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

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

Birgitta Ericsson bor i Lillehammer og 
har hytte i Sponvika, i Halden kommu-
ne (Østfold).

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

Mona Flemmen bor i Oslo og har hytte 
på Spjærøy på Hvaler.

VARAMEDLEMMER:
Steinar Schou bor på Eiksmarka 
i Bærum og har hytte på Storøya  
i Tyrifjorden, Hole kommune.

Jens N. Engelstad bor på Gråkammen 
i Oslo og har hytte på Skeikampen.

Hva er Hytta A/S og hvorfor er det relevant 
for oss? Jo, firmaet Hytta A/S er det selska-
pet som eier 100 % av Norsk Hyttelag A/S. 
Norsk Hyttelag A/S er en kommersiell 
organisasjon med en målsetning om å få 
tilfredsstillende avkastning på sin investert 
kapital. Likevel fremstiller Norsk Hyttelag 
seg som en ideell medlemsorganisasjon.  
På deres hjemmeside, og i adressert rekla-

me til hytteeiere, gir man nå inntrykk av at Norsk Hyttelag er en 
interesseorganisasjon – og kun det. 

Nå er det i og for seg helt kurant at en interesseorganisasjon for 
en bestemt gruppe er organisert som et aksjeselskap. Men da vil 
selskapets vedtekter avspeile at selskapets inntekter skal brukes til 
medlemmenes beste og ikke kunne deles ut til eierne. Men slik er 
ikke vedtektene for Norsk Hyttelag utformet, slik de er registrert i 
Brønnøysund. Her har medlemmene ingen plass i de styrende 
organer og selskapet kan disponere medlemskontingentene som 
de vil. Dette forteller ikke internettsidene eller reklamemateriellet 
fra Norsk Hyttelag noe om. 

Det er i ikke galt å være kommersiell. Men man må forvente at 
kommersielle aktører forteller at de er det, og ikke gir annet inn-
trykk, ved for eksempel å utelate A/S-betegnelsen i navnet sitt på 
alt presentasjonsmateriell, slik Norsk Hyttelag gjør i sin markeds-
føring. 

Det er viktig at medlemmer i en organisasjon kjenner til hvor-
vidt de er medlem av en utbyttestyrt organisasjon eller medlem-
mer i en medlemsorganisasjon uten tilsvarende utbyttekrav. Vi 
ønsker nå å informere våre medlemmer og andre hytteeiere om at 
Norsk Hyttelag er en kommersiell organisasjon. 

Vi mener selskapets organisasjonsform også kan ha stor inn-
virkning på hvilke saker som man velger å ta opp og hvordan de 
kommuniseres. Hva skjer hvis saker kommer opp på tvers av de 

kommersielle interesser selskapet har? Hvem vinner – hytteeiernes 
interesser, eller aksjonærene i Norsk Hyttelag? Og kan vi tenke oss 
at for eksempel Røde Kors, NAF, Norsk Luftambulanse og LO 
skulle kunne bli aksjeselskaper med utbytte til sine aksjonærer 
som det primære formål, uten å informere om det? 

Vi tror svaret er nei.
Ellers – hva skjer i vår hytteverden? Jo – akkurat nå så er Stor-

tingsmeldingen om nye regler for tomtefeste til behandling. Vi i 
Norges Hytteforbund har i allianse med Boligmentoren og NBBL, 
lagt ned et stort stykke arbeid med å begrense konsekvensene av 
en endring. Mens Norsk Hyttelag «nøt våren» satt vår mann Grant 
Gundersen på Stortinget og holdt innlegg for Stortingets justis-
komite om saken. Vi er nok enige om at det er en skjevhet med 
dagens regelverk som medfører at enkelte tomtefester får lave inn-
tekter ift. tomteverdien. Men vi erstatter ingen urimelighet med en 
annen urimelighet, slik Regjeringens forslag til årlige festeavgifter 
innebærer. Her krysser vi nå fingrene for at vårt arbeid kan bidra 
til en mer moderat løsning. Det vi observerer er at samtlige av de 
politiske organisasjoner er interessert i å avvikle ordningen.

Så går vi inn i sommeren, med mye sol og varme. NHF vil 
jobbe for en moderasjon av tomtefesteforslaget og deretter en 
avvikling av hele ordningen. Vi observerer, til vår store forundring, 
at Norsk Hyttelag sin uttalelse hittil vedr. tomtefestereguleringer, 
er at man kan slappe av og nyte solen. 

Vi i styret i Norges Hytteforbund kommer nok til å nyte solen, 
men vi kommer til å arbeide for hytteeiernes interesser i tomte-
festesaken og andre saker som er kritiske for hytteeierne.

Ha en riktig god sommer. 

Styret i Norges  Hytteforbund (etter valg på Hyttetinget 21.3.2015):
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Norges Hytteforbund 
ber om gjennomgang av 
praksis for eiendomstaksering 

Norges Hytteforbund har skrevet brev 
til Kommunal- og moderniseringsmi-
nister Jan Tore Sanner og finansminister 
Siv Jensen der vi ber om at departemen-
tene får gjennomført en gjennomgang 
av den varierende praksis som finnes 
for eiendomstaksering i kommunene. 
NHF er blitt anvist at saken vil bli 
behandlet av Finansdepartementet, som 
er den offisielle myndighet for dette 
saksfeltet.

NHF skriver i sitt brev at det er en 
klar diskriminering av hytteeiere i for-
hold til de fastboende i flere kommuner 
når eiendommene skal takseres for 
eiendomsskatt. Mange steder får de fast-
boende innvilget synlige og usynlige 
«rabatter» gjennom de takseringsregler 
som vedtas. Norges Hytteforbund påpe-
ker at dette er i strid med lovens inten-
sjoner, og at det er svært ulik praksis for 
dette rundt om. Dette skaper usikkerhet 
og urettferdighet, ikke bare mot hytte-
folk, men også i forhold til de kommu-
ner som praktiserer eiendomsskatt på 
en moderat og rettferdig måte for hytte-
folket. Norges Hytteforbund tar til orde 
for at lov om eiendomsskatt må gjen-
nomgås og reformeres i sin helhet for å 
skape klarere regler og fjerne de uklar-
heter og tolkningsmuligheter som lig-
ger i dagens lovtekst. I første omgang 
må departementet gi klare direktiver 
om at dagens diskrimineringspraksis 
ikke er i tråd med lovgivningens krav. 

Det vil føre for langt å gjengi hele 
brevets innhold i dette nummer av 
«Hytte og Fritid», men brevet ligger 
tilgjengelig på våre hjemmesider, og 
interesserte kan lese hele innholdet 
her. 
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Ikke mindre skatt med engangsløft
Mathias B. Dannevig sier til Hytte & 
Fritid at «engangsløftet» i forbindelse 
med ny rettspraksis og justering av lov-
givningen for tomtefeste, neppe vil få 
innvirkning på eiendomsskatten for de 
hytteeiere som også rammes av dette, i 
tillegg til høyere tomteleie. Det har lenge 
vært praksis at der festeforholdet er slik 
at tomtefester kan sies å ha «permanent» 
rådighet over eiendommen, altså der 
kontrakten er fornybar, så skal eien-
domsskatten, også for tomteverdi, belas-
tes fester. Derfor gis det ikke vanligvis 

rabatter for festetomter ved skattetakse-
ring i kommunene. 

– Dette systemet vil nå slå ut på en 
måte som enkelte kan synes er urimelig, 
sier Mathias Dannevig til Hytte & Fritid. 
– «Engangsløftet», eller mulighet for 
fremtidig økning i leien av slik karakter, 
vil utvilsomt ØKE tomteverdien for 
tomteeier. Men tomteeier vil likevel 
 normalt ikke bli belastet eiendomsskatt, 
den belastes fester som er den som ved 
sin økte leie har bidratt til økt tomte-
verdi for tomteeier. 

Mange vil kanskje se dette som et 
paradoks, og at spott legges til skade, 
sier Mathias D, men slik er det når ny 
lovgivning på ett felt slår inn på praksis 
innenfor et annet. – Dette forholdet 
understreker bare ytterligere det behov 
eiendomsskattelovgivningen for kom-
munene har for en grundig gjennom-
gang, ny standardisering, og for å oppnå 
likebehandling og stoppe den diskrimi-
nering av hyttefolket som skjer flere 
 steder.
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Scheel-utvalget: 

Norges Hytteforbund uttaler 
seg mot NOU 2014–13 
Norges Hytteforbund har sendt en omfattende høringsuttalelse til Finansdepartementet om innholdet i 
NOU 2014-13 – det såkalte Scheel–utvalget som innstiller på vesentlige forandringer i norsk skatteregime.

Av: Mathias B. Dannevig, Finanspolitisk 
talsmann, Norges Hytteforbund 

Uttalelsen fra Norges Hytteforbund er 
for omfattende til å gjengis i sin helhet. 
Men vi kan fastslå at vår innstilling til de 
forslag som lanseres er svært negativ, 
Norges Hytteforbund har sterkt opp-
fordret departementet til å skrinlegge 
den økte vekt på eiendomsskatt som 
Scheel-utvalget er talsmann for. For her 
anbefales at norske bolig- og hytteeiere 
skal dekke opp det skatteunderskudd 
som oppstår når selskapsskatt og deler 
av den personlige inntektsskatten etter 
utvalgets syn skal reduseres. 

Scheel-utvalget ønsker å redusere 
både selskapsskatten i Norge og den 
personlige progresjonsskatt med til 
sammen cirka 18 milliarder. Motivet er 
at man skal delta i europamesterskapet i 
lav selskapsbeskatning for å tiltrekke seg 
internasjonal finanskapital til nyinveste-
ringer i norsk næringsliv. Nedgang i sel-
skapsskatt – foreslås redusert fra 27 til 
20pct – og en lettelse i progresjonssatse-
ne for inntektskatten, medfører så et tap 
i statens inntekter som må kompenseres. 
Dette er den overordnede problemstil-
ling – som ved siden av å være hoved-
poenget i NOU 2014-13 – også ligger 
bak presset vi har sett i media fra NHO 
og finanseliten for økt bolig- og hyttebe-
skatning. Scheel-utvalget antyder at det 
er et ubrukt skattepotensial på nærmere 
9 milliarder for norske eiendommer om 
full verdi regnes inn i skattegrunnlaget. 
Det anbefales derfor at man – i tillegg til 
eventuell kommunal eiendomsskatt – 
skal få 1 pct statlig formueskatt for bolig 
med basis i 80 pct av salgsverdi. 

Og hytteskatt dobles. Dette skal skje 
uavhengig av boligeierens inntekts og 
skatteevne.

I internasjonal sammenheng er 
Norge et land for de som eier sin egen 
bolig. 1,7 millioner husstander er selv-
eiere, mot 500.000 leietakere. I tillegg 
kommer cirka 440.000 fritidsboliger. 
Dermed er også verdiøkningen i eien-
domsmarkedet fordelt tilsvarende 
demokratisk, og ikke konsentrert til 
større eiendomsbesittere. Dette er en 
stor kvalitet i det norske samfunn, en 
kvalitet som Scheel utvalget ikke aner-
kjenner, og som tilhengere av økt bolig-
skatt gjerne fremstiller som et problem. 
Retorikken går på at det primærbehov 
både et bolig- og hyttekjøp kan være, 
kalles «investering» og man krever skat-
temessig likestilling med kjøp av aksjer i 
Norsk Hydro eller Frontline. Men de 

forslag som legges frem går likevel len-
gre enn «likestilling» og representerer 
en kraftig diskriminering av familienes 
eiendomsinvesteringer om forslagene 
skulle gjennomføres uten tilpasninger. 
For her blir eiendomsinvesteringer gjen-
stand for en dobbel formuesbeskatning, 
både i stat og kommune, mens den 
finansielle formuesbeskatning for 
eksempel på bankinnskudd, kun er 
skattlagt av staten, ikke kommunen. 

To eldre verdier i norsk politikk kas-
tes nå – helt eller delvis – på skraphau-
gen. For det første at skatt hovedsakelig 
skal betales etter inntektsevne, og for det 
andre at boliger er et primærbehov det 
skal legges til rette for. Før i tiden kalte 
man det BOLIGPOLITIKK. Nå blir det 
slik at lavere inntektsgrupper med eien-
dom lett kan dreneres bort når eien-
domsskatten settes opp. For lavinntekts-
gruppene får liten kompensasjon på 
generelle lettelser i inntektsskatten. Selv 
NHO-tilhengere av «skattereform» og 
nasjonal boligbeskatning innrømmer 
dette, og tar derfor til orde for «over-
gangsordninger». Reelt sett betyr dette 
at for eksempel pensjonister skal få noen 
år til kvitte seg med den bolig eller hyt-
teeiendom de har strevd et helt liv med 
å bygge opp. For nå får alle eiendommer 
en langt større årlig driftskostnad, som 
krever at eier har større inntekter enn 
tidligere til å matche dette. 

Skatten er en statlig husleie for å opp-
holde seg på eiendomsmarkedet. Mange 
vil her måtte finne alternativ bolig, og vi 
kan først oppleve en prisnedgang 
utvalgte steder, når eiendom presses ut 
på salg fordi eierne ikke har inntekter 
som korresponderer med det som kre-

Mathias Dannevig

«Hytteeiere rammes 
spesielt»
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ves for å bli boende. Det vil bli et press 
«nedover i systemet» der mindre og 
rimeligere boliger og utleieenheter får 
større etterspørsel og dermed høyere 
pris. Dette rammer da unge i etable-
ringsfasen, som tradisjonelt søker til 
disse segmenter, for her blir konkurran-
sen større. Flere må bli leietakere, og 
leiemarkedet i pressområder får prisøk-
ning, også fordi det vil bygges mindre 
og skatteøkning føres over på leien. 
Husleieregulering finnes ikke lengre – 
for leietakere er tilbud og etterspørsel 
det som bestemmer hva husleien koster. 

Scheel-utvalget vil her kaste bensin 
på det bålet utvalget selv har tent, ved å 
fjerne skattefriheten for leieinntekter fra 

delvis utleie av egen bolig. Da bygges det 
over tid selvsagt færre sokkelleiligheter, 
og utleieprisene presses over tid ytterli-
gere opp. Norske leieboere – som det 
legges opp til å bli flere av – er derfor 
den gruppe som kan rammes hardest i 
en kommende skattereform.

Men hytteeiere rammes spesielt: For 
fritidseiendommer vil det sannsynligvis 
bli en permanent prisnedgang når 
mange med dyre boliger i pressområde-
ne må bruke hele bunnfradraget til å 
beskytte boligen. 

Da blir hytta gjenstand for full statlig 
eiendomsskatt som slår rett inn. Og 
dette kommer altså PÅ TOPPEN av hva 
vi ellers ser av kommunal eiendomsskatt 
og økte bygslingsutgifter (tomteleie) for 
deler av fritidsbebyggelsen. Konsekvens 
av alt dette på sikt: Her vil høyinntekts-
gruppene som lettere kan betale de økte 
utgifter etter hvert overta hyttemarkedet 
i enda større grad enn i dag. Det blir 
færre som har råd til å drifte en fritids-
eiendom, og etterspørselen – og dermed 
også prisene – vil synke. 

Selveierregimet i norsk boligpolitikk 
etter krigen, der eiendomsrett ikke 
reserveres for gårdeiere, men er oppnåe-

lig for flere, er bygget på rimelig beskat-
ning. Da bygges det flere boliger. Dette 
systemet burde man verne om. Men 
motkreftene er mange og sterke, og lav 
boligbeskatning gjøres til syndebukk i 
media: Man søker blant annet å forklare 
den kraftige prisøkning vi har sett i 
boligmarkedet med at vi har et rimelig 
skatteregime for primærboligen. Her 
byttes fokus bort fra de egentlige moti-
ver bak økt boligskatt, nemlig at finans-
kapitalen skal få redusert selskapsbe-
skatningen, og at bolig og hytteeierne 
skal betale regningen for den skattened-
gang som da kommer. 

For det er IKKE rimelig bolig- og 
hyttebeskatning som skaper prisøknin-
ger på boligmarkedet: Årsakene for 
dette finner vi i konsentrasjon av 
arbeidsplasser i pressområdene i kombi-
nasjon med tomtepriser og byggekost-
nader. I grisgrendte strøk (uten arbeids-
plasser) landet over finnes massevis av 
eneboliger til salgs langt under bygge-
pris. Slike lavprisboliger i distriktene er 
billige fordi etterspørselen er lav når det 
ikke finnes arbeidsplasser i nærheten. 
Og IKKE fordi det finnes noe høy eien-
domsskatt på stedet. Slik diskriminerer 
også Scheel-utvalget de som bor i press-
områdene, fordi billigere boliger i dis-
triktene får langt mindre, eller intet, 
innslag av statlig eiendomsskatt når 
bunnfradraget for all formue (foreslått 
til 2,1 millioner pr person) her gir langt 
bedre evne til å dekke hele eiendoms-
verdiene i en familie både for bolig og 
familiehytte. Statlig eiendomsskatt er 
derfor i stor grad en BYSKATT, og en 
HYTTESKATT for de hytteeiere som 
også har selveierbolig i pressområdene. 

Det er heller ikke slik at dagens 
skatte SYSTEM nødvendigvis favoriserer 
eiendomsinvesteringer, slik tilhengere av 
økt eiendomsbeskatning stadig gjentar. 
Den kommunale eiendomsskatt – i dag 
9 milliarder – representerer et vesentlig 
høyere årlig skattepotensial på 0,7 pct av 
eiendomsverdiene om disse fullt ut trek-
kes inn. Forutsatt korrekt taksering av 
boligmassen og full skatteutnyttelse, gir 
kommunal eiendomsskatt, med tillegg av 
statlig formueskatt, ingen system-favori-
sering for eiendom, slik det ofte hevdes. 
Den kommunale eiendomsskatt har 
også den «fordel» (i forhold til den stat-
lige) at bunnfradrag kan fastsettes iht de 
lokale prisforhold, og skattenivået er – i 
hvert fall for de fastboende – direkte 
under velgernes kontroll hvert 4de år. 

At dette likevel er problematisk for 
hytte eiere som ikke har stemmerett ved 
kommunevalgene, skal vi ikke underslå. 

Vi tror økt boligskatt øker klassefor-
skjellene i samfunnet fordi høyinntekts-
gruppers fortrinnsrett til eiendomsmar-
kedet styrkes. Vi er på vei mot europeis-
ke tilstander der mange flere skal bo i 
leide boliger, og der forvaltning av eien-
dom i større grad reserveres for høyinn-
tektsgruppene og eiendomsselskaper. 
Og hvor hyttebebyggelse og hyttekultur 
definitivt er et overklassefenomen.  

Til slutt spør vi: Hvor skal skattere-
duksjonene for investeringskapitalen 
ende? Skal norske boligeiere i neste 
omgang finansiere ytterligere reduksjo-
ner av selskapsskatten,- for eksempel 
ned til irsk nivå rundt 12,5 pct – for å 
tilfredsstille finanskapitalen? Og om nå 
statlig eiendomsskatt LIKEVEL skal 
være et alternativ, burde man ikke i det 
minste da mer skjerme primærboligen 
og familiehytta fra høy beskatning 
mange eiere ikke har inntektsgrunnlag 
til å betjene slik at større skatteøkninger 
heller kan reserveres for de som kjøper 
leiligheter for «ekstrabruk» eller for ver-
dispekulasjon uten å bo der selv? 

Norges Hytteforbund har ved siden 
av de kritiske kommentarer som refere-
res her, likevel gitt Scheel-utvalget støtte 
på NOEN spesielle felt. Spesielt må vi 
nevne at utvalget tar til orde for en sam-
ordning og det som kan oppfattes som 
oppfordring til opprydding i – og stan-
dardisering – av de mange uklare for-
hold som i dag finnes rundt KOMMU-
NAL eiendomsskattelegging. Dette har 
fått vår fulle støtte, jfr annen omtale av 
vårt brev til Finansdepartementet. Like-
ledes er NHF ikke negativ til at andre 
boliger enn primærboligen, gis et høyere 
skatteøre. Men vi inkluderer selvsagt 
ikke fritidsboliger i dette. Norges Hytte-
forbund mener heller ikke at de som 
kjøper boliger på spekulasjon uten eget 
boligbehov har krav på noen spesiell 
skattebeskyttelse. Slike aktører er pris-
drivere i markedet og har ikke forbun-
dets støtte. Men igjen ligger dette uten-
for hva det er naturlig å anvende for 
 fritidsboliger.

mbdannevig@gmail.com

«Økt boligskatt øker 
klasseforskjellene i 

samfunnet»

mailto:mbdannevig@gmail.com
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Hvordan går det med  
festeavgiften min?
Mange tomtefestere stiller seg dette spørsmålet, etter at regjeringen først publiserte sitt forslag  
til endringer i tomtefesteloven (Prop.73 L 2014-2015), og at man noen dager senere kunne lese  
om en avgjørelse i Høyesterett som også gikk festerne imot.

Vi skal i denne artikkelen utelukkende 
konsentrere oss om hvilke konsekvenser 
lovforslaget og Høyesterettsdommen vil 
få for hytteeierne med festekontrakt. 
Høyesterettsdommen er et faktum og 
konsekvensene er klare, men lovend-
ringene er enda ikke vedtatt. Planen er 
at Stortinget skal behandle loven ganske 
snart, og endringene vil eventuelt tre i 
kraft fra 1. juli i år. (Høyesterettsdom-
men kan man lese om på vår nettside 
www.hytteforbund.no.

Vi skal her rent summarisk gå gjen-
nom de viktigste konsekvensene av de 
lovendringene som departementet 
(regjeringen) foreslår:

Regulering av festeavgiften
Krenkelsen av menneskerettighetsartik-
kelen (EMK P1-1) som for snart tre år 
siden ble konstatert i dommen i Stras-
bourg, er, slik departementet uttrykker 
det, et resultat av at vår lovgivning etter 
domstolens syn gir festeren rett til for-
lengelse på vilkår som ikke i tilstrekkelig 
grad tar hensyn til bortfesterens eien-
domsinteresse.

Dersom forlengelsesretten følger av 
selve avtalen og gjennomføres på slike 
vilkår som følger denne avtalen, så rei-
ses ikke på samme måte et spørsmål om 
forholdet til nevnte artikkel.

De nye bestemmelsene vil altså som 
et utgangspunkt ikke få noen betydning 
dersom selve festeavtalen gir en klar rett 
for festeren til å kreve forlengelse, og 
dessuten sier noe om hvordan festeav-
giften skal kunne reguleres i denne sam-
menheng.

Det kan imidlertid i de enkelte tilfel-
ler oppstå tvil om forlengelsen har 
grunnlag i avtalen eller loven. Det fore-
slås derfor at forlengelsen uansett skal 
skje i kraft av loven, men at festeavtalens 
ordlyd bør kunne få betydning for hvil-

ke vilkår som skal gjelde etter forlengel-
sen. Har avtalen gunstigere vilkår enn 
de som følger av loven (slik den vil lyde 
etter endringen), bør festeren i utgangs-
punktet kunne påberope seg disse.

På den annen side betyr dette at selv 
om det står i kontrakten for eksempel at 
den kan kreves forlenget med 20 år av 
gangen, så vil en gjennomføring av for-
lengelsen bety at den forlenges uten 
tidsbegrensning.

Departementet foreslår at retten for 
bortfester til å kreve slik regulering av 
festeavgiften som følger av forslaget 
(tomtefesteloven nye § 15, 4.ledd), og 
som skal redegjøres for nedenfor, ikke 
skal gjelde dersom det i kontrakten er 
avtalt en rett for festeren til å kreve for-
lengelse, og det følger uttrykkelig av 
denne avtalen at bortfesteren ikke har 
rett til regulering av festeavgiften utover 
det som følger av endringen i konsum-
prisindeksen. 

Så til selve innholdet i den nye regule-
ringsbestemmelsen, hvor det er foreslått 
følgende bestemmelser for regulering av 
festeavgiften ved forlengelse og der hvor 
slike unntak som beskrevet over ikke 
kommer til anvendelse:

Lovforslaget går rett og slett ut på at 
bortfester i forbindelse med forlengelse 
av festet skal gis denne ene anledningen 
til et «engangsløft» av festeavgiften opp 
til markedsnivå. Altså det som oppfattes 
som en rimelig avkastning av markeds-
verdien av tomten (som råtomt). Etter 
forslaget skal grunneieren kunne kreve 
at festeavgiften fastsettes til 2,5 % av 
denne antatte verdien, og begrenset 
oppad til kroner 9.000 per da (etter 
 kroneverdien 1. januar 2002 – i dag vel 
kr. 11.000,-). Dette maksimumsbeløpet 
gjelder også der tomten er mindre enn 
1 da. Der tomten er større enn 1 da. 

øker maksimumsbeløpet proporsjonalt 
med tomtens størrelse. For en tomt på 
for eksempel 3,4 da, blir maksimumsbe-
løpet kroner (11.000 X 3,4) = kr. 
37.400,-.

Det neste spørsmålet man selvfølge-
lig så stiller seg, er hvordan denne nye 
regelen virker inn for eksempel på kon-
trakter som allerede er forlenget.

Forslaget går ut på at disse reglene 
om regulering ved forlengelse av festet 
også skal gjelde for festeavtaler som alle-
rede er forlenget i medhold av tomte-
festeloven § 33 eller den midlertidige 
loven om forlengelse av festeavtaler, som 
har virket i tiden etter dommen i Stras-
bourg.

Begrunnelsen for dette er en henvis-
ning til at det er et folkerettslig vel eta-
blert prinsipp som går ut på at nasjonale 
myndigheter så langt dette er mulig skal 
gjenopprette situasjonen slik den var før 
konvensjonsbruddet inntrådte. Departe-
mentet mener altså at dette prinsippet 
kommer til anvendelse ved individuelle, 
konstaterte krenkelser som det her er 
snakk om.

Dette forslaget innebærer selvfølgelig 
et klart element av tilbakevirkning over-
for festerne som allerede har forlenget 
festet i kraft av gjeldende § 33. Departe-
mentet mener imidlertid at dette ikke 
kommer i strid med Grunnloven § 97.

Under forberedelsen av lovforslaget 
har spørsmålet vært oppe om de nye 
reglene bør gis særregler for festeforhold 
som er omfattet av unntakene fra inn-
løsningsretten i § 34. 

«Departementet har 
etter vårt syn valgt å 

hoppe over gjerdet der 
det er lavest»
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Blant annet det såkalte landbruks-
unntaket. Noen slik særregel er ikke 
foreslått. 

Forholdet til innløsnings
reglene
De nye reglene for regulering av festeav-
giften ved forlengelse, må nødvendigvis 
måtte føre til at innløsningsreglene må 
tilpasses. Nødvendigheten av slike til-
passingsregler reiser seg for festeavtaler 
som løses inn ved eller før utløpet av fes-
teavtalen. Innløsning før utløpet er slik 
innløsning som skjer etter 30, 40, o.s.v. 
tids festetid.

Departementet legger seg på at 
adgangen til å basere innløsningssum-
men på oppregulert festeavgift 
(25X-regelen), bare bør gjelde innenfor 
et nærmere bestemt tidsintervall forut 
for utløpet av festeavtalen. Som et kom-
promiss basert på rent skjønn, er depar-
tementet kommet til at ved innløsning 
som finner sted ti år eller kortere før 
avtalen kunne vært forlenget etter 

§ 33, så kan bortfester kreve regule-
ring av festeavgiften etter lovforslaget, 
§ 15, 4. ledd, som grunnlag for bereg-
ningen av festeavgiften. Har du for 
eksempel festet tomten i 60 år, og har 
20 år igjen av festetiden, bør du vurdere 
å kreve innløsning innen 10 år har gått.  

Overgangsspørsmål
Til slutt kommer vi til det som kanskje 
er aller vanskeligst å sette seg inn i når 
det gjelder lovforslaget, nemlig over-
gangsreglene både for regulering av fes-
teavgiften og konsekvensene for dette 
hva angår innløsning. Det er nødvendig 
å innføre overgangsregler for spørsmål 
som oppstår i forbindelse med ikrafttre-
delsen av lovforslaget.

Som sagt over, baserer departementet 
seg på at de nye reglene om regulering 
av festeavgiften ved forlengelse av feste-
avtalen, skal gjelde også for festeforhold 
som allerede er forlenget.

Det er derfor behov for en over-
gangs regel som slår fast dette. På dette 
felt har imidlertid departementet sett at 
det også kan være riktig å ta hensyn til 
forutsigbarheten for festeren, og foreslår 
derfor at bortfesteren, dersom han vil 
gjøre seg nytte av den muligheten han 
her får, må kreve regulering innen utlø-
pet av 2017. Forutsatt at de nye reglene 
trer i kraft pr. 1. juli 2015, vil altså bort-

festeren få en frist på to og et halvt år til 
å kreve regulering etter den nye loven. 
Oversittes denne fristen er toget gått for 
bruken av de nye reglene. Bortfesteren 
kan imidlertid kreve slik regulering 
umiddelbart etter at loven trer i kraft.

Departementet har faktisk sett at det 
ikke kan være aktuelt å gi disse foreslåtte 
overgangsreglene tilbakevirkende kraft. 
Bortfesteren vil altså ikke kunne kreve 
regulering for allerede forfalte terminer, 
bare for terminer som forfaller etter at 
loven trer i kraft.

Departementet har også sett behovet for 
at festeren kanskje bør få en viss tid til å 
innrette seg etter det nye avgiftsnivået. 
Det foreslås derfor at det settes et tak for 
hvor mye festeavgiften kan økes med 
den første tiden etter ikrafttredelsen. 
Det foreslås at dette taket settes til 
 kroner 8.000, og at dersom differansen 
mellom gammel og ny avgift overstiger 
dette beløpet, kan festeavgiften kreves 
fullt ut bare for terminer som forfaller 
etter 1. januar 2017.

At festeavgiften kan reguleres allerede 
fra ikrafttredelsen av loven, får selvføl-
gelig betydning ved en eventuell innløs-
ning av tomten selv om den oppreguler-
te festeavgiften ikke kan innkreves fullt 
ut på dette tidspunktet.

Det vil kunne få betydning for inn-
løsningssummen om den beregnes etter 
de nåværende reglene eller etter lovfor-
slagets regler, og det foreslås i denne 
sammenheng overgangsregler som 
regulerer om det er «gammel» eller «ny» 
lov som kommer til anvendelse i de til-
feller der innløsningen er i ferd med å 
gjennomføres i tiden rundt ikrafttredel-
sen av loven.

Skjæringstidspunktet for slike tilfeller 
settes til 1. juli 2016, og det avgjørende 
blir da om innløsningstiden er inne eller 
festetiden er ute, før eller etter dette 
tidspunktet.

Er festetiden ute eller innløsnings-
tiden inne 1. juli 2016 eller senere, har 
de nye reglene etter departementets syn 
vært i kraft så lenge at det «virker mest 

rimelig at det er det nye lovregimet som 
får anvendelse». 

Det er lett å se at de foreslåtte over-
gangsreglene innebærer at det kan virke 
noe tilfeldig om bortfesteren gis rett til 
en innløsningssum basert på oppregu-
lert festeavgift eller ikke. Utslaget av 
overgangsreglene kan ramme både 
bortfester og fester, alt etter hvilket 
regelsett overgangsreglene fører til at får 
anvendelse. 

Departementet mener imidlertid at 
det ikke er til å unngå at man ved innfø-
ring av nye regler må sette et skjærings-
tidspunkt for når de nye reglene skal 
begynne å gjelde, og at dette dermed 
kan slå noe tilfeldig ut akkurat i over-
gangstiden.

Betraktninger   
Vi har i denne artikkelen i første rekke 
vært opptatt av å informere leserne om 
hvordan de nye reglene vil arte seg, og 
hvilke konsekvenser som følger.

Den mest nærliggende konklusjonen 
er at det som er sikkert er at landets 
advokater vil få enda mer å gjøre i for-
hold til tomtefesteloven.

NHF har under lovarbeidet stått 
hardt på for å få til bedre løsninger for 
tomtefesterne, men har følt at det har 
vært mer enn vanskelig å nå frem med 
overveide synspunkter.

Vi er mer enn skuffet over det resul-
tatet som nå foreligger og som helt 
utvilsomt vil føre til høye festeavgifter – 
og dermed, for svært mange, en betyde-
lig økning i de årlige kostnadene med 
det å eie en hytte.

Det er mye ved lovforslaget som vi 
kunne ønske å si noe spesielt om, men i 
denne sammenheng peker jeg på spesi-
elt to spørsmål som jeg mener bør vur-
deres på ny frem mot den endelige 
behandlingen i Stortinget. Dette er rege-
len om en direkte bruk av gangetabellen 
når man skal anvende maksimalbeløpet 
på tomter over 1 da, og det er spørsmå-
let om forholdet til innløsningsreglene. 
I begge tilfellene har departementet 
etter vårt syn valgt å hoppe over gjerdet 
der det er lavest.

Det ville vært mer enn naturlig hva 
angår det første spørsmålet – beregnin-
gen av festeavgiften for store tomter – at 
man hadde lagt mer vekt på hvilken 
glede festeren i våre dager har av at han 
en gang inngikk, kanskje uten selv å 

«Det som nå skjer,  
var ikke forutsigbart»
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reflektere særlig over det, en festeavtale 
for en så stor tomt. 

I våre dager må han finne seg i at 
store deler av tomten, med hjemmel i 
friluftsloven er å anse for utmark, og 
han må, på samme måte som den som 
har en langt mindre tomt, akseptere at 
allmennheten ferdes helt inn mot hytte-
veggen. Grunneieren på sin side ville i 
de aller fleste tilfeller, dersom tomten 
ikke var blitt festet bort for mange år til-
bake, ikke kunnet benytte tomten til 
noen utvikling for sin del.

Noe videre utvikling av tomten for 
festers del, enten det gjelder utbygging, 
anlegg av plen, eller hva det måtte være, 
er utelukket enten gjennom lov eller 
regjerende vedtekter. Dette helt uavhen-
gig av om grunneier/bortfester ikke er i 
kontraktsmessig posisjon til å nekte 
dette.

Når det gjelder der andre spørsmålet, en 
oppmyking av reglene for innløsning, så 
er dette blitt ytterligere aktualisert ved at 
disse nye reglene for regulering av feste-
avgift kommer. Det har også, begrunnet 
i gjeldende regelverk, vært slik at den 
tilfeldighet at man har tegnet festekon-
trakt med en større grunneier, med 
betydelig bruk for eksempel i et kystom-
råde, har som konsekvens at man ikke 
drar nytte av beregningsreglene for 
«tvungen» innløsning. Grunneierne vil 
gjerne selge noen festetomter, men da til 
den prisen de selv setter, en markedspris 
som ikke reflekterer det faktum at hytte-
eieren har en festekontrakt som han og 
hans etterkommere kan sitte med så 
lenge inn i fremtiden som de ønsker.

Den som fester av en grunneier med 
mindre bruk, der grunneieren kanskje 
har valgt å forpakte bort jorda fordi den 
ikke lar seg drive regningssvarende, vil 
derimot kunne kreve innløsning til lov-
regulert pris.

I tillegg til dette kommer det faktum 
at mange festere, når de nye regulerings-
bestemmelsene trer i kraft, faktisk vil 
komme i en kontraktssituasjon som de 
ikke hadde noen forutsetning for å 
kunne se for seg den gang de gikk inn i 
kontrakten. Det som nå skjer var ikke 
forutsigbart – for å bruke departemen-
tets gjennomgangsbegrep – når man 
vurderer bortfesters behov som begrun-
nelse for de nye reglene.

Gunnar Svendsen

Ringsaker:

Nå kan hytta bli 
helårsbolig
Ringsaker kommune har mottatt de første søknadene om å gjøre 
fritidsboliger om til helårsbolig. Dette kan gi kommunen nye 
innbyggere, skriver Ringsaker Blad. 

Ringsaker kommune vedtok sist høst å tillate bruksending fra 
fritidsbolig til helårsbolig. Det betyr at Sjusjøen-området kan 
få flere fastboende. I en kommune som stadig jakter flere 
innbyggere, kan dette på sikt kanskje bli et pluss. Og begrepet 
fritidsbolig, omfatter leiligheter som Sjusjøen Panorama og 
Sjusjøen Fjellstuer, på lik linje med enkeltstående hytter.

Eiendomsskatten for fritidsboliger på Sjusjøen er 9.000 kroner 
per kvadratmeter, for helårsbolig er skatten 7.500 kroner per 
kvadratmeter. – Vi har en to, tre søknader inne til behandling. 
Bygningene må tilfredsstille de tekniske kravene til bolig, og det 
er det svært få hytter som gjør, sier kart- og byggesjef, Atle 
Ruud. Han legger til at kommunen også har mottatt en søknad 
om bruksendring utenfor regulert område.

– Hva er det som kreves for å få godkjent en endring? – Kort 
fortalt er fritidsboliger bygd som fritidsboliger, men de må 
oppfylle kravene som stilles til bolig. Derfor må søknadene 
sendes via fagfolk/firmaer som har kjennskap til de nødvendige 
papirene som trengs, og som kan vurdere saken, sier Ruud. 
Bruksendring kan tillates i alle regulerte byggeområder for 
fritidsbegynnelse, men med følgende unntak: Områdene Lauvlia, 
Ljøsheim, Grunnåsen, Hamarseterhøgda, Kroksjølia, områdene 
nord for Kroksjødammen, samt områdene øst for Åsta.

Artikkelen er sakset fra www.ringsaker-blad.no



– 10 –

Hytteundersøkelse i Oppdal
Nasjonalparken Næringshage AS utførte i tidsrommet 19.-30. mars en hytteundersøkelse blant  
Oppdals hytteeiere. Av totalt 3 088 utenbygds eiere av fritidsbolig, har 689 valgt å svare innen fristen. 
Antallet er høyt nok til å gi stor sikkerhet for at svarene er representative for hele populasjonen.

Totalt har Oppdal pr. 01.01.2015, 3 386 
fritidsboliger. Oppdal er største «hytte-
kommune» i Midt-Norge og nord for 
Dovre, og har den største veksten i fri-
tidsboliger i Trøndelag, med 1 547 hytter 
– eller 84 prosent – i perioden 2000–
2015 – (97 hytter i gjennomsnitt hvert år 
i perioden).

Vi har ikke anledning til å gjengi 
resultatene av undersøkelsen i sin hel-
het, men tar for oss noen av funnene. 

Undersøkelsen er gjennomført i sam-
arbeid med Easyfact.

Kilde: Nasjonalparken Næringshage AS

Utvikling av nøkkelfakta 1999–2015

Utvikling Nøkkelfakta 1999 2008    2015 Endring
Størrelse på hytta 73,2 m2 89,6 m2 93,8m2 + 28,1%
Antall bruksdøgn 51 58 57 + 11,8%
Mer framtidig bruk 29,4% 24,6% 22,0% – 7,4%
Antall personer 3,7 3,4 3,3 – 10,8,%
Lokalt forbruk/kostnader  
pr. pers/døgn

kr. 154,- kr. 315,- kr. 526,- + 241%

Ja til bosetting 16,5% 20,5% 14% – 2,5,7%
Antall hytter (SSB) 1.737 2.917  3.386 + 94,9%
Lokalt forbruk/kostnad  
pr. hytte pr. år

kr. 29.700 kr. 62.546 kr. 99.461 + 234%

Hvor mange dager i året er hytta i bruk?

Stor variasjon i antall døgn pr. år. Gjennomsnitt: 57 døgn (rød strek)
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Hvor stort er lokalt forbruk knyttet til bruken av hytta? 
Anslå beløp pr. pers pr. døgn i gjennomsnitt. Gjelder alle kostnader/lokale innkjøp, 
mat, materialer, drivstoff, strøm, avgifter, eiendomsskatt, kultur osv.
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DNT og Røde Kors 
vil redde liv med 
nye Fjellvettregler
Den Norske Turistforening og 
Norges Røde Kors skal forbedre 
de klassiske Fjellvettreglene. 

Fjellvettreglene er over 60 år gamle og 
ikke lenger gode nok, ifølge Den Norske 
Turistforening og Røde Kors. Med nye 
Fjellvettregler vil organisasjonene gjøre 
det de kan for at ingen liv skal gå tapt på 
fjellet. 

– Mye har endret seg siden 1950- og 
60-tallet. Turutstyret har blitt bedre, vi 
har en avansert teknologi og det er en 
annen kunnskap i turbefolkningen som 
gjør at Fjellvettreglene må gjenspeile det 

som er rundt oss i 2015, sier Nils 
 Øveraas, generalsekretær i Den Norske 
Turistforening. 

Øveraas trekker særlig frem skred-
fare, usikker is og ny teknologi som 
punkter som bør diskuteres nærmere. 

– Til tross for at skred er den største 
trusselen ved ferdsel i vinterfjellet står 
det i dag ingenting om snøskred i fjell-
vettreglene. Mange investerer i sikker-
hetsutstyr, men er usikker på hvordan 
man bruker dem. Å vurdere egne evner 
opp mot forholdene man skal ferdes i er 
utrolig viktig og kan redde liv, sier  
 Øveraas.

Fjellsikkerhet tema på 
20tallet 
På begynnelsen av 1920-tallet omkom 
flere skiløpere på Hardangervidda, og 
etter dette ble fjellsikkerhet for alvor et 
tema. Allerede ved påsketider i 1924 tok 
Røde kors og Den Norske Turistforenin-
gen, for første gang til med kvisting – 
altså merking – av skiløper rundt Finse 
og i Trollheimen. 

– Dette skulle gjøre det lettere for 
folk å finne frem. Skeptiske røster 
mente at merkingen ville være bortkas-
tet, men kvistingen viste seg å fungere, 
skiløperne holdt seg i stor grad til de 
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oppmerkede traséene, forteller Nils 
Øveraas.  

Lansering av Fjellvettreglene 
Etter uværspåsken i 1950, der flere 
omkom, laget Røde Kors og DNT bro-
sjyrene «Respekt for fjellet» og «De ni 
fjellvettreglene» for å forebygge ulykker. 
Fjellvettreglene ble ført i pennen av hjel-
pekorpssjef Leif Hanoa og reiseinstruk-
tør Frank Schrøder i 1952. 

Påsken 1967 omkom 17 mennesker i 
uvær og skred. Røde Kors Hjelpekorps 
og DNT tok igjen initiativ til å sette ned 
et utvalg som skulle arbeide med fore-
byggende tiltak mot ulykker i fjellet. Leif 
Hanoa ledet utvalget, i tett samarbeid 
med Turistforeningens leder Claus 
 Helberg. 

Nils Faarlund, som var i ferd med å 
etablere Norges Høgfjellskole og som 
var den eneste i landet som drev med 
fulltids veiledning i å ferdes i fjellet, ble 
hentet inn som sekretær. For å besitte 
best mulig kompetanse ble utvalget styr-
ket med friluftsmannen Erik Damman 
sr. og Odd Grann som på den tiden 
arbeidet med reklame, og som senere 
skulle bli generalsekretær i Røde Kors. 
Han skulle ta seg av selve kampanjen. 
Den ble lansert som «Aksjon fjellvett» 
med mottoet «Velkommen til fjells, men 
ta ansvaret selv…». Fjellvettreglene ble 
revidert og relansert, og man fikk 
spredd kunnskap om fjellvett gjennom 
media og i trykksaker. Aksjonen fikk 
stor oppmerksomhet, selv om enkelte 

Nils Øveraas og Åsne Havnelid, generalsekretær i DNT og Røde Kors. 
Fotograf: Elin Hansson/Den Norske Turistforening. 
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kritikere mente dette førte til at folk ble 
skremt bort fra fjellet. 

Sikkerhet på dagsorden
DNT og Røde kors har fremdeles et 
stort fokus på opplæring av sikker ferd-
sel i vinterfjellet. Kursingen fokuserer 
særlig på sikre veivalg, skred, bruk av 
kart og kompass, bekledning, riktig 
utstyr og fjellvett som det bærende ele-
mentet. 

– DNT kvister cirka 4300 kilometer 
vinterløyper hvert år, fra februar og 
fram til påske. Det er hytteverter og 
lokale ildsjeler som gjør jobben, og dette 
er helt avgjørende for at vi kan ferdes 

trygt i fjellet på vinterstid, sier general-
sekretær i DNT, Nils Øveraas.  

Blir lansert påsken 2016
De nye fjellvettreglene vil være klare til 
neste påske. Organisasjonene har satt 
sammen en ekspertgruppe som skal 
revidere dagens regler. Gruppen består 
av fjellklatrer og ekspedisjonsfarer 
 Cecilie Skog, Markus Landrø fra NVE 
og NORTIND, Jørgen Moland fra DNT, 
Anne-Mari Planke fagsjef for friluftsliv i 
DNT, Mats Hjelle i ressursgruppe skred, 
Røde Kor, Bjørn Arild Fjeldsbø i 
ressurs gruppe Ettersøkning Røde Kors 
og Julia Fieler i Røde Kors. 

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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DAB på hytta:
Tips dersom  
dekningen er dårlig
Skulle man oppleve dårlige mottaksforhold på DAB, finnes det flere 
mulige løsninger. Enkle grep kan gjøre stor forskjell.

Det finnes ulike typer og generasjoner 
av DAB-mottakere i radioapparatene. 
Akkurat som prisen og funksjonene 
varierer mellom de ulike apparatene, vil 
også de tekniske komponentene, som 
kvaliteten og følsomheten i selve DAB 
mottakeren, variere mellom produsen-
ter og modeller. Generelt vil en nyere 
mottaker ha bedre følsomhet enn en 
eldre. Det betyr i praksis at nyere radio-
er tar inn signalene på en bedre måte i 
områder der man vet at mottaksforhol-
dene ikke er optimale. I slike områder 
kan det være greit å plassere radioen 
ulike steder i rommet. Det er ingen 
grunn til å bli overrasket om en rimelig, 
ny radio viser seg å ha et bedre mottak 
enn en som i sin tid kostet mer.

Ulike modeller kommer med ulike 
antenneløsninger. Noen er innebygde og 
usynlige, mens andre likner en tradisjo-
nell FM-antenne, som kan trekkes ut. 
Hvis mottaket ikke er godt, kan du for-
søke å vinkle antennen i en annen ret-
ning.

Plassering av en DAB-radio i rom-
met, vil i likhet med FM-radioen, gi 

utslag på mottaket. Du har kanskje opp-
levd at også mobiltelefonsignaler varie-
rer med hvor i rommet du står. Det 
samme gjelder for DAB-mottak. En 
radio som er plassert under en skjenk på 
et kjøkken, vil kunne få vesentlig bedre 
mottak hvis du flytter den til vinduskar-
men eller et annet, mer egnet, sted. Prøv 
deg frem til du finner optimal en plasse-
ring.

Den største skjermingen av DAB sig-
naler skjer via fysiske hindringer, som 
for eksempel en hyttevegg. Ved å flytte 
antennen på utsiden av veggen, via en 
ekstern antenne, vil man få bedre mot-
tak. Vær oppmerksom på at antennen 
ikke nødvendigvis alltid skal rettes 
direkte mot senderen, da det kan være 
refleksjoner fra senderen som faktisk vil 
gi et bedre signalmottak. Eksterne 
antenner bør kun kobles sammen med 
radioer der det er mulig å bytte plugg. 
Dette er radio som har en F-tilkobling. 
Vi anbefaler ikke å lodde på ny antenne-
kabel.

Kilde: www.radio.no
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Nytt styre  
i Norges Hytteforbund 

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

Styremedlemmer:
Mathias B. Dannevig bor i Gullaug og har hytte på Marivoll i 
Grimstad kommune.
Birgitta Ericsson bor i Lillehammer og har hytte i Sponvika, 
i Halden kommune (Østfold).
Turid Knudsen bor i Trondheim. Hytta ligger på øya Frøya 
(Sør-Trøndelag) med stedsnavn Tvervåg i Frøya kommune.
Mona Flemmen bor i Oslo og har hytte på Spjærøy i Hvaler 
kommune.

Varamedlemmer:
Steinar Schou bor på Eiksmarka i Bærum og har hytte på 
 Storøya i Tyrifjorden, Hole kommune.
Jens N. Engelstad bor på Gråkammen i Oslo og har hytte på 
Skeikampen i Gausdal kommune.

Ansvarsområder: 
Trygve Jarholt:   Lokaldemokrati, forskning og 

organisasjons utvikling NHF

Mathias B. Dannevig:   Eiendomsskatt og lokaldemokrati 

Birgitta Ericsson:   Eiendomsskatt, forskning, klageinstans 
for hytteeiere

Turid Knudsen:   Organisasjonsutvikling NHF

Mona Flemmen:   Tomtefeste

Steinar Schou:   Tomtefeste

Jens N. Engelstad:  Eiendomsskatt, lokaldemokrati og 
 hytter, forskning og klageinstans for 
hytteeiere

Nytt styre i Norges Hytteforbund, valgt 21.3.15. Fra venstre Mona Flemmen, Trygve Jarholt, Jens N. Engelstad, Birgitta Ericsson, 
 Mathias B. Dannevig, Turid Knudsen og Steinar Schou.
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Hyttetinget 2015
Hyttetinget fant sted lørdag 21.03.2015, i Ibsen-museet i Oslo. På Hyttetinget møtte 18 representanter  
(1 representant møtte kl. 13:23) for vel og personlige medlemmer.

Styreleder Trygve Jarholt ønsket vel-
kommen og åpnet det 39. ordinære 
Hyttetinget.

1  Møteinnkallingen ble enstemmig 
godkjent. 

2  Valg av dirigent, referent og 
2 medlemmer til å undertegne 
protokollen. 

 Vedtak:
 •  Mathias B. Dannevig ble valgt 

som dirigent
 • Audun Haldor Magistad ble valgt som referent
 •  Mona Flemmen og Steinar Schou ble valgt til underteg-

ning av protokollen

3 Styrets årsberetning for 2013/2014 ble enstemmig godkjent. 

4  Hyttetinget innvilget styret ansvarsfrihet.
  NHFs årsregnskap for 2013–2014, med revisors beretning 

for samme periode, ble enstemmig godkjent.

5 A.  Styret foreslo endring i formålsparagrafen. Dette ble 
enstemmig vedtatt. 

 B.  Styret foreslo innmeldelse i FRIFO (Norsk Friluftsliv) 
(tidligere Friluftslivets interesseorganisasjon). Enstem-
mig vedtatt. 

 C.  Styret foreslo økt tilskudd til utvikling av organisasjonen. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 D.  Forslag om en fungerende klageinstans for hytteeiere. 
Vedtak: Man må i forhold til kommunene få utviklet ret-
ningslinjer for hvordan kommunene plikter å praktisere 
selvkostprinsippet for fastsettelse av avgifter. NHF må 
også i neste periode arbeide for å få etablert hensiktsmes-
sige og fungerende klageinstanser for kommunale avgif-
ter som berører hytteeierne.

6  Forslag til handlingsplan. Styret fremmet forslag til hand-
lingsplan. Styrets forslag til handlingsplan 2015–2016 ble 
enstemmig vedtatt.

7  Kontingent for kommende år. Styret la fram følgende for-
slag til vedtak: Hyttetinget gir sin tilslutning til en økning 
på medlemskontingent på 100,- pr år for vel med en med-
lemsmasse over 50 medlemmer fra 2016. For vel under 50 
medlemmer og enkeltmedlemmer er det ingen endring på 
medlemskontingenten.

 Styret trakk sitt forslag til vedtak.

  Forslag fremmet av Hyttetinget ble enstemmig vedtatt, med 
virkning fra 2016: 

 – Personlige medlemmer:     480,-
 – Små velforeninger:   2 000,-
 – Mellomstore vel foreninger:  2 500,-
 – Store vel foreninger:   3 000,-

8  Budsjettforslag for kommende år. Styret la fram sitt forslag 
til budsjett. Budsjett for 2015 ble vedtatt på Hyttetinget i 
2013 og ble tatt til orientering på dette Hyttetinget. 

   Styret foreslår at resultatet skal være minst 100.000,- for 
2016 og 2017 og at inntekter og kostnader må tilpasses for å 
nå resultatmålet. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

  Vedtak: Budsjett for 2015 ble tatt til orientering. NHFs 
resultat skal være minst på 100.000,- for 2016 og 2017.

9 Valg. 
  Vedtak: Følgende styre og valgkomite for perioden 2015–

2016 ble valgt: 
Styreleder: 
Trygve Jarholt, gjenvalg
Styremedlemmer:
Mathias B. Dannevig, 

gjenvalg
Turid Knudsen, gjenvalg
Birgitta Ericsson, gjenvalg
Mona Flemmen, ny

Varamedlemmer:
Steinar Schou, ny
Jens N. Engelstad, ny
Valgkomite:
Per Pedersen, ny
Grant Gundersen, ny
Utpekes av styret
Varamedlem:
Liv Aasen Mjelde, ny

Styret gis mandat til å oppnevne det 3. medlemmet av valg-
komiteen, da ikke noe forslag var fremmet.

Trygve Jarholt, gjenvalgt 
 styreleder for perioden 
2015–2016
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Bli medlem i dag! 
Se vårt nettsted www.hytteforbund.no  

for mer info og innmelding.

Fortid og fremtid i NHF
Vi hadde et vellykket hytteting, med 
gode diskusjoner og konklusjoner. Jeg, 
som styreleder, vil takke de medlemme-
ne som nå trer ut av sine roller og posi-
sjoner. Vi har gjennom de siste to årene 
jobbet systematisk med de politiske 
sakene og mener selv at vi har kommet 
ut av jobben på en god måte. Jeg vil spe-
sielt takke Grant, som har jobbet inten-
sivt og godt med tomtefestesaken, og vi 
mener selv at vi er i en posisjon hvor vi 
kan påvirke utfallet av stortingsmeldin-
gen. Minst like viktig; vi er nå i en posi-
sjon hvor vi har et nettverk for å termi-
nere hele ordningen. Tomtefeste tilhører 
historiebøkene. Finn har jobbet med 
meg for å sikre strategiprosessen. Jeg 
hadde nok ikke klart denne jobben uten 
Finn sitt engasjement – og ikke minst 
erfaring fra næringslivet. Videre takker 
vi Per, som har vært et trofast styremed-
lem over lang tid. I siste perioden sørget 
han for god og effektiv økonomistyring 
slik at vi nå har god økonomisk kontroll.

Grant, Finn og Per har vært med å 
legge noen gode byggesteiner, som vi i 
det nye styret skal ta vare på. 

Mathias fortsetter i styret og vil være 
vår skattepolitiske talsmann. Mathias 
har tatt ansvar for utviklingen av vår 
holdning til eiendomsskatt for hytter.  
Vi har støttet våre medlemmer og 
 Mathias har vært i en rekke medier den 
siste perioden. Nå kommer vi til å jobbe 
for hytteeiernes interesser i forbindelse 
med Scheele-utvalget. Mathias er den 
rette personen til å håndtere hele dette 
fagfeltet

… sammen med Birgitta. Der Mathi-
as har hatt behov for fakta, har Birgitta 
gravd det fram. Det vi vet, er at det er 
lite systematisk forskning innen hyttas 
totale verdiskapning i Norge. Hva skjer 
når cirka 50 % av nye kjøp av hytter 
skjer utenfor Norges land og rike. Hva 

skjer med verdiskapningen? Hva skjer 
med industriutviklingen i utkant- 
Norge, der hytter er en av de få stabile 
rammebetingelser rundt næringsutvik-
lingen? 

Birgitta vil dessuten ta tak i arbeidet 
med å få klarhet i dette med klagein-
stans for hytteeierne. Vi vet i dag ikke 
hvordan man skal sikre en god prosess 
for klager fra hytteeiere, når kommunen 
og fylkeskommunen ikke ønsker å 
behandle sakene, 

Mathias vil jobbe med utviklingen av 
lokaldemokrati, sammen med Jens. Jens 
er vår 2. varamann og har god erfaring 
for interesseorganisasjoner og lokal 
hytte politikk. 

Mona skal ta over stafettpinnen fra 
Grant og utvikle vårt engasjement rundt 
tomtefeste ytterligere. Vi skal fortsette å 
jobbe i tomtefestealliansen, for å sikre 
vårt gjennomslag. Vi tror vi kan lykkes, 
over tid, med å avvikle hele ordningen. 

I forbindelse med stortingshøringen 
fikk vi et inntrykk av at stortingspoliti-
kerne er enige om det, men helt sikkert 
ikke enige om vilkårene. En stor jobb – 
vi er trygge på at denne jobben er i gode 
hender med Mona. Steinar, som er vara 
i styret, vil hjelpe Mona. 

Turid har tatt tak i økonomistyringen 
på en positiv måte det siste året. Vi har 
nå gått over til en bedre løsning for 
håndtering av betalinger og kontroll. 

Styrelederen vil fortsatt jobbe med å 
få effektuerte strategien og sørge for at 
vi får mer kapasitet til å jobbe med sake-
ne som våre medlemmer ønsker vi skal 
gjøre. Det vil medføre noen endringer, 
men vi mener at det er viktig nå å bruke 
mer av vår tid til å utvikle kapasiteten 
i vår organisasjon. 

Som styreleder er jeg nå trygg på at 
vi har et godt team på plass for å ta tak 
i alle spennende oppgaver foran oss, slik 
at hytteeiernes interesser blir hørt.

Trygve Jarholt, styreleder 
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Har du 
flyttet?

Husk å 
melde ifra 
til oss  
om ny 
adresse!

Økt kontroll med  
ferdselsforbud
I en rekke verneområder langs kysten inntrer et forbud mot å gå i land eller ferdes når  
hekkesesongen starter i disse dager. Miljødirektoratet øker i år kontrollen med ferdselsforbudet.

Sjøfuglbestandene langs norskekysten 
har over tid hatt nedgang. Press på area-
ler, forstyrrelser, samt manglende til-
gang på mat, er de viktigste årsakene til 
nedgangen.

Ferdselsforbud i hekke
områder
I Oslofjorden, som ellers langs kysten, er 
mange viktige hekkeområder for sjøfugl 
vernet som naturreservater. I de aller 
fleste av disse områdene er det ferdsels-
forbud på land og en sone på sjøen 
utenfor i perioden fra 15. april til 15. 
juli. I denne perioden er sjøfuglene 
ekstra sårbare, og brudd på ferdselsbe-
stemmelsene kan få store negative føl-
ger.

På grunn av mange meldinger om 
brudd på ferdselsbestemmelsene, inten-
siverer Miljødirektoratet ved Statens 
naturoppsyn, i år kontrollen ved at dette 
forbudet etterleves. – Vi vil i år rette 
særlig oppmerksomhet mot verneområ-
dene i Oslofjorden. Folk må respektere 

forbudet og ta hensyn til hekkende fugl, 
sier Arnstein Johnsen, seksjonsleder i 
Statens naturoppsyn.

Brudd på ferdselsforbudet kan føre til 
politianmeldelse.

Rugingen kan avbrytes
Forstyrrelser der rugingen avbrytes, kan 
føre til at egg og unger blir tatt av for 
eksempel måker eller kråkefugl. Økt 
dødelighet på grunn av både varme og 
kulde kan også bli resultatet når ruging 
avbrytes på grunn av forstyrrelser. – I 
verste fall kan fuglene gi opp hekkingen 
og forlate hekkeområdet. Gjentatte mis-
lykkede hekkesesonger vil ha betydning 
for bestandsstørrelsen, sier Knut Fos-
sum, seksjonsleder i naturarvseksjonen i 
Miljødirektoratet.

Tilgang på næring er en begrensende 
faktor for sjøfugl langs hele kysten, og 
dette gjør også at fuglene blir mer sår-
bare for forstyrrelser på grunn av at de 
har mindre energi til å kunne fullføre en 
hekkesesong. Også ungenes vekst kan bli 

redusert som en følge av dette. Flukt og 
forsvar krever mye energi. – Nesten 40 
prosent av sjøfuglartene er på rødlista for 
trua arter. For å beskytte sjøfuglene må 
vi begrense de negative faktorene som vi 
kan ha kontroll over, for eksempel men-
neskelige forstyrrelser, sier Knut Fossum.

Ikke nok å se etter fugl
Det har vært en utbredt holdning at det 
er greit å gå i land i et verneområde med 
ferdselsforbud der man ikke ser fugl. 
Sjøfugl flytter på seg fra år til år. Det 
betyr at selv om det ikke er fugl i et 
område det ene året, så kan det godt 
være at dette området vil bli benyttet 
senere.
Selv om det ikke er hekking i et område 
ett år, kan dette likevel være viktige ras-
teplasser for fugl som ikke ligger på reir, 
eksempelvis ungfugler eller maker.

Verneområder med ferdselsforbud er 
merket med skilt.

Kilde: www.dirnat.no
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§NHFs jurist Gunnar Svendsen svarer på  
henvendelser fra våre medlemmer.

Juristen svarer

Privat VAanlegg
Jeg har hytte i et område der avløpsord-
ningen i alle år (området ble etablert i 
50-årene) har vært basert på separate 
løsninger. Fra begynnelsen av hadde vi 
kjemikalieklosetter og gråvannsutslipp 
rett i grunnen. I løpet av de siste 30 
årene har vi fått bedre løsninger med 
elektriske klosetter og gråvann i filtre-
ringssystem. Noen har også alt avløp til 
lukket system med avtalt tømming av 
septiktank. Dette har fungert veldig bra, 
slik vi forstår det.

Nå har hytteeierne i et hytteområde 
helt inntil oss, som er etablert langt 
senere enn oss, fått kommunens velsig-
nelse til å etablere et privat VA-anlegg, 
som er ment å bli knyttet til det kom-
munale anlegget som går i rimelig nær-
het.

Kommunen har varslet oss om at vi 
må regne med at det vil komme krav om 
at også vi skal knytte oss til dette anleg-
get, og at vi derfor bør gå inn i planleg-
gingsfasen for det private anlegget først 
som sist. Kan kommunen gi oss et slikt 
pålegg?

Svar
Dette spørsmålet er regulert i plan- og 
bygningsloven § 27-3. Bygningsmyndig-
hetene kan etter denne bestemmelsen 
tillate tilknytning til private vann- og 
avløpsanlegg. § 27-3 gir ikke i seg selv 
kommunen anledning til å pålegge at en 
eiendom skal knytte seg til det private 
anlegget. I vurderingen av om det skal 
gis pålegg om tilknytning til kommunalt 
anlegg, slik som det er gitt hjemmel for i 
loven, anses imidlertid muligheten for å 
knytte seg til det offentlige nett via et 
privat anlegg som et tungtveiende 
moment. Det anses som hensiktsmessig 

og lovlig at myndighetene tillater til-
kobling til privat anlegg, og deretter 
 legger kostnadene for slik tilknytning  
til grunn for vurderingen om pålegg  
om tilknytning til offentlig ledning skal 
gis.

Det du i alle fall må ta med i vurde-
ringen her, er at kommunen kan (og 
høyst sannsynlig vil-) gi pålegg om at 
alle separatløsningene som dere har i 
deres hyttegrend, blir satt ut av drift og 
alt utslipp, annet enn til det nye anleg-
get, vil bli nektet. Også et slikt vedtak 
har kommunen hjemmel for i forurens-
ningsloven.

VA – igjen
Kommunale ledninger for VA er blitt 
lagt i en trasé som ligger cirka 500 meter 
fra hytteveggen min. Nå har jeg fått var-
sel om at kommunen vil komme til å 
kreve at jeg knytter meg til dette nye 
anlegget. Jeg er kjent med at kommunen 
i prinsipp kan gi slikt pålegg, men har 
også hørt at det finnes adgang for å søke 
om dispensasjon. Det blir dyrt å legge 
en grøft på 500 meter (jeg må betale alt 
selv) selv om grunneieren der grøften 
skal gå, har sagt at dette kan jeg gjøre 
uten vederlag, bare jeg gjør det pent 
etter meg. Kan jeg søke om dispensa-
sjon, slik at jeg kan fortsette med grå-
vannsutslipp i sandfiltergrøft og elek-
trisk toalettordning?

Svar
Det er riktig at kommunen kan gi slikt 
pålegg som her, og det er også riktig at 
loven inneholder en mulighet for å søke 
om dispensasjon. Spørsmålet om dis-
pensasjon skal gis skal etter loven vur-
deres ut fra temaene nærliggende areal 

og uforholdsmessige kostnader. Det er 
overlapp over disse to begrepene. 

Som en retningsgivende norm har 
departementet tidligere uttalt at en 
avstand på 300-600 meter ikke kan 
anses som urimelig i denne sammen-
heng. Den fysiske avstanden mellom 
ledningsnettet og eiendommen (les: hyt-
teveggen) er i seg selv ikke avgjørende. 
Det skal foretas en konkret vurdering 
der også andre faktorer, for eksempel 
kostnadenes omfang, vektlegges. Begre-
pet uforholdsmessige kostnader skal på 
sin side relateres til hvilken kostnad som 
kan forventes for tilknytning i det aktu-
elle området, altså i hvilken grad kostna-
dene overstiger det som er vanlige kost-
nader for området.

Den gevinsten samfunnet får i foru-
rensningsspørsmålet vil så til slutt være 
et avgjørende kriterium for hvorvidt 
dispensasjon skal gis.

Vei
Vi er et hyttefelt på 43 hytter, og alle 
benytter en felles privat vei inn til hytte-
ne. Veien er bygget av grunneieren, og 
retten til bruk inngikk som en post i 
kjøpekontrakten da vi kjøpte tomten. 
Hytteeierne har selv ansvaret for vedli-
keholdet gjennom et etablert veilag.

I fjor høst oppsto et problem da en av 
hytteeierne hadde bestilt et lass med 
materialer for bygging av anneks. Lasten 
var tung, og transporten medført ganske 
betydelige skader på en steinbro som 
går over en bekk. Etter en diskusjon 
med eieren av lastebilen (materialleve-
randøren) valgte veilaget å forholde seg 
til vedkommende hytteeier som hadde 
bestilt transporten. Han henviser 
 imidlertid tilbake til transportøren. 
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§Juristen svarer

Transportøren mener at veien (broen) 
ikke holder slik standard som man må 
forvente, og mener grunneieren selv må 
ta dette, og der står saken. Hvordan 
løser vi denne floken?

Svar
Jeg forutsetter at transportøren av mate-
rialene ikke har utvist noen klar uakt-
somhet verken i vurderingen av veiens 
kapasitet eller i selve kjøringen.

Basert på slik forutsetning, tror jeg 
dere bør stå fast på at dette er en sak 
mellom veilaget, som ansvarlig for drif-
ten av veien, og vedkommende hytte-
eier, som den som har bestilt transpor-
ten.

Det er hytteeieren som i første 
omgang må betale for skaden, og så får 
han vurdere om han vil søke regress hos 
transportøren eller hos grunneieren. For 
å få en vurdering av ansvarsforholdet 
kan det kanskje være en idé å engasjere 
en takstmann som kan se nærmere på 
dette. Utgiften til taksmann må imidler-
tid selvfølgelig vurderes opp mot kost-

nadene som utbedringen medfører, 
eventuelt også opp mot en gryende mis-
tanke om at den veien dere har fått til 
rådighet kanskje er av for dårlig kvalitet.

Arv
Da jeg tok over mine foreldres hytte i 
januar 2012, skjedde det delvis som en 
gave, og delvis oppgjort gjennom en beta-
ling i form av et gjeldsbrev som skulle 
nedbetales årlig (avdrag og renter) i takt 
med det som var bestemt som avgiftsfri 
gave (1 G fra foreldrene til sammen hvert 
år) + kr. 30.000, til hele gjelden var ned-
betalt. Slik har nedbetalingen vært gjort 
nå i tiden som har gått, i 3 år.

Nå som arveavgiften er falt bort, reg-
ner jeg med at jeg fra i år av kan motta 
resten av gjelden (kr. 860.000) som gave 
uten noen form for avgiftsberegning?

Svar
Dette skal du være forsiktig med. Skatte-
etaten kan komme til å oppfatte dette 
som at den opprinnelige avdragsavtalen 

bare var en bevisst måte å komme unna 
arveavgiften på (hvilket det selvfølgelig 
også var), og de vil hevde at en slik revi-
sjon av gjeldsavtalen til din fordel, vil 
måtte bety en etterberegning av arveav-
gift. Avtalen som ble inngått i 2012 blir 
egentlig endret. Jeg tror i alle fall du bør 
vente litt til før dette gjennomføres.

Rettelse 
I forrige utgave av dette bladet kom 
jeg i posten «Juristen svarer» i skade 
for å gjøre en gal henvisning til lov-
verket. I det svaret jeg ga under tit-
telen «Reguleringsplan» henviste 
jeg til plan- og bygningsloven (pbl) 
§ 28-1. Det korrekte skal være pbl § 
12-14. Loven er revidert, og feilen 
skyldes at jeg brukte noe av teksten 
i en artikkel som jeg skrev om dette 
temaet for noen år tilbake.
Takk til observant leser.

Gunnar Svendsen 

Tomtefest på Sjusjøen
Grunneierne på Sjusjøen innrømmer selv at de sitter på den grønne gren.

Utstrakt tomtesalg, hyttebygging og utleie gjør at økonomien 
er eventyrlig om dagen, skriver Finansavisen.

Mathias Neraasen er bestyrer for Ringsaker Almenning, og 
85.000 dekar med grunn i området rundt langrennsparadiset 
Sjusjøen. 

I fjor omsatte de tre store grunn-eierne i området for 
160 millioner kroner, og hadde et samlet overskudd på  
60 millioner kroner. – Jeg har en liten og enkel organisasjon 
som driver enkelt, og den er svært lojal og stabil, sier Neraasen 
til Finansavisen.

Ringsaker Almenning består av 480 bruksberettigede, men 
størrelsen på eiendommene varierer fra veldig små, til gårder 
på flere tusen mål.

Ifølge Finansavisen går mye av overskuddet i almenningen 
til å vedlikeholde grunn og bygningsmasser, og de mest aktive 
eierne får mest tilbake. – Det er mellom 8 og 10 millioner 
 kroner som føres tilbake hvert år. Vi sitter på den grønne gren, 
sier Neraasen til Finansavisen.

Kilde: www.dagbladet.no

Bli medlem nå!
Husk at selv om du allerede er medlem via din velforening,  
er det likevel lurt å tegne personlig medlemskap.  
Da er du sikret hjelp i dine personlige hyttesaker.
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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!

Den viktige NØDPLAKATEN
Dårlig vær, ulykker og sykdom kan ramme når som helst og hvor som helst. Når det oppstår hastverk og 
stress, kan det være ekstra belastende ikke å kunne gi redningsmannskaper en god beskrivelse av hvor man 
oppholder seg. Kort sagt: En nødplakat kan redde liv!

Tekst: Tove Helen Selbæk

Vi har tatt opp dette temaet tidligere, men en god ting kan ikke 
sies for ofte. Nødetatene opplever ofte at folk som tar kontakt, 
ikke klarer å forklare godt nok hvor de er. Spesielt gjelder dette 
om de ringer fra en hytte. En nødplakat på hytta har all infor-
masjonen nødetatene trenger for å finne fram når du trenger 
rask hjelp. 

Nødplakaten er rett og slett en utskrift av en plakat som alle 
kan lage på PC-en sin. Nødplakaten til Statens Kartverk er gra-
tis og lages med noen enkle trinn. Kartverket har utviklet nød-
plakaten i samarbeid med hovedredningssentralene og nødeta-
tene. Kartverket har ansvaret for datagrunnlaget, stedsnavn, 
kart og teknologien bak. I en krisesituasjon der det er nødven-
dig med akutthjelp fra politi, brannvesen eller ambulanse, kan 
en nødplakat være avgjørende for at hjelpen kommer raskt nok 
fram.

Plakaten gir en geografisk posisjon av stedet i et kartutsnitt, 
og GPS-koordinatene kommer automatisk fram, samt kom-
mune og nærmeste stedsnavn. Til sammen utgjør denne infor-
masjonen en sikker stedsanvisning, slik at redningsmannska-
per kan finne frem til for eksempel hytta. 

En undersøkelse utført av MMI for Norsk Luftambulanse, 
for noen år tilbake, viser at hele 62 prosent synes det er vanske-
lig å forklare veien til hytta.

Til slutt bør det nevnes at det fins alternativer til nødplaka-
ten. Mange har smarttelefoner med kompass og kart som kan 
vise ganske nøyaktig posisjon. Flere har også vanlige GPS-er 
som kan være til god hjelp. Atter andre velger å laste ned en 
«nødhjelpsapp» til sin mobiltelefon. 

Har du en nødplakat lett tilgjengelig på hytta, kan du lett for-
midle hvor redningsmannskaper kan finne deg. I tillegg til å 
henge en nødplakat på innsiden av hytta, kan det være en idé å 
henge en utskrift også på utsida, slik at forbipasserende kan 
bruke plakaten til å skaffe hjelp. 

kartverket.nofor Sjusjøen

Fortell hva det gjelder og si følgende:
Min posisjon er:
61 grader 9 minutter 6 sekunder nord,10 grader 42 minutter 25 sekunder østMin vegadresse er:i RINGSAKER kommune

Mitt sted er:
Sjusjøen
Min matrikkeladresse er:527/1/2070 i RINGSAKER

Min UTM-posisjon: 32V Ø 591877 N 6780905Min posisjon i desimalgrader: N61.1517° - Ø10.7069°
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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.
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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. 
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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. 
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