hvert er kommet kompe
tente fagøkonomer med innspill i saken 
(se f.eks. professor Terje Hansen ved 
Norges Handelshøyskole i Bergens 
Tidende 27.12.2013, vedlagt), så blir 
utvalgets anbefalinger sterkt kritisert. 
 Det er også andre sider ved utvalgets 
arbeid vi reagerer på; urimelig tidspress, 
ikke tilstrekkelig utredet mindretallets 
forslag til modell ift dommen – og 
bortredigering av dette, ikke foreslått 
eller utredet noen minimiumsmodell 
som tilfredstiller EMDdommen etc. 
 Vi mener det er et stort handlings
rom for å tilfredsstille dommen – og 
dette er i liten grad blitt reflektert i rap
porten.
 Utvalgets mindretall har heller ikke 
på forespørsel fått utlevert relevant bak
grunnsdokumentasjon – noe som er en 
uforståelig og underlig saksbehandling. 
 Helst burde hele arbeidet gjøres om 
igjen. I utgangspunktet skal ny lovtekst 
tre i kraft 1. juli 2014dette må i så fall 
utsettes. 
 Vårt subsidiære standpunkt er at kri
tiske innspill – slike som mindretallet, 
som vårt i dette brev og andre – kom
mer ekstra tydelig fram i den videre 
saksbehandling.
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 Dette gjelder spesielt dokumenter 
som går til Stortinget for endelig 
behandling. 

Utvalgets innstilling og NHF 
sine synspunkter
NHF støtter i hovedsak utvalgsmedlem 
Grethe Gjertsens sin dissens til 
NOU2013:11. 
 Men disse synspunktene er redigert 
inn i rapporten på en slik måte at de 
kommer for lite tydelig fram.
 Vi forutsetter at dissensen i sin helhet 
vedlegges saksdokumentene for videre 
behandling.

De fleste hytter i Norge ligger i skog, 
dal, fjell og heiterreng og ved sjøen. 
Bare en mindre del av festetomter for 
hytter ligger i særlig attrraktive områder 
der prisutviklingen på nye tomter/hytter 
i de siste årene har vært relativt høy. De 
fleste hyttetomter ved sjøen ligger langt 
unna strandlinje, og de fleste i innen
landsstrøk ligger godt unna skisenter 
o.l. slike forhold som ofte trekker 
markeds prisen opp.

 Svært ofte er hyttetomtene på noen få 
mål, da det ved etablering ikke var 
ønske om tettere bygging verken fra 
hytte eier eller grunneiers side.
 Mange festetomter er også udelelige.

Fellestrekk ved de foreslåtte modeller er 
bl.a. at taket settes til 11.000 kr per år for 
tomter inntil 1 mål. Dette mener vi er 
urimelig høyt tall. Ved større tomter er 
forslaget at det multipliseres med antall 
mål og ved flere boenheter på samme 
tomt økes leien ytterligere.
 Dette er langt over det generelle nivå
et for markedsverdi for nye festetomter. 
Og det er ikke slik at verdien av en hytte
tomt øker proporsjonalt med størrelsen.

Det er også uklart hva som er basis for 
dette tallet – 11.000 kr per mål – men 
det blir stadig benyttet i tvistesaker og 
nå også av utvalget.

Et konkret eksempel er et av våre med
lemmer som er presset fra grunneier til 
å betale 38.000 kr i årlig leie for en for
holdsvis vanlig tomt på 3,5 mål, (11.000 

kr per mål) – det meste av arealet er 
busk og kratt, knauser etc. 
 Vi tror de fleste vil skjønne at slikt er 
urimelig – men det er altså konsekven
sene av utvalgets forslag.
 Det er et økende antall slike eksem
pler.

Nylig inngåtte festekontrakter i det åpne 
markedet de siste årene ligger i alt 
vesentlig under 6.000 kr/år, svært få 
over.
 Å operere med om lag det dobbelte – 
11.000 kr/år/dekar – som tak for gamle 
festekontrakter, uten et reelt marked, 
blir dermed helt feil.
 En passende årlig leie kan etter vårt 
syn være 46.000 kr pr år – uavhengig av 
tomtens størrelse – hvis ikke det er sær
lige forhold som kan tilsi noe annet.

Det finnes kommuneplanbestemmelser 
om at hver hyttetomt skal være på minst 
5 mål. Andre kommuner kan også ha 
tilsvarende bestemmelser om store tom
ter. Da blir det enda mer galt å knytte 
avgiften til tomtestørrelsen slik utvalget 
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har gjort, for slik tomtestørrelse er ikke 
laget ut fra hytteeiernes ønske, men 
pålagt av kommunen.

Omsetting av en bortfestet tomt er ikke 
mulig for bortfester. Denne retten frasa 
han seg ved inngåelse av festekontrak
ten. Derfor er det ikke et fritt marked for 
festetomter. Det er i realiteten kun én 
kjøper, nemlig eieren av bygningen(e) 
som står på tomta. Det blir derfor grunn
leggende feil å referere til markedspriser 
som verdifastsettelse på festede tomter.

Vi erkjenner at det i dag også er feste
kontrakter som gir grunneier en urime
lig lav leieinntekt, men dette kan endres 
uten å gå til den motsatte ytterlighet, slik 
utvalget har gjort.

Det foreslås full festeavgift for hver 
boenhet der hvor det er flere boenheter 
per dekar. En del hytter har flere boen
heter, det er hovedsakelig gjestehus, 
bolig for andre i familien osv. Det vil 
være svært urimelig å betale flere ganger 
leie for slikt.

Flertallets modeller gir ekstrem over
oppfyllelse av EMDdommen, en 
økning fra 0,25 % årlig avkastning (nivå 
for festekontrakter framlagt for EMD) 
til 5 % årlig avkastning (flertallets for
slag), gir en økning til 20 ganger opprin
nelig avkastning.

Til dette kommenterer økonomiprofes
sor Terje Hansen (Begens Tidende 
27.12.2013): 
«Norske myndigheter kan være i ferd med 
å gi mange grunneiere en gave de fleste 
investorer bare kan drømme om. Grunn-
eierne vil med dette være sikret en realav-
kastning av pengene på fem prosent. I til-
legg får de kompensert for prisstigningen. 
Det er langt bedre enn Oljefondet, og kan 
ikke sies å være annet enn lovfestet åger-
rente.
 For den som leier grunn blir denne 
regningen svært dyr sammenlignet med 
om de lånte penger og kjøpte tomten. Jeg 
må tro at tomtefesteutvalget ikke helt har 
forstått konsekvensen av hva de forslår».
 Og det må legges til – dette er tilnær
met risikofrie investeringer.

Professor i rettsøkonomi Erling Eide 
støtter også i samme avis Terje Hansen 
og kritiserer i tillegg noen av utvalgets 
forutsetninger, bl.a. forslag til rente som 
er hentet fra en Høyesterettsdom:
 «Grunnen til den høye renten er at 
Høyesterett ikke er kompetente til å 
beregne renten skikkelig. Det er tindrende 
klart for enhver økonom at Høyesterett 
tar feil på dette spørsmålet. Det er et rent 
økonomisk spørsmål, og på dette området 
har Høyesterett meget begrenset innsikt».
 Dette viser klart at utvalget som har 
utarbeidet den aktuelle NOU, tar feil 
forutseninger og i tillegg ikke har kom

petanse til å vurdere det som er sakens 
kjerne – som er et rent økonomisk 
spørsmål.

Flertallet uttaler i NOU2013:11 kapittel 7: 
«Forslaget om at de endringene som er 
foreslått i § 33, også skal gjelde for de til-
fellene som omfattes av disse unntakene, 
kan til gjengjeld føre til at inntektsgrunn-
laget til bygdeallmenningene, statsall-
menningene, Finnmarks-eiendommen og 
landbruket i distriktene, styrkes.»
 Vi ser det ikke som hytteeieres opp
gave å drive slike inntekter kunstig opp 
ved bruk av tomtefesteloven. 

Endringer som utvalget foreslår vil også 
åpne for rene kommersielle utbyggings
interesser i hytteområder, da de kan se 
for seg en sikker og tilnærmet risikofri 
investering med høy avkastning. En slik 
utvikling i distriktene er ikke ønskelig. 
Vi har hatt kontakt med sentrale politi
kere som frykter nettopp dette.
 I kombinasjon med en mulig lettelse 
av boplikt, vil dette kunne gi en enda 
verre utvikling – landbrukseiendommer 
vil da i realiteten kunne bli rene kom
mersielle foretak for eiendomsutvikling.

Med hilsen for Norges Hytteforbund

Trygve Jarholt, styreleder
Grant Gundersen, styremedlem

norwegian design classics since 1885

Fås kjøpt hos Christiania Glassmagasin og landets ledene varehus

www.porsgrund.com

Fauna
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Jeg har vervet personen(e) på 
slippens bakside.

Medlemsnummer:
Norges Hytteforbund
Svarsending 2225
0091 OsloNavn:

Adresse:

Postnr./sted:

Frimerke

 ✁
JA – jeg/vi ønsker å bli medlem av  
Norges Hytteforbund!

Vern & virke, hus og tradisjoner
Hundrevis av bruksbygninger i den norske fjellheimen råtner på 
rot. Nytter det å kjempe mot dette? Ja, det nytter, skal man tro 
Else Rønnevig. Hun har nylig skrevet en bok der du kan lære 
hvordan. 

Er du håndverker med interesser for gamle hus og teknikker? Ønsker du å vite 
mer om mat og setertradisjoner? Hvordan man lager smør? Les om hvordan 
andre har utført redningsaksjoner på sine støler og hus og lær hvordan du selv 
kan redde en støl eller en seter.

Boken inneholder blant annet info om tørrmuring, muring med leire, tekking 
med skifer, flekking av never, oppsetting av gjerder, bygging av liten utendørs 
bakerovn og om vedlikehold av eldre vinduer, samt fargebruk og interiør. Du fin
ner også gode råd angående hvor du kan søke støtte og litteraturanbefalinger. 

Villmarksjenta
Dette er en nær turdagbok fra 
Maria Grøntjernet. 16 år gammel 
gikk hun helt fra svenskegrensen til 
Vestkapp. Hun viser en imponeren
de vilje og styrke, når hun bestem
mer seg for å utfordre sine begrens
ninger og redsler. Sammen med 
turkameraten Vega, brukte hun 50 
dager på den utrolige reisen. Denne 
praktboken er en unik kombinasjon 
av personlige opplevelser og kom
plette turtips. 

En flott bok, som handler aller 
mest om å følge sin drømmer.

Boken er utgitt av Pantagruel 
Forlag.  

Else Rønnevig mottok i 2012 
Kongens Fortjenestemedalje, for 
over 30 års kamp for vern av 
norsk bygningsarv. 

norwegian design classics since 1885

Fås kjøpt hos Christiania Glassmagasin og landets ledene varehus

www.porsgrund.com

Fauna
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Besøk www.hytteforbund.no – mye nyttig artikkelstoff  
for hytteeiere og andre interesserte

DIVERSE PRODUKTER:
Ca. 10%
Teleutstyr:
Nerdalen Teleutstyr AS, Eggedal
Tlf: 32 71 46 21

Pipebeslag:
Norasonde AS, Skedsmokorset
Tlf: 64 83 66 00
www.norasonde.no

Ca. 15%
Varmepumper:
Relacom AS, Økern
Tlf. 90 65 26 11/90 20 54 04
www.relacom.no
www.fjklima.no
 
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

TREVARER, MED MER:
Rabattene hos firmaene nedenfor 
varierer alt etter hvilke produkter du 
handler. 

Xl Bygg (Ringebu Sag AS)
Tlf: 61 28 17 00
www.maxbo.no/ringebusag/
 
Sørbø Trelast AS, Stavanger
Tlf: 51 88 52 00
www.byggmakker.no
 
Byggmakker Røros
Tlf. 72 41 23 80
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
 

Byggvarehuset Carlsen Fritzøe Eftevaag, 
Vågsbygd
Kristiansand
Tlf: 38 14 41 00
www.carlsenfritzoe.no
 
HC Thauglands Trælastforretning,
Oslo
Tlf: 23 39 36 00
www.thaugland.no

Byggmakker Steinkjer
Tlf: 74 16 00 50
www.byggmakker.no
 
Hasås AS, Kodal
Tlf: 33 43 95 00
www.hasas.no
 
Montér Gol
Tlf: 31 40 00 00
www.monter.no

Her får du medlemsrabatter:
Hos følgende leverandører får du rabatter ved å vise frem ditt NHF-medlemskort, evnt. 
kvittering for betalt medlemskap for gjeldende år. 

NB! Norges Hytteforbund har ikke noe ansvar for kvaliteten på varer og 
tjenester våre medlemmer mottar via rabattleverandørene i listen.

V
e

r
V

 o
g

 V
in

n
!

V
e

r
V

 o
g

 V
in

n
!

En
ke

lt
m

ed
le

m
sk

ap
N

av
n:

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
Kj

øn
n:

 
 

 m
an

n 
 k

vi
nn

e 
Fø

ds
el

så
r: 

19
. .

 . 
. .

 . 
. 

H
je

m
m

ek
om

m
un

e:
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

e
po

st 
ad

re
ss

e: 
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

M
ob

il 
tlf

 n
r: 

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

1 
Fr

iti
ds

ei
en

do
m

:  
 h

yt
te

 
 le

ili
gh

et
 

 an
ne

t
St

ed
:.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
Ko

m
m

un
e: 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

.
M

ed
le

m
 i 

lo
ka

l v
el

fo
re

ni
ng

:  
 ja

 
 n

ei

2 
Fr

iti
ds

ei
en

do
m

:  
 h

yt
te

 
 le

ili
gh

et
  

 an
ne

t
St

ed
:.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
Ko

m
m

un
e: 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

.
M

ed
le

m
 i 

lo
ka

l v
el

fo
re

ni
ng

:  
 ja

 
 n

ei

3 
Fr

iti
ds

ei
en

do
m

: 
 h

yt
te

 
 le

ili
gh

et
 

 an
ne

t
St

ed
:.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
Ko

m
m

un
e: 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

.
M

ed
le

m
 i 

lo
ka

l v
el

fo
re

ni
ng

:  
 ja

 
 n

ei

Ve
lf

or
en

in
gs

m
ed

le
m

sk
ap

N
av

n:
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

Ko
m

m
un

e: 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
.

A
nt

al
l m

ed
le

m
m

er
 v

ed
 si

ste
 år

ss
ki

fte
:.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

.
Ko

nt
ak

tp
er

so
n:

 .
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
e

po
st 

ad
re

ss
e: 

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
M

ob
il 

tlf
 n

r: 
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..

Ve
rv

 e
tt

 m
ed

le
m

 o
g 

ve
lg

 m
el

lo
m

: 
  K

ru
s m

ed
 st

rik
ke

m
øn

st
er

  
fra

 P
or

sg
ru

nd
s P

or
se

læ
ns

fa
br

ik

Ve
rv

 to
 m

ed
le

m
m

er
 o

g 
m

ot
ta

 2
 st

k.
 li

kø
rb

eg
er

 
fra

 H
ar

da
ng

er
Be

st
ik

k

 ✁
  F

la
sk

eå
pn

er
 fr

a 
H

ar
da

ng
er

Be
st

ik
k

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M



– 23 –– 3 –

Din trygghet – vår oppgave!
Her følger en oversikt over kontrakter og andre formularer som inngår i NHF´s medlemsfordeler:

Kontraktsmaler:

Leiekontrakt

Skal du leie ut hytta di? Da er det svært viktig at du tegner en detaljert leiekontrakt. 
Som NHF-medlem har du tilgang til kontraktsforslag m/veileder for åremålsutleie av 
hytte. 

Kjøpekontrakt for kjøp  
av hyttetomt

Går du med planer om å selge eller kjøpe hyttetomt? Hos NHF får du tilgang til 
 kjøpekontrakt for kjøp av byggeklar tomt.

Kjøpekontrakt for kjøp  
av hytte

Ved kjøp/salg av hytte vil denne kontrakten være nødvendig når hyttekjøpet går 
 utenom megler.

Festekontrakt

Avtale mellom fester og bortfester, basert fullt ut på tomtefestelovens regler. Tomte-
festeloven er ikke enkel for «hvermannsen» å sette seg inn i! Beskriver blant annet 
 festetid, årlig festeavgift, regulering av festeavgiften, med mer. 

Annet:

Hvordan starte og drive  
velforening

En velforening i et hytteområde bygger gjerne på behovet for lokalt fellesskap og på 
ønsket om å løse felles problemer og oppgaver gjennom felles løft. En god velforening 
gir den enkelte hytteeier trygghet for vern om egne interesser og verdier. 

Vedtektsforslag for vel

Der det dannes en velforening, vil det bli spørsmål om vedtekter for denne. Norges 
Hytteforbund har satt opp et standardformular som er meget etterspurt, ment som et 
utgangspunkt for å lage egne vedtekter for velforeningen.

Veilag

Redegjørelse for veilagets plass i veiloven. Spørsmålet om hvordan driften av private 
veier skal organiseres er et stadig tilbakevendende spørsmål som tas opp av med-
lemmene.

Vedtektsforslag til veistyre

Enkelt forslag til vedtekter for veistyre/veilag. Der det dannes et veistyre, vil det bli 
spørsmål om vedtekter for dette. Norges Hytteforbund har satt opp et standard-
formular som kan være meget nyttig i denne fasen.

Gode råd ved kjøp/feste av 
tomt, eventuelt med hytte

Hvordan går jeg frem for å gjøre et fornuftig og godt kjøp? 

Mal for krav om innløsning  
av festetomt/forlengelse av 
 festekontrakt

Krav om innløsning eller forlengelse av festekontrakt skal fremsettes skriftlig overfor 
grunneieren. Hytteforbundet har satt opp en mal for bruk ovenfor grunneieren når 
tomten du har festet, skal innløses eller forlenges.  

Veiledning for hytte
representasjon i kommunen

Formålet med denne veiledningen er å gi medlemmer i NHF råd om hvordan man 
kan/bør ordne seg for å lage en felles representasjon fra flere hytteforeninger/vel-
foreninger/hytteeiere overfor hyttekommunens ulike kommunale organer.

Som NHF-medlem får du selvfølgelig gode råd og tips av vår juridiske konsulent  
i forbindelse med utfylling av kontraktene. 



Returadresse: 
Norges Hytteforbund 
Arbinsgt. 1
0253 Oslo
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