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Vi må ikke
glemme hytta

Vedtaket som er for ny bygslingsavgift, er satt etter verdien av
tomta i stortingsmeldingen om bygsling. Denne verdien er satt altfor
høyt, ifølge økonomer.
Vi ønsker å gå bort fra bygslingsordningen. Hele ordningen er
«gått ut på dato». Det var en gang da grunneier kunne leie ut tomter
som ikke hadde noen bruksverdi, enten «langt inne i skogen» eller
ute på en odde mot havet. Dette har endret seg. Disse tomtene har i
dag stor verdi for hytteeiere.
Vi vil derfor jobbe for å avvikle hele ordningen. Det viktigste
argumentet er at den som bruker hytta, investerer i den og i tomten,
skal være den verdiøkningen tilfaller.
Vi ønsker akkurat det samme som dommen i Høyesterett beskri
ver for dem som investerer i hytta, og for dem som ikke gjør det.
Norges Hytteforbund vil derfor arbeide videre med politikerne
våre for å avvikle ordningen. Støtt oss i denne saken og andre saker.
Vi ønsker deg en riktig god vår. Husk å bruke hytta, og husk å hjel
pe til når det trengs. Det ser ut til at høyesterett støtter dem som yter
– også på hytta.

Har du sommer etter sommer dratt
på båttur og sydenferier mens dine
medarvinger har rehabilitert og
«passet på» hyttearven? Da er det
fare for at du bare må glemme hele hytta. Dette kan du lese om i den
ne utgaven av Hytte & Fritid, med referanse til en dom i Høyesterett.
Det Høyesterett har tatt stilling til, er at en sameier som ikke in
vesterer sin tid i vedlikehold av hytta, ikke kan forvente å arve hytta.
For å sitere Aftenposten så gjelder følgende:
For er du så passiv og slapp at du ikke har bidratt til å bevare fri
tidshuset, kan de andre arvingene plutselig en dag overta hele eier
skapet.
Vi vet at de aller fleste hytteeiere bruker mye av sin tid til å utvik
le hytta. Noe av investeringen hytteeiere gjør, har stor betydning for
verdien på tomta.
Så derfor er prinsippet som høyesterett har tatt stilling til, veldig
interessant også i andre sammenhenger, uten at det er rettslig testet
ut. Men dersom en hytteeier bygsler en tomt som ikke er bearbeidet,
og deretter legger inn strøm, vann, vei og generelt gjør tomta mer at
traktiv – hvem skal da ha gevinsten av verdiøkningen?
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seg mot N
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Gunnar Svendsen
Jurist

Grådige grunneiere
Vi mottar stadig henvendelser fra hytteeiere som har
gått sammen om å bygge ut private vann- og avløpsanlegg for
tilknytning til kommunalt anlegg, og som opplever at grunneier, som må stille
noe av sin grunn til disposisjon for nedgravde rør, viser fullstendig overdrevet
appetitt når det gjelder krav på erstatning.

M

Av: Gunnar Svendsen Foto: Colourbox

yndighetene oppfordrer til bygging av bety en økning av verdien av grunneiers eiendom.
slike anlegg og legger forholdene til rette
Vi gir regelmessig hytteeiere som er utsatt for sli
blant annet med en attraktiv ordning for ke holdninger fra grunneiers side, det råd å fremme
refusjon av merverdiavgift, men enkel saken som ekspropriasjonssak. Får man kommunens
te grunneiere bremser hytteeiernes lyst til å sette i gang godkjennelse for å etablere anlegget, vil man også få
bygging.
Fylkesmannens (søknaden om ekspropriasjon går di
Vi har mange eksempler på kreative krav fra grunn rekte dit) tillatelse til ekspropriasjon, og så blir det i
eiere. Dette går på store engangser
neste omgang opp til skjønnsretten å
statninger og/eller årlige erstatnings
vur
dere vilkårene, herunder størrel
Vi har mange
beløp uten begrensning i tid, økte
sen av grunneiers ulempeerstatning.
eksempler på
festeavgifter, gratis tilknytning til an
En ekspropriasjonssak koster en
krea
tive krav fra del penger å fremme, men resultatet
legget og fri bruk i all framtid – og så
videre.
blir nok, når disse saksomkostninge
grunneiersiden
Gunnar Svendsen ne fordeles på hytteeierne som deltar,
Vi understreker her at grunnei
ere som må avstå grunn til slike an
langt bedre enn om man hadde vært
legg, bare har krav på en ulempeerstatning, dersom slik ettergivende til grunneiers krav.
ulempe foreligger i det hele tatt.
Ta kontakt med oss i Norges Hytteforbund. Vi kan
Kanskje vil etableringen av anlegget tvert om rettlede medlemmene i saker som dette.
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TEMA: Tomtefesteloven

Mona Flemmen
Styremedlem i
Norges Hytteforbund

Ny tomtefestelov
Får det konsekvenser for deg som fester?
Av: Mona Flemmen Foto: Mona Flemmen

E

n gruppe grunneiere fremmet sak
for Den europeiske menneskeretts
domstol (EMD) etter å ha tapt i Høy
esterett. EMD ga saksøkeren med
hold i at de tvingende reglene om «rett til
forlengelse på samme vilkår som før»/maks
begrenset av KPI, kom i konflikt med konven
sjonen og vernet om eiendomsretten. EMD
mente at de norske reglene var konvensjons
stridige, og Norge ble bedt om å rette konven
sjonsstridig lov. Norske myndigheter besluttet
etter en utredning å endre de norske reglene
slik at det ikke lenger foreligger konflikt med
den europeiske menneskerettighetskonvensjo
nen (EMK). Det ble foretatt endringer i tom
tefestelovens §§ 10, 15, 34, 36, 37 og 42. End
ringene knytter seg i hovedsak til vilkårene for
festeforholdet ved forlengelse og verdibereg
ningen ved innløsning.
Reguleringen etter den nye loven trer i kraft
i de tilfeller der avtaleperioden har gått ut. Det
vil si at en festekontrakt som ble inngått 2.
mars 1960 på 60 år, går ut 2. mars 2020. Loven
gjelder da for disse kontraktene og alle som lø
per ut etter 1. juli 2015, §§ 33 og 15.
Når festetiden er ute, forlenges festeavtalen i
utgangspunktet på samme vilkår som før, auto
matisk. Bortfester kan imidlertid kreve regule
ring av festeavgiften innen tre år etter at festeti
den er ute. Krever bortfester en slik regulering,
har han/hun rett til et engangsløft av festeavgif
ten i forbindelse med forlengelsen av avtalen.

AVTALER SOM ER FORLENGET FØR JULI 2015

For avtaler som allerede er forlenget før 1. juli

2015, fortsetter festeavtalen i utgangspunk
tet å løpe på samme vilkår som før. Bortfes
ter kan imidlertid fra ikrafttredelsen av loven
(15.7.15) og fram til 1. januar 2018 kreve regu
lering av festeavgiften. Dette gjelder bare avta
ler som er forlenget etter 1. november 2004, da
tomtefestelovens § 33 trådte i kraft.
Bortfester får dermed rett til et engangsløft
av festeavgiften selv om avtalen allerede er for
lenget, men dette må kreves av bortfester in
nen 1. januar 2018. Bortfester har altså tre år
på seg til å kreve dette – etter denne dato er
kravet forfalt.

kun reguleres i henhold til konsumprisindek
sen (KPI). Som tidligere gir loven mulighet for
ny regulering etter 30 år. Dette kan kreves av
både bortfester og fester.

KRAV I NY FESTEAVGIFT VED FORLENGELSE

OVERGANGSREGEL/VIDEREFØRING AV
TIDLIGERE REGEL OM ENGANGSLØFT

Den årlige festeavgiften kan settes til to pro
sent av tomteverdien (råtomtverdi – det vil si
verdien av tomten uten opparbeidelse, men
med mulighet til å bygge på). Det betyr at ved
beregningen av den nye festeavgiften, skal det

Det kan være en
fordel å snakke med
andre festere under
samme grunneier.
Mona Flemmen

gjøres fradrag for den verdiøkningen som fes
ter har tilført tomten. Kravet kan ikke være
høyere enn det tomten kan selges for dersom
det kun er tillatt å sette opp dagens bebyggelse.

MAKSGRENSE FOR FESTEAVGIFTEN

Maksimalgrense per mål/dekar er i 2015 satt
til 11 378 kroner. Etter dette kan festeavgiften
–4–

OVERGANGSREGEL

For festekontrakter som forfaller før 1. janu
ar 2017, er det innført en overgangsregel. Det
vil si at i de tilfeller der festeavgiften kommer
til å øke med mer enn 8000 kroner, er det
bare anledning til å ta et påslag de første tre
årene på kr 8000 i tillegg til eksisterende fes
teavgift. Siden vil det være full festeavgift.

Før endringene av tomtefestelovens § 33,
hvor det ble bestemt at avgiften uansett ikke
kunne reguleres høyere enn etter KPI, ble det
aksepterte et unntak. Unntaket sto i tomte
festeloven § 15, 2. ledd og ga grunneier rett til
en regulering til markedsverdi (engangsløft)
etter 2002.
Høyesterett fastslo i en dom fra 2007 at
dersom avgiften var regulert etter KPI en
gang etter 2002, så mistet man retten til det
te engangsløftet, selv om det framgikk av av
talen at avgiften skulle reguleres etter tomte
verdien. I høyesterettsdom fra 2015 endret
man dette på bakgrunn av dommen i EMD,
slik at grunneiere kan regulere én gang opp
til tomteverdien, selv om man har foretatt en
regulering etter 2002 på grunnlag av endrin
gen i pengeverdien (KPI). Regelen er videre
ført i lovens del II nr. 5.

Det er nå flere saker på vei til Høyesterett,
og saker som kan komme om lignende spørs
mål som kan skape en viss usikkerhet om fes
teavgiften også i løpende forhold. Evigvaren
de/tidsubestemte festeavtaler rammes ikke av
endringen i loven.

HVA MED INNLØSNING AV EN FESTETOMT?

Den nye loven har ikke gjort noen endringer
når det gjelder festers rett til å kreve innløs
ning. De endringene som har kommet, gjelder
beregningen av innløsningssummen. En fes
tetomt kan etter hovedregelen i den nye loven
innløses med en beregning etter 25 ganger år
lig festeavgift, som er satt på innløsningstids
punktet. Disse reglene gjelder bare der inn
løsningstiden er inne eller festetiden er ute
per 1. juli 2016 eller senere. Er innløsnings
tiden inne eller festetiden ute før 1. juli 2016,
så gjelder de tidligere reglene om innløsning.

For tidsbegrensede avtaler gjelder regelen om
at bortfester alternativt kan velge 40 prosent
av tomteverdien som innløsningssum (§ 37, 1.
ledd, 3. pkt.).

LANDBRUKSUNNTAKET

Mange festere har store tomter. På et tidspunkt
sa ofte «bonden» – «ta litt til da – det kan være
greit å ha stor tomt», og det var jo greit inn

Vær forsiktig med
å signere avtaler uten å
kvalitetssikre avtalen.
Mona Flemmen

til nå som det kanskje kan komme til å koste
mer enn det smaker. Landbruksunntaket er et
særlig rettsgrunnlag som allmenning, bygde-,
stats- og landbrukseiendom kan ha, hvor fes
tearealet tilhører gården/bruket, og hvor inn
–5–

løsing av en festetomt ikke skal/kan finne sted.
Kan din bortfester dokumentere at han/hun
går inn under disse vilkårene i tomtefestelo
ven § 34, kan kravet om innløsning bli avslått
slik at du blir nødt til å fortsette et dyrt festefor
hold. I disse tilfellene vil vi råde alle til å forsø
ke å forhandle bort deler av tomten eller å få re
dusert festeavgift.

AVSLUTNINGSVIS

Det kan være vanskelig å vite hvordan den en
kelte festekontrakt skal forstås i forhold til lo
vens vilkår. Din avgjørelse kan få betydning
for andre festeforhold, både hva gjelder pris
og innløsningsvilkår. Det kan derfor være en
fordel å snakke med andre festere under sam
me grunneier. Norges Hytteforbund ber sine
medlemmer og andre om å være forsiktige
med å signere avtaler uten på forhånd å ha fått
kvalitetssikret avtalen sin.

TEMA: Tomtefesteloven

«Landbruksunntaket»
i tomtefesteloven
Det er få rettsområder som har fått en så omfangsrik behandling i domstolene
de seineste årene som tomtefeste. Spesielt grundig behandlet er grunneieres
rett til å kreve regulering av festeavgiften.
Av: Per Aksel Hosar, advokat i Økland & Co DA. Foto: Colourbox

O

gså spørsmålet om rett til forlen
gelse i stedet for innløsning har
vært gjenstand for mange rettstvister. Retten til å kreve forlengel
se var også oppe i Den europeiske menneskerettssdomstolen (EMD), hvor Norge ble dømt
i den såkalte Lindheimsaken. Nye lovbestem
melser om hvilke vilkår som skal gjelde ved for
lengelse av festeforhold der festetiden er ute,
trådte i kraft 1. juli 2015.
Retten til innløsning av festetomter gjelder
som utgangspunkt for alle festekontrakter for
bolighus eller fritidshus hvor 30 år av festtiden
er gått, eller festetiden er ute. Det finnes få unn
tak for grunneier til å kunne motsette seg inn
løsning. Det som gjerne påberopes av grunn
eiere som ønsker å motsette seg innløsning,
er det såkalte landbruksunntaket. Ikke alle er
kjent med hva dette unntaket faktisk innebæ
rer, hva slags eiendommer det gjelder, eller om
alle som har landbrukseiendom, kan nekte inn
løsning.

BAKGRUNNEN FOR LANDBRUKSUNNTAKET

Landbruksunntaket kom opprinnelig inn i
tomtefesteloven etter et forslag i justiskomi

teen i 1975. Formålet med bestemmelsen var
å sikre inntektsgrunnlaget for landbruksnæ
ringen, og dermed sikre arbeid og bosetting i
distriktene. Bestemmelsen har endret seg opp
gjennom årene, men formålet med bestem
melsen er fortsatt det samme.
Det framgår av tomtefesteloven § 34 tredje
avsnitt at det kan fastsettes i forskrift at grunn
eieren kan nekte innløsning og i stedet til
by forlengelse av et festeforhold til fritidshus,
dersom festetomten tilhører en landbruksei
endom, og inntekten fra festearealet tilsier at
innløsning ikke kan finne sted.
Landbruksunntaket gjelder altså kun for
fritidseiendommer. Bolighus kan derfor ikke
nektes innløst etter denne bestemmelsen.
I den gamle forskriften framgikk det at
eiendommen måtte ha en størrelse som gjor
de at avkastningen ga «ei tilskot å rekne med
for levekåre til eigaren med huslyd». For å gjø
re bestemmelsen lettere å praktisere og mind
re skjønnsmessig ble forskriften i 2005 endret
slik den lyder i dag.
Unntaket gjelder selv om landbrukseien
dommen eies gjennom et selskap og ikke di
rekte av en fysisk person.
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Det som er svært viktig for fester å være
klar over, er at det er den grunneieren som
påberoper seg landbruksunntaket som må
dokumentere at vilkårene er oppfylt. Det er
altså ikke tilstrekkelig å påberope seg dette
uten at han eller hun framlegger regnskaper
og annet som kan dokumentere at forskriften
kommer til anvendelse, men det er viktig at
også festeren gjør seg kjent med vilkårene og
kan se om dokumentasjonen grunneier fram
legger, faktisk underbygger kravet om land
bruksunntakets anvendelse.

VILKÅR FOR LANDBRUKSEIENDOMMEN

Det er flere vilkår som alle må være oppfylt for
at gårdseiendommen kan påberope seg land
bruksunntaket. Eiendommen må ha et totalareal på over 100 dekar inkludert festetomtene,
og fulldyrket mark må være minst 20 dekar.
Inntektene fra festetomtene, etter lovlig re
gulering av festeavgiftene, må utgjøre et årlig
minstebeløp på til sammen 15 000 kroner, konsumprisindeksregulert fra 1. januar 2006. Per
januar 2016 utgjør dette i overkant av 18 000
kroner. Et spørsmål som også har vært oppe i
domstolene, er fra hvilket tidspunkt man skal

regne inntektene fra festetomtene. I et over
skjønn fra Borgarting lagmannsrett fra 2013
(LB-2013-032176) hadde festeren anført at
det var inntektene på tidspunktet innløsnings
kravet ble framsatt, som var avgjørende. I det
te tilfellet ville det medført en lavere inntekt og
et mer gunstig resultat for festeren. Borgarting
lagmannsrett fastslo at det er inntektene på inn
løsningstidspunktet som skal gjelde.
I tillegg må inntektene fra festetomtene
utgjøre fem prosent eller mer av det gjennom
snittlige årlige driftsresultatet på landbruks
eiendommen. Gjennomsnittet regnes fra alle
inntekter som hører til jord-, skog- eller hage
bruk for de tre siste regnskapsårene.
Dersom grunneieren eller ektefellen eller
et annet av medlemmene i husstanden har fått
lønn for noe av dette arbeidet på gården, el
ler fått lønn fra et selskap som har fått inntekt
fra denne type arbeid på gården, skal brutto
lønnen og andelen av selskapets driftsresultat
som kommer fra denne driften, regnes med i
driftsresultatet. Dersom driften av eiendom
men har inngått i virksomheten til et selskap
der grunneieren, ektefellen eller andre hus
standsmedlemmer har deltatt, skal eventuel
le netto leieinntekter fra foretaket også regnes
med i driftsresultatet.

NÅR GÅRDSRIFTEN ER NEDLAGT

Dersom gårdsdriften knyttet til jord-, skog el
ler hagebruk er nedlagt, eller all jord eller skog
som fortsatt er i drift, er leid bort til andre
foretak enn der grunneieren eller hans fami
lie deltar, gjelder kun retten til å nekte innløs
ning dersom en kan regne med at eiendom
men kan komme i drift igjen, eller at bortleie
vil opphøre seinest fem år fra da driften ble
nedlagt eller bortleid.
Spørsmålet om når en landbrukseiendom
regnes for nedlagt, var oppe i et overskjønn
fra Borgarting lagmannsrett inntatt i Rettens
gang 2009 s. 964. Her måtte retten ta stilling til
om landbruksunntaket ikke kunne anvendes
fordi skogsdriften skulle anses nedlagt. Her
var det på det rene at jorda skulle forbli bort
leid. Skogen var ikke avvirket på mange år,
men inntektskravet var oppfylt gjennom bort
leie av jakt- og fiskerettigheter. Spørsmålet for
retten var derfor om dette skjedde i sammen
heng med jord- eller skogbruk og således var
en del av inntektene som skulle regnes med.
Det var gått lang tid siden sist avvirking av

skogen og det forelå ingen planer om ny av
virking. Likevel kom retten til at skogsdriften
ikke var nedlagt. De mente at skogen hadde li
ten tilvekst, at kostnadene ved skogsmaskiner
nødvendiggjorde samarbeid med flere skog
eiere og at prisen på furutømmer var lav, noe
som gjorde at skogeieren hadde ventet med
avvirking. Dette anså retten som drift slik det
ville vært naturlig i akkurat denne skogen og
aksepterte derfor at den ikke var nedlagt. Føl
gelig fikk landbruksunntaket anvendelse, og
grunneiere kunne nekte innløsning.
Forutsatt at det er sannsynliggjort at de har
tenkt å starte opp igjen driften, skal driftsre
sultatet regnes ut fra et påregnelig grunnlag av
den aktuelle driften av eiendommen, basert
på de tre siste årenes drift.

HVA REGNES SOM EN LANDBRUKSEIENDOM?

I og med at forskriften stiller krav til eiendom
mens størrelse, blir et naturlig spørsmål hva
som i så fall skal regnes for å tilhøre landbruks
eiendommen. I utgangspunktet gjelder dette
den eiendommen som festeforholdene tilhører.
Festetomta tilhører den landbrukseiendom
men som den er utskilt fra. I tillegg skal andre
registrerte eiendommer medregnes når de har
samme eier, blir brukt under ett og står i øko
nomisk sammenheng som én eiendom.

Det er grunneieren
som påberoper seg
landbruksunntaket som
må dokumentere at
vilkårene er oppfylt.
Per Aksel Hosar

Forskriften krever altså at man regner
ut det gjennomsnittlige driftsresultatet fra
jord-, skog- og hagebruk på eiendommen.
Med jord-, skog- og hagebruk mener man
virksomhet som ved bruk av jorda eller gjen
nom husdyrhold produserer mat, fôr, skinn,
ull, trevirke eller ved. Som husdyrhold reg
nes avl, oppdrett og hold av husdyr, herun
der tamrein. I tillegg listes det opp en rekke
konk-rete forhold som også skal medregnes,
som gartnerdrift, dyrking av blomster og pels
dyravl. Annen inntekt som ikke relaterer seg
til jord-, skog- og hagebruk, for eksempel om
grunneier driver campingdrift eller annen ut
leie av grunnen som ikke er en jordbruksinn
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tekt.
Dersom inntektene som relaterer seg til
jordbruket, er svært beskjedne, vil festeinntek
tene lett overstige fem prosent. Dersom det er
rene hobbybruk, kan en stille spørsmål om ei
endommen i det hele tatt oppfyller vilkårene til
å være en landbrukseiendom i forskriftens for
stand.
I et overskjønn fra Borgarting lagmanns
rett fra 2009 (LB-2009-027423) vurderte lag
mannsretten om en skogseiendom oppfylte
vilkårene til å være en «landbrukseiendom» i
landbruksunntakets forstand. Lagmannsret
ten presiserte at dette måtte bero på en hel
hetsvurdering der man måtte vektlegge om
det ble utøvet landbruksrelatert virksomhet
på eiendommen, hva denne virksomheten
hadde kastet av seg samt å se på det framtidige
inntektspotensialet.
I den aktuelle saken hadde eiendommen
faktisk inntekter fra skogen, men dette var i
hovedsak relatert til et rettsforlik hvor grunn
eier ble pålagt å fjerne trær. Eiendommen
hadde i liten grad blitt skjøttet som skogbruks
eiendom de siste årene, og både inntektene el
lers og inntektspotensialet var svært beskjed
ne. Retten vektla også at det ikke hadde vært
fast bosetting på hovedeiendommen på man
ge år, eller innmark som åpnet for alternati
ve utnyttelse ellers. Her kom lagmannsretten
til at eiendommen ikke var omfattet av land
bruksunntaket og således ikke kunne motsette
seg innløsning.

HVIS GRUNNEIER NEKTER INNLØSNING

Hva vil i så fall skje med festeforholdet dersom
en kommer til at festeforholdet ikke kan inn
løses grunnet at landbruksunntaket kommer
til anvendelse?
Det framgår av loven og forskriften at fester
i stedet for innløsning kan tilby forlengelse etter
tomtefestelovens § 33 og § 15 fjerde ledd. Det
betyr forlengelse på «samme vilkår som før».
Ved forlengelse skal fester få tidsubestemt avta
le, slik som alle nye avtaler i dag må være.
At bortfester plikter å tilby forlengelse, må
bety at dersom festetiden ikke er utløpt, kan
fester i stedet velge å fortsette under gjelden
de avtale dersom det er ønskelig, framfor å
akseptere en ny avtale med oppregulert feste
avgift. Er festetiden ute, vil derimot reglene i
loven om oppregulering av den nye festeavta
len komme til anvendelse.

TEMA: Tomtefesteloven

Ny regel om «engangsløftet» i tomtefesteloven:
Foreløpige erfaringer
Etter at endringene i tomtefesteloven trådte i kraft 1. juli i fjor, har vi
i Norges Hytteforbund fått en rekke henvendelser fra medlemmer som har hatt
behov for å få vurdert sin festekontrakt.

L

Av: Gunnar Svendsen, juridisk rådgiver i Norges Hytteforbund

ovendringene er til dels kompliser
te, og innholdet i festekontrakte
ne er veldig forskjellige. Det er der
for ikke til å undres over at landets
tomtefestere har behov for å få klarhet i sin
rettslige posisjon etter lovendringen.
I denne utgave av H & F er det tatt inn
andre artikler om temaet tomtefeste, hvor
man kan studere mye nyttig teori om både
innholdet i lovendringene og om «land
bruksunntaket».
I denne artikkelen skal jeg konsentrere
meg om lovendringen, og våre erfaringer et
ter at vi nå i vel et halvt år har hatt «gleden»
av å kunne vurdere en rekke ymse festekon
trakter opp mot loven.

Hovedinntrykket er, hvilket for oss ikke er
overraskende, at en del grunneiere og deres
rådgivere kan ha en noe overdrevet oppfat
ning av lovendringenes omfang, og at mange
oppfatter disse som nye reguleringsbestem
melser som kan brukes nær sagt i enhver
sammenheng.
Det kan derfor kanskje være nyttig, for
uten å understreke at de nye reglene for re
gulering av festeavgiften bare får betydning i
sammenheng med forlengelse av kontrakten,
å gå gjennom hvilke typiske kontraktstyper
som ikke fanges opp av lovendringene.
For det første slår vi fast at lovendringene
riktignok har tilbakevirkende kraft med hen
syn til forlengelsestidspunktet. Det er slik at
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endringene ikke bare får betydning for fes
teforhold som skal forlenges etter at loven
trådte i kraft, men de får også betydning for
de tilfellene der kontrakten er blitt forlenget
før loven trådte i kraft. Dette gjelder kontrakter som er forlenget i medhold av lovens
§ 33 (slik denne bestemmelsen lød før 1. juli
2015), eller i medhold av den midlertidige
loven av 2012.
I praksis betyr dette blant annet at fes
teforhold som er forlenget før 1. november
2004 (endringslovens ikrafttredelse), ikke
fanges opp av «tilbakevirkningsregelen».
For fullstendighetens skyld er det viktig
å ta med overgangsbestemmelsen om maks
betaling på kroner 8000 i de tilfellene der

Gunnar Svendsen
Jurist

endringsloven kommer til anvendelse, og
dette fører til at den nye festeavgiften blir
mer enn kr 8000 høyere enn det festeren be
talte før reguleringen. I et slikt tilfelle skal
festeren, for festeavgift som forfaller før 1/1
2017, betale bare kr 8000.
Vår erfaring er at mange bortfestere, også
de som får hjelp av advokat, ikke har fått med
seg denne bestemmelsen i endringsloven.
I tiden før 1976 ble det inngått mange
kontrakter med en festetid på 99 år, enten
med – eller uten – rett til å kreve festeavgif
ten regulert. Slike kontrakter vil ikke være
«modne» for forlengelse før disse 99 årene
har gått, og en kontrakt som for eksempel er
inngått i 1938 (da slike 99-årskontrakter var
nærmest enerådende), vil altså ikke bli be
rørt av lovendringen før i 2037, når kontrak
ten eventuelt skal forlenges. I tiden fram til
dette er det kontraktens reguleringsbestem
melse (eventuelt lovens hovedregel om kon
sumprisindeks hvert 10. år i de tilfellene der
kontrakten ikke har reguleringsbestemmel
se) som kommer til anvendelse.
Noen kon
trak
ter kan ha en po
si
tiv
bestemmelse om at festeforholdet skal være
tidsubestemt, eller ingen bestemmelse om
festeforholdets varighet overhodet. I slike til
feller sier det seg selv at de er uten betydning.
Hva så med kontraktene som er inngått i
tiden etter 1. januar 1976 (den første tomte
festeloven), men før 1. januar 2002 (gjelden
de tomtefestelov)?
Disse er interessante fordi det i 1976loven var inntatt en ufravikelig regel om at
festetiden skulle være minimum 80 år, og
dessuten at forlengelse av festekontrakter et
ter at denne loven trådte i kraft, medførte at
den samlede festetiden, altså festetiden fra
den aktuelle kontrakts opprinnelsesdato og
fram til opphør, skulle være minimum 80 år.
Et eksempel: En kontrakt med 50 års festetid,
som ble inngått i 1950, ble forlenget i 2000,
og da slik at den samlede festetiden løper
fram til 2030. Her kommer altså ikke de nye

reglene til anvendelse før eventuelt i 2013,
når kontrakten skal forlenges.
I noen slike kontrakter inngått i perioden
1976 til 2002, har man imøtekommet 80-års
bestemmelsen ved at man har satt festeti
den til 20 år, med rett for festeren til å forlen
ge med 20 år om gangen inntil 80 år har gått.
Dersom en slik kontrakt ble inngått i år 1998,
skal den altså forlenges i 2018.

HVA DA MED DE NYE REGLENE?

Slike kontrakter har gjennomgående en
bestemmelse om at festeavgiften skal regu
leres etter tomtens markedsverdi på regule
ringstidspunktet, og da blir de nye reglene
uaktuelle. Står det imidlertid at det er kon
sumprisindeksregulering som skal skje, så
gjelder dette.
Spørsmålet blir for slike kontrakter først
og fremst interessant dersom det ikke står
noe om regulering av festeavgiften ved for
lengelsestidspunktet, men kontrakten har

De nye reglene
for regulering av
festeavgiften får bare
betydning i sammen
heng med forlengelse
av kontrakten.
Gunnar Svendsen

kanskje en bestemmelse om regulering i fes
tetiden, hvert 10. år, og på grunnlag av end
ringen i konsumprisindeksen. Også i et
slikt tilfelle vil det være min påstand at man
«skjærer klar av» de nye reglene.
Når det gjelder kontrakter som er inngått
etter 1. januar 2002, er dette spørsmålet helt
uaktuelt, da slike kontrakter løper uten tids
begrensning (bare kan sies opp av festeren).
Til slutt har vi kontrakter, uansett når de
er inngått, som har spesifisert bestemmelse
om hva som skal skje med festeavgiften ved
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forlengelse. Dette er altså avtalt i kontrakten.
I et slikt tilfelle vil heller ikke de nye regule
ringsbestemmelsene komme til anvendelse.
Det kan være greit også i denne sammen
heng å slå fast at der hvor reguleringsbe
stemmelsen ikke kommer til anvendelse for
festeavgiften som kan kreves ved fortsatt fes
te, kommer de heller ikke til anvendelse når
man skal beregne innløsningssummen ved
innløsning av festetomten.
Helt til slutt et spørsmål som vi tror også
vil kunne skape uenighet og dermed retts
konflikter i framtiden. Vi tenker på de tilfel
lene der reguleringsalternativet ved forlen
gelse av festetiden er nedfelt i kontrakten (se
over), og det er bestemt at regulering av fes
teavgiften skal skje som en beregning av en
avkastning av tomteverdien, men der den
ne avkastningen ikke er spesifisert – pro
sentandelen er ikke angitt. I slike tilfeller har
skjønnsrettene til nå falt ned på at 4 prosent
(tidligere 5 prosent) avkastning må være et
akseptabelt nivå. Hvordan vil nå dette stil
le seg i forhold til de nye reglene, der det er
to prosent som er lovbestemt. Vil denne toprosentregelen gjelde også for regulering av
festeavgiften der denne riktignok skal skje et
ter en vurdering av tomteverdien, med hjem
mel i selve kontrakten og ikke i lovbestem
melsen?
Dette er ikke avklart i lovens forarbeider,
og vi er kjent med at «grunneiersynet» er at
fire prosent fortsatt må gjelde for slike tilfel
ler. Dette begrunnes med at endringsbestem
melsen gir uttrykk for et minimum, mens
avtaler som gir bedre resultat for grunneier,
fortsatt må kunne stå seg.
Vi på vår side mener at det er svært gode
grunner for å hevde at her må samme avkast
ningsregel gjelde uansett hjemmelsgrunn
lag, for at det skal skje en markedsbasert re
gulering av festeavgiften. Dette også fordi vi
mener at fire prosent avkastning i dagens
økonomiske situasjon er altfor mye.
Fremtiden blir spennende her!

TEMA: Tomtefesteloven

Kåre Lilleholt, jusspro
fessor. Ledet lovutvalget
som foreslo endringer i
tomtefesteloven.

Tomtefeste og forhandlingar
Festeforhold har ført til mange tvister dei seinare åra. Nokre av tvistane gjeld
rettsspørsmål, og slike spørsmål er det domstolane eller lovgjevaren som må ta
standpunkt til om partane ikkje bli samde. Andre gonger gjeld tvisten faktiske
forhold, oftast verdien av tomta, og da kan det løne seg å sjå etter andre måtar å
løyse tvisten på enn å ty til rettsleg skjøn.

T

vistar om rei
ne reguleringar av
festeavgifta blir det færre av
etter kvart. Sikkert dei fleste av
kontraktane med regulerings
klausul har vore gjennom ei regulering
– med eventuelt «eingongsløft» – etter 1. ja
nuar 2002 og har dermed gått over til juste
ring etter konsumprisindeksen. Da blir det
ikkje lenger spørsmål om tomteverdien.
Der festetida går ut, og festaren ønskjer
å lengje festeretten, er ordninga i lova at ny
festeavgift skal setjast til to prosent av verdi
en av tomta med frådrag for verdauke som
festaren har tilført tomta, innanfor eit tak for
avgifta som i januar 2016 er på om lag 11 600
kroner per dekar. Slik regulering kan òg vera
aktuell der festeretten har vore lengd på uendra vilkår etter 1. november 2004.
Ikkje alle tomter er så mykje verde at fes
teavgifta når taket; det skjer først der kvad
ratmeterprisen er bortimot 600 kroner (el
ler meir for tomter på mindre enn eitt dekar).
For rimelegare tomter må partane finne fram
til ein tomteverdi. Dei kan forhandle og bli
samde på eiga hand, eller dei kan få råd av
takst
folk, eigedomsmeklarar, eigedomsadvokatar eller andre med kjennskap til prisni

Av: Kåre Lilleholt Illustrasjon: Colourbox

vået i området. Vil partane sikre seg at råda
er nøytrale, kan dei nemne opp kvar sin fag
person og be desse to om å finne fram til ein
pris. Slikt kan òg koste, men det bør kos
te mindre enn eit rettsleg skjøn. Ei ulempe
er sjølvsagt at partane kan hamne i eit rettsleg skjøn likevel dersom den eine eller begge
ikkje godtek verdsetjinga.
Prisnivået i området er ikkje avgjerande
åleine. Verdien kan variere mykje alt etter
korleis tomta ligg til, og kva andre eigenskapar tomta har. Men det er òg slikt som partar
og fagfolk kan skjøne over.
Har partane hamna i eit rettsleg skjøn, kan
dei vurdere rettsmekling for å avgrense kost
nadene.
Synspunkta er dei same der festaren vil
bruke ein rett til innløysing. Etter lova er re
gelen at innløysinga kan skje til 25 gonger
årleg festeavgift «etter regulering på innløysingstida». Skulle situasjonen vera at kon
trakten har ein reguleringsklausul som
ikkje har vore nytta etter 1. januar 2002, kan
verdsetjing bli nødvendig for å finne avgifta
som skal gangast med 25. Vidare kan det nokre gonger løne seg for bortfestaren å krevje innløysingssummen sett til 40 pro
sent
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av tom
te
ver
di
en med frådrag for verdauke som festaren har tilført tomta. Da trengst
verdsetjing.
Her gjeld det på same måte som ved lenging at partane bør prøve å koma fram til ein
tomteverdi utan å ty til rettsleg skjøn. Det
kan løne seg for begge to.
Der spørsmålet om lenging eller innløysing – eller unntaksvis rein regulering – kjem
opp, bør partane aller først studere kontrak
ten. Kontrakten kan stille festaren betre enn
lova gjer. Deretter bør altså partane prøve å
bli samde om tomteverdien. Eit første utspel
frå festar eller bortfestar er sjølvsagt ikkje
bindande for den andre parten; det er eit ut
gangspunkt for forhandlingar. Er det opp
lagt at prisnivået i området er så høgt at taket
for festeavgifta blir nådd, trengst inga nærare verdsetjing (anna enn der bortfestaren vil
bruke 40-prosentregelen). I resten av tilfella
kan ein som nemnt koma langt ved å undersøkje prisnivået i området nærare.
Kostnadene med eit rettsleg skjøn kan fort
bli såpass store at det ein part kan håpe på å
oppnå som differanse i avgift eller innløysingssum, blir borte.

Høyesterett avgjorde
vanskelig sameiesak
Norges Hytteforbund har ved flere anledninger uttalt skepsis mot sameie. Fallgru
vene er simpelthen for mange. Nylig havnet en vanskelig arvesak i Høyesterett,
hvor det ble avg jort at 1 av 16 sameier e skulle overta en attraktiv hytte utenfor Molde. Begrunnelsen var passiviteten de 15 andre arvingene hadde utvist gjennom 18
års sameierskap.
Av: Tove Helen Selbæk Illustrasjon: Colourbox

A

rvingene må altså gi avkall på
hytta og fortjenesten de ville fått
ved å selge den attraktive tom
ten, på grunn av passivitet, slår
Høyesterett fast. En slik sak har ikke vært
oppe i landets øverste domstol på minst 15
år.

STERKE GRUNNER

Dommen gir et eksempel på at sameierett
kan falle bort på ulovfestet grunnlag når det,
etter en samlet vurdering, foreligger sterke
grunner som tilsier slikt bortfall.
Arvingene overtok eiendommen, som
er uten veiforbindelse og må nås med båt, i
1939. Kort tid etter overskjøtingen, ble det
på eiendommen, omkring 30 meter fra sjø
en, oppført en hytte med enkel standard av
brukte materialer. De opprinnelige samei
erne disponerte et soverom hver med egen
nøkkel. For øvrig ble inne- og utearealet be
nyttet i fellesskap. Hytta ble, etter det som er
opplyst, mye brukt fram til 1960-tallet. Se
nere ble den mindre brukt, blant annet for
di den forfalt, og fordi mange fikk andre fri
tidsboliger og mistet interessen. Utover på
1980-tallet var bygningen i så dårlig forfat
ning på grunn av manglende vedlikehold at
den var uegnet til bruk som fritidsbolig.

les feriested for familiegrenene. Den var
rivningsmoden og verdiløs. Hytta ble i pe
rioden fra 1992 til 2010 fullstendig rehabili
tert av denne ene arvtageren og hans familie,
fullt ut for deres regning. Det er enighet om
at de øvrige sameierne ikke har brukt hyt
ta etter at dette arbeidet startet. Han har fra
den tid dekket alle kostnader ved hytta, og
han overtok etter hvert ansvaret for alle lø
pende utgifter, herunder offentlige avgifter
og forsikring. Han gjennomførte en arbeids
krevende og kostbar rehabilitering, som de
øvrige sameierne var kjent med, i hvert fall
i store trekk.
Høyesterett legger til grunn at i denne

FULLSTENDIG REHABILITERT

Da han som senere skulle arve det hele, star
tet rehabiliteringsarbeidet tidlig på 1990-tal
let, hadde hytta mistet sin funksjon som fel
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saken ville det kanskje ikke lenger vært noen
hytte der i det hele tatt om ikke 76-åringen
for mange år siden begynte å rehabilite
re og utvikle den falleferdige hyttearven. At
han gjorde dette på eget initiativ, uten å lage
noen avtale med de andre sameierne, fikk
ikke avgjørende betydning for flertallet av
høyesterettsdommerne. Men saken var van
skelig og høyesterettsdommerne var av ulik
oppfatning. Tre av dommerne stemte for at
mannen fikk overta hytta alene, mens mind
retallet på to var uenige.
Det blir spennende å se om vi får mange
lignende saker framover, etter denne relativt
oppsiktsvekkende dommen i Høyesterett.

Hyttekulturen har en særegen plass hos nord
menn: Vi pakker bilen og kjører flere mil for en
langhelg på fjellet eller sommerferie ved kysten.

Tips og råd om
utleie av hytta
Har du en hytte som ikke blir brukt så mye som ønsket, eller går du med tanker om
å investere i hyttedrømmen? Vi vil gjerne videreformidle noen tips fra utleieformidleren
Novasol om hvordan du kan dele dine unike hytteopplevelser med norgesglade turister fra
inn- og utland, samtidig som du kan spe på ditt eget feriebudsjett.
– 12 –

P

å ferie i Norge søker mange mot naturopple eierskap og engasjement overfor sin hytte og sine gjes
velser hvor kyst, fjell og fiske står høyt oppe ter. Det vil si at eier er ansvarlig for at hytta holder den
på ønskelisten. Med en seriøs utleieformidler standard som presenteres på utleieformidlerens nett
som samarbeidspartner er mulighetene man side, og sikrer at kunden har et fint opphold. Av erfa
ge for å komme i kontakt med gjester og skape relasjo ring legger dette et godt grunnlag for gjenleie fra sam
ner med mennesker fra hele verden.
me kunde, som gjør din utleiesesong mer forutsigbar.
Som hytteeier kan du tjene gode penger på utleie. Dersom eier selv bor langt fra hytta eller det av andre
Pris varierer etter sesong, beliggenhet, fasiliteter og årsaker er vanskelig for eier å møte sine gjester, anbefa
størrelse, men en «god» hytte leies i snitt ut 10 uker i les en kontaktperson på stedet som fungerer som eiers
året. Det er dog viktig å være tålmodig. Forventninger høyre hånd.
om utleie mange uker i løpet av de første sesongene vil
Novasol har rådgivere over hele landet som med sin
ikke være realistisk, men det er viktig å ha is i magen lokalkunnskap og erfaring kan gi deg gode råd enten
og et langvarig engasjement, så hytta
du går med byggeplaner, skal renove
kan jobbes godt inn i markedet. Ut
re, gjøre nyanskaffelser eller ønsker
Som hytteeier
leieformidleren rådfører deg som ut kan du tjene gode en vurdering av mulighetene. Råd
leier og tilbyr flere tiltak som de av
veren skriver også kontrakt med
penger på utleie. gideg,
erfaring vet er avgjørende for man
tar bilder av hytta, lager selgen
ge kunders valg av hytte. Blant annet
de tekst til bruk i huspresentasjonen,
tilpassing av salgsfremmende konsepter, gode bilder til og sikrer at de opplysningene du oppgir, er slik din hyt
huspresentasjonen og fornuftig prising.
te blir presentert. Med kontrakten følger det en egen
Inntjeningen kan også være styrt av hvilke perioder huseierforsikring. Dersom noen av gjestene er så uhel
og antall uker som eier stiller hytta til disposisjon for dige å forårsake mindre skader, er det alltid en trygg
utleie, med tanke på høysesong og lavsesong. Inntje het å vite at verken gjest eller huseier lider økonomisk
ningen varierer fra hytte til hytte, men noen opplever tap. Ved eventuelle skader av større omfang som hus
utleie på mer enn 22 uker i løpet av året. For dedikerte eiers egen forsikring ikke dekker, vil en forsikringsord
hytteeiere er altså forutsetningene gode.
ning tre i kraft.
Utleiefirmaer som Novasol fungerer som bindeled
Du lurer kanskje på hvor og hvordan din hytte vil bli
det mellom kunde og hytteeier. All administrasjon hva eksponert for å sikre at ferielystne mennesker blir opp
gjelder booking, betaling og henvendelser rettes til ut merksomme på den? Novasol samarbeider de med sto
leiefirmaet, hvor hjelp er tilgjengelig før, under og et re nettportaler, som booking.com og Homeaway, for å
ter leieforholdet. Det er likevel viktig at hytteeier viser nevne noen. Dette åpner opp for gjester fra hele verden.

MERK:

HVA ER VIKTIG Å TENKE PÅ
SOM HYTTEEIER?

Hytta skal framstå slik som presentert.
Rydd vekk private og verdifulle ting i hytta.
l Ha ekstra dyner og puter på lager i tilfelle
behov skulle dukke opp.
l Sørg for at gjestene får et opphold som
svarer til forventningene.
l Vær tilg jengelig for spørsmål.
l
l

– 13 –

De første 10 000,- er skattefrie.
For øvrige skatteregler, se skat
teetatens nettsider eller kontakt
ditt lokale skattekontor.

VISSTE DU AT ...

... i Norge er det registrert
420 000 fritidseiendommer?

Oppmålingsavgiften er
ofte et kommunalt ran!
Jeg viser til hytteeier Tove Riises innlegg i nr. 3/2015. Hun er mektig irritert over
at oppmålingsavgiften i Ringerike kommune for en mindre fradelt hyttetomt var
på hele 24 000 kroner.

E

tter undersøkelser og kunnskaper
for øvrig kan jeg bekrefte at det
her foreligger et tilnærmet grovt
ran! En kvinne i annen kommune
på Østlandet måtte ut med 11 000 kroner for
fradeling av en tomtebit på 100 m².
I to like store hyttekommuner i Trønde
lag var oppmålingsavgiften i 2015 for en hyt
tetomt på ett dekar henholdsvis 14 000 og
20 000 kroner. Prisforskjellen for samme
type kommunal tjeneste var da utrolige 43 og
hele 72 prosent sammenlignet med Ringeri
ke kommune!
Prisene på slike kommunale oppmålings
avgifter varierer utrolig meget – så meget at
en ikke skulle tro at avgiftene gjelder samme
land med utgangspunkt i samme lovgiving –
her matrikkelloven.
De høye prisene i flere kommuner har nok
sammenheng med det kommunale monopolet.
Etter lovgivingen:
: Det er kommunene som foretar oppmå
lingsforretningene – og fastsetter da også av
giftene som skal beregnes etter selvkostprin
sippet. Dette tilsier at kommunene ikke kan
beregne seg høyere avgifter enn det tjenesten
virkelig koster.
: Oppmålings-/fradelingsforretningene skal
i hovedsak gjennomføres innen 16 uker etter
mottatt anmodning. Forsinket gjennomføring
skal føre til redusert avgift etter fastsatte regler.
: Kla
ge om pris m.v. ret
tes til Fyl
kes
mannen og sendes kommunen for eventu
ell korrigering/omgjøring – og eventuelt for
kommentarer for videresending til Fylkes
mannen.

Av: Richard Kollstrøm, pensjonert kemner

Slik klage skal behandles snarest mulig et
ter reglene i forvaltningslovens par 11.
Ellers er kontrollansvaret overlatt fylkes
mennene, kommunerevisjonen og kommu
nenes kontrollutvalg. De sentrale lovreglene
skal være gjennomgått i 2015 av nåværende
regjering, som igjen vil at avgiftsfastsettel
sene skal foretas av selvstyremaktene – her
kommunestyrene. På forespørsel blir det
svart at departementet p.t. ikke har planer
om å komme med veiledende satser.
Det er skrevet, og det skrives stadig, om de
kommunale avgiftene – spesielt av hytteeiere
som ofte utgjør mer enn 80 prosent av uten

De høye prisene
i flere kommuner har
nok sammenheng
med det kommunale
monopolet.
Richard Kollstrøm

bygds boende uten stemmerett og direkte
innflytelse. Mange hytteeiere mener at enkel
te avgifter er direkte ekstra eiendomsskatt til
beste for de fastboende og kommunekassene.
Fortsatt skriving i avisene og andre fora
kan ofte sammenlignes med å skvette vann
på den kommunale gåsa! De som tar sjansen
på å ytre seg, blir ofte betraktet nærmest som
kverulanter av de ansvarlige.
Hytteeierne vil selvsagt betale for seg
– også til kommunene – om tjenestene er rik
tig priset. Men mange hytteeiere mistenker at
en del kommuner jukser. Undersøkelse ved
– 14 –

rørende hvorvidt de lovbestemte kontrollin
stansene fungerer, var noe nedslående.
Mine råd til Hytteforbundets styre:
: Direkte kontakt med aktuelle departe
menter og KS for nærmere klargjøring og
forståelse av lovgivingen. Dette gjelder blant
annet matrikkelloven, eiendomsskatteloven
– og forurensningsloven (om hytterenova
sjon og prising).
: Departementene, i samråd med KS og
Hytteforbundet, bør foreta nødvendige
registreringer av fakta og praksis i kommu
nene.
: KS i samråd med departementene bør
publisere og gjennomføre kurs for aktuelle
kommuneansatte med utgangspunkt i at av
giftsnivået i landet vårt blir mest mulig likt
overalt, med færre uforklarlige avvik.
: I sin ytterste konsekvens kan løsningen
være tvistemål i domstolene for eventuelt å
oppnå landsomfattende føringer. (At enkelte
skal stå for eventuelle rettssaker må betraktes
som håpløst, fordi alle ønsker riktige og rett
ferdige kommunale avgifter og skatter).
: En løsning kan være at flere kommuner
sammenslås for å komme fram til høynet
kompetanse.
: En løsning kan være at avgiftsfastsettel
sene, blant annet av habilitetsgrunner, over
lates interkommunale foretak.
: En løsning med mer konkurranseut
setting bør vurderes til beste for alle parter
– også hytteeierne. Oppmålingsforretninger
skulle passe meget godt for konkurranse med
rimeligere og riktig prising.
NOE KONKRET MÅ GJØRES!

Mathias B. Dannevig
Cand.polit., finanspolitisk ansvarlig i Norges Hytteforbund

Kommende skatteforlik
kan ramme hyttefolket
Reg jeringen Solberg forbereder framleggelsen av ny skisse
for skattlegging av inntekt og eiendom i Norge våren 2016.
Av: Mathias B. Dannevig

D

et har på Stortinget den siste tiden fore
For det STATLIGE skattesystemet er det fore
gått mye «skyggeboksing» i finansko slått at formuesskatt for «arbeidende kapital» (alt
miteen for å få til et omforent forslag så aksjer og bankinnskudd) skal fritas for formu
inkludert Høyre og Arbeiderpartiet, esskatt, og at kompensasjon for dette skal skje ved
slik at nye systemer i størst mulig grad kan bygges at eiendom fortsatt, og i økende grad, skal beholde
på politisk enighet og kompromissvilje. Men saken statlig formuesskatt. I skrivende stund hører vi at
er ikke enkel, det er mange skjær i sjøen – og ikke denne modellen ikke aksepteres av Arbeiderparti
minst må eiere av hytter og fritidsboliger forberede et, som har uttalt at man vil skjerme folks primær
seg på at kommende løsninger kan medføre skatte boliger og ikke frita all finansformue fra formues
messige overraskelser vi helst skulle vært foruten.
skatt. Det er uvisst hvordan et eventuelt framtidig
Utgangspunktet er hva kritiske røster har kalt skattekompromiss her kan se ut, og om fritidsboli
«kappløpet mot bunnen» for selskapsskatten i Nor- ger på linje med primærboliger kan oppnå den skat
ge. Det er en skattekonkurranse landene imellom i teskjerming Norges Hytteforbund mener er riktig.
Europa for å kunne tiltrekke seg investeringskapi I utgangspunktet er ikke den KOMMUNALE eien
tal, og som et sentralt ledd i denne konkurransen går domsskatten berørt av tautrekkingen om nytt statlig
selskapsskatten hos våre
skattesystem. I skrivende
Vi mener det folkelige
konkurrenter jevnt ned
stund vet vi likevel at Fi
hytteliv ikke bør betale
over. For å unngå skatte
nansdepartementet ar
messige tilpasninger må regningen for skattelettel beider med forslag om å
den personlige inntekts
ser til næringslivet i stat innskrenke den kommu
skatt også jus
te
res sam
nale eiendomsskatt for
og kommuner.
men med selskapsskat
VERKER og BRUK. Da
Mathias B. Dannevig
ten. Mens Irland p.t. har
gens kommunale eien
en selskapsskatt på 12,5 prosent, har Norge de siste år domsskatt gir cirka ni milliarder til norske kommu
redusert sitt skattenivå fra 28 til 25 prosent nå i 2016 ner, og omkring fire milliarder av disse kommer fra
både for selskaps- og generell inntektsskatt.
hytter og hus. Forsvinner næringslivets andel her,
Scheel-utvalget har i NOU 2014:13 foreslått å kan skattebyrden i den enkelte kommune lett sky
senke skattenivået til rundt 20 prosent. Dette vil i så ves over på boliger og hytter hvor skatten må settes
fall medføre et skattemessig tap på rundt 25 milli opp for å dekke inn skattetap. Dette vil komme i til
arder som på forskjellige vis må kompenseres for at legg til eventuell skjerping av den statlige formues
statens velferds- og tjenestenivå skal opprettholdes. skatt på hytter og hus som måtte følge av et kom
Sentralt i skattedebatten er da om ny statlig eien mende skatteforlik for statsskatten.
domsskatt skal etableres for å fylle dette tap av stats
NHF vil følge nøye med, og vi gjør vårt ytterste
inntekter. Og om folks primærboliger og familiehyt for å bli hørt i skattedebatten framover. Vi mener
ter skal omfattes av slik skattlegging UTOVER hva det folkelige hytteliv ikke bør betale regningen for
dagens systemer for stat og kommune medfører.
skattelettelser til næringslivet i stat og kommuner.
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Nye fiskeregler
Skatteetaten vil
ha innrapportering
fra Airbnb

Reguleringen av fiske etter laks,
sjøørret og sjørøye i elv og sjø som
skal gjelde fra 2016 er fastsatt.
Foto: Colourbox

Skatteetaten ønsker at selskaper
som Airbnb skal innrapportere
hvor mye nordmenn tjener på å
leie ut boligen eller hytta si.

A

irbnb er en gratis utleietjeneste på
nett. Utleiere har ingen form for
opplysningsplikt overfor myn
dighetene, og skatteetaten er pris
gitt at utleierne selv oppgir inntektene. Derfor
ønsker skatteetaten en lignende ordning som
arbeidsgivere har i dag, med å sende inn lønnsog trekkoppgaver, skriver Finansavisen.
– Det er noe vi kunne tenke oss, både med
tanke på å få bedre innsikt i hvordan segmen
tet opptrer, og med tanke på kontroll, sier assi
sterende skattedirektør Nina Funnemark i Skat
teetaten. Skattemyndighetene har i dag ingen
oversikt over hvem utleierne er, eller hvor store
inntekter de har.
Finansminister Siv Jensen har uttalt at hvor
dan myndighetene skal håndtere tjenester som
Über og Airbnb er en prioritert oppgave for
regjeringen i år.

D

e nye reguleringene er i all hovedsak en
videreføring av gjeldende bestemmelser.
Miljødirektoratet har vedtatt regule
ringsbestemmelser for fisket etter laks, sjø
ørret og sjørøye fra 2016. Med de nye fiskereguleringe
ne er det gjort justeringer i fisketiden i noen sjøregioner
og flere vassdrag.
Justeringene er gjort for å sikre tilstrekkelig med
gytefisk i vassdragene og dermed nå forvaltningsmå
lene i enda flere vassdrag de kommende årene. I all
hovedsak er reguleringene en videreføring av gjeldende
bestemmelser.
For sjølaksefiske med faststående redskap er det ved
tatt kortere fisketid i deler av Sogn og Fjordane, Møre
og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nordland, Troms og Finn
mark. I deler av Rogaland og Sogn og Fjordane utvides
fisketiden.
Det er dessuten gjort justeringer av fisketidsbestem
melsene i en rekke vassdrag over hele landet. I tillegg er
markforbud og lignende redskapsbegrensninger fjernet
fra den nasjonale forskriften. Miljødirektoratet vurde
rer at slike redskapsbegrensninger er regler som lokal
forvaltningen selv kan innføre i vassdragene om de vil.
– Vi skal ikke legge skjul på at det er utfordrende å
forene alle hensyn og interesser når det enkelte steder er
nødvendig å redusere beskatningen ytterligere. Vår vik
tigste oppgave i dette arbeidet er å sørge for at det blir
igjen nok gytefisk, slik at bestandene ivaretas og produ
serer et størst mulig høstbart overskudd også i framti
den, sier Yngve Svarte, direktør for Arts- og vannavde
lingen i Miljødirektoratet.
Les mer om dette på www.dirnat.no

WWW . PORSGRUND . COM
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Veistrid i Røros
Hytteeierne har brukt veien i over
60 år. Da de begynte å brøyte, fikk
grunneier Statskog nok.
Foto: Colourbox

I

Langegga i Røros er hytteeierne opprørt etter at Stat
skog la ned en stein som sperrer den omstridte veien.
Hytteeierne planlegger å anmelde Statskog og den and
re grunneieren, Røros vekst. – Det begynner å bli vel
dig trist. Dette er tungt og baserer seg på en lang og heftig sak,
sier hytteeier Per Westreng til Dagbladet.
Konflikten om atkomstveien til hyttene dreier seg om ei
skiløype som går i området. Westrengs hytte er fra 1960 og si
den den gang har de brukt og vedlikeholdt veien på sommers
tid. I fjor vinter begynte de å brøyte veien vinterstid, noe de
ikke hadde tillatelse til fra grunneierne, ifølge Arbeidets Rett.
I desember i fjor fikk hytteeierne advarsel om at veien ville
stenges dersom de ikke sluttet å brøyte. Grunneierne fant ikke
at hytteeierne hadde tillatelse til brøyting, og argumenterte
med at brøytingen ødela de oppkjørte skiløypene i området.
Til slutt ble en stor kampestein lagt midt i veien for å hind
re hytteeierne i å drive brøyting og biltrafikk.
Statskog inngikk i 1970 avtale med Røros idrettslag om
skiløype i området. Den avtalefestede skiløypa kommer i
konflikt med hytteeiernes brøyting. – Vi ser ingen grunn til

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.

å si opp den avtalen, og slik vi ser det, har denne avtalen for
rang foran hytteeiernes rett til å brøyte. Vi anså brøytinga som
ulovlig. Vi er kjent med at veien er blitt kjørt på når det er bar
mark, og det har vi aldri lagt ned noe forbud mot. Sperringa
blir fjerna med en gang veien blir kjørbar med bil, sier Geir
Wagnlid i Statskog til Dagbladet.
Grunneierne Statskog og Røros vekst deler syn på brøy
tesaken, og hytteeierne går til anmeldelse mot begge om å få
fjernet steinen. Anmeldelsen for brudd på straffeloven para
graf 346, ulovlig bruk av fast eiendom, er i dag sendt politiet
i Trondheim. Der anfører advokat Bjørn Hovstad, som repre
senterer hytteeierne, at uavhengig av diskusjonen om brøy
ting, så er atkomsten fullstendig stengt.
Wagnlid tror saken blir henlagt, og at det er mulig at den
vanskelige saken må avgjøres i retten.
Det vesentlige, rettslige spørsmålet i tvisten er om hytteei
erne har veirett eller ikke. Hytteeierne mener for øvrig at ski
anleggene flere ganger er blitt snikutbygd uten godkjenning.
Slik hytteeierne ser det, har Statskog bortfestet deres tomter
til idrettslaget i åra etter at de selv kjøpte hyttene.

Hvorfor velge oss?
✔

Ingen lukt

✔

Rimelig pris

✔

Enkel montering

✔

Ingen behov for
kostnadskrevende anleggsarbeid

✔

Krever ikke kjørevei til hytta

www.waterment.no

Ring oss på
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905 46 133

Mauritz Aarskog
Advokat i Arntzen de
Besche advokatfirma

Ny jordskiftelov:

Mange muligheter hos
jordskifteretten
Ny jordskiftelov trådte i kraft 1. januar 2016. Jordskifte er en
fellesbetegnelse for avg jørelser som treffes av jordskifteretten om eiendommer
som det kan være vanskelig å bruke på en hensiktsmessig måte. Loven er resultat av
et mangeårig lovarbeid i Landbruks- og matdepartementet og erstatter dagens
jordskiftelov fra 1979. Med den nye loven ble regelverket modernisert og
i noen grad endret.

A

nkeordningen er ny. Etter den
tidligere ordningen forelå det to
ankeinstanser: jordskifteoverret
ten og lagmannsretten. Med den
nye loven ble dette forenklet ved at alle anker
skal behandles av lagmannsretten. Risiko
en for å anke til feil instans ble dermed borte.
Samtidig er lagmannsretten forsterket med
en jordskiftelagdommer og teknisk persona
le. I tillegg er utdanningskravet til jordskifte
dommere endret på en slik måte at også and
re enn jordskiftekandidater fra NMBU på Ås
kan tilsettes som jordskiftedommere.
Jordskifte i urbane områder er blitt enk
lere. Den tidligere jordskifteloven utgjorde,
sammen med spesialregler i plan- og byg
ningsloven, et spesialsydd regelverk knyt
tet til behandling av urbane jordskiftesaker.
Bestemmelsene ble lite brukt i praksis. I ny
jordskiftelov er dette systemet blitt vesentlig
forenklet. Blant annet er det nå tilstrekkelig
at én part krever jordskiftesak. Ny jordskif
telov innebar også andre endringer, men den
nye loven endret ikke på det som er grunn
leggende særtrekk ved jordskifteretten som
domstol:
Jordskifteretten skal fortsatt kunne om
forme ulike typer eiendommer og bruken av
dem på slik måte at de blir tjenlige. Det kan

Av: Mauritz Aarskog

gjøres ved at jordskifteretten forestår bytting
av eiendomsteiger, lager fellesregler for bruk
av eiendommer, oppretter lag for organise
ring av bruken, avløser rettigheter og etable
rer nye rettigheter. Dessuten kan jordskifte
retten klarlegge og fastsette eiendomsgrenser
og avklare hvem som har eiendomsrett eller
bruksrett på ulike eiendommer. Jordskifte
retten holder også skjønn og treffer andre av
gjørelser.
Jordskifterettens virkemidler etter jord
skifteloven kan føre til mer tidsmessige og
tjenlige eiendoms- og driftsforhold både i
urbane områder og i landlige strøk. Bruk av

Jordskifteretten
kan klarlegge og fast
sette eiendomsgrenser
og avklare hvem som
har eiendomsrett eller
bruksrett på ulike
eiendommer.
Mauritz Aarskog

disse virkemidlene kan redusere ulemper
som følger av bygging av vei, flyplass, jern
bane eller andre større utbygginger. Ulem
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per som følger av reguleringsplaner eller ver
nevedtak kan avhjelpes. Virkemidlene legger
også til rette for gjennomføring av fellestiltak
som småkraftverk, bedre tettstedsutvikling
og jordvern.
Ordningen med tapsgaranti er videre
ført. Jordskifteloven forutsetter at begge par
ter yter noe til begge parters gunst. En løs
ning som bare medfører tap eller ulemper for
en part, kan ikke gjennomføres. Det er det
te som ligger i uttrykket tapsgaranti. Dette er
kanskje den største fordelen med å søke en
løsning hos jordskifteretten. Hvis saken ikke
løses gjennom forhandlinger i jordskifteret
ten, kan det avsies ordinær dom.
Rettshjelpsdekning i forbindelse med
jordskiftesaker kan ofte utledes fra forsik
ringspolisen for den aktuelle eiendommen.
Det vanlige i slik poliser er at rettshjelps
forsikringen dekker 80 prosent av utgiftene
opp til et øvre tak med fradrag for en mind
re egenandel.
Ordningen med jordskifte kunne med
fordel vært bedre kjent ute blant folk. Den
åpner opp for smidige og praktiske løsnin
ger og reduserer risikoen for tap. Med ny
jordskiftelov er regelverket også blitt moder
nisert og forenklet i en mer brukervennlig
retning.

§

Juristen svarer
NHFs jurist Gunnar Svendsen svarer på
henvendelser fra våre medlemmer.
Landbruksunntaket

Jeg har sendt krav om innløsning av min hyt
tetomt (feste) til grunneieren, og fått svar til
bake om at han ikke vil godta innløsning.
Han henviser til landbruksunntaket.
Min grunneier har en forholdsvis liten
gård med litt skog. Han dyrker litt grønnsa
ker – stort sett til eget bruk. Skogen, som er
av svært dårlig bonitet, lar han stort sett få stå
i ro for hogst. Kanskje et juletre når tiden er
inne for det, og litt vedhogst til eget bruk.
Utover dette driver han ikke noe tradisjo
nelt landbruk.
Grunneieren har imidlertid festet bort 25
hyttetomter. Han har satt opp åtte camping
hytter, som han leier ut, stort sett i sommer
halvåret, og han driver også en liten cam
pingplass med kiosk som er åpen litt om
sommeren.
Nå argumenterer grunneieren med at all
den inntekten han har fra sine forskjellige ak
tiviteter, er å regne som relevant landbruks
inntekt i forbindelse med vurderingen av om
landbruksunntaket kommer til anvendelse.
Er dette riktig?

Svar

Nei, dette er ikke riktig. Inntektene fra bortfes
te og andre leieinntekter, herunder inntekter
fra campingturister og hytteutleie, samt inn
tekter fra kioskvirksomhet, regnes ikke inn un
der landbruksinntekt i denne sammenheng.
Slike aktiviteter er her altså ikke å forstå som
landbruksvirksomhet. Se for øvrig artikkelen
om landbruksunntaket i tomtefesteloven an
net sted i bladet.

Bryggerett

Vi har festetomt cirka 70 meter fra sjøen.
Festekontrakten er fra 1938, og der står det
blant annet at vi har «rett til brygge rett ned
for tomten». Brygga ble bygget av mine for
eldre i 1947, og vi har brukt denne alene for
to båter i alle år siden.
Nå har grunneieren fått godkjent plan om

å bygge et stort marinaanlegg cirka 400 me
ter fra vår brygge, og han sier at vi må «flyt
te inn der». Prisen for en båtplass der blir
cirka 90 000 kroner, og den årlige leiepri
sen antas å bli cirka 7000 kroner. Vi har fått
«tilbud»om å få to båtplasser for 60 000 kroner per plass, men må «regne med» å betale
full pris for framtidig leie. Grunneieren sier
at kommunen krever at alle privatbrygge
ne fjernes, og at alle hytteeierne samles i det
nye anlegget. Hvordan står vi i denne saken?
Vi vil helst beholde bryggen vår og fortsette å
bruke denne.

Svar

Utgangspunktet her er at dere har en rettig
het som har en stor verdi, og denne bryggeret
ten kan verken grunneieren eller kommunen
ta fra dere uten at dere får full erstatning for
verdien. Blir dere ikke enige, må grunneieren
ekspropriere. Slik ekspropriasjon vil han nok
få, begrunnet i kommunens plan for området,
men altså mot full verdikompensasjon.
I og med at grunneieren her tilbyr en annen
ordning, kan han, i stedet for å gå gjennom
ekspropriasjon, kreve «omskiping» (flytting av
bruken) eller «avskiping» (avslutte bruken) av
rettigheten – servitutten. Reglene om dette fin
ner vi i servituttloven av 1968.
I og med at grunneieren tilbyr en annen
ordning, vil det her eventuelt bli snakk om om
skiping, endring av bryggebruken til det nye
bryggeanlegget. Også dersom grunneieren vel
ger dette som alternativ prosess, så vil dere ha
krav på full erstatning for verditapet og ulem
pen denne omskipingen betyr for dere. Altså
samme erstatning som om man hadde valgt
ekspropriasjonsalternativet der flyttingen til
den nye marinaen var en del av erstatningen.
I alle fall vil det teoretiske resultat i denne
saken være at dere skal ha erstattet det verdi
tapet dere får, det vil si hva eiendommen antas
å falle i verdi fordi båtplassene flyttes, og da vil
selvfølgelig gratis plass og ditto leie for framti
den være en del av erstatningen. I tillegg kom
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mer den ekstra ulempen dere har ved at dere
ikke lenger har bryggen «rett ned for tomten».
Jeg har i dette svaret ikke berørt forholdet
til kommunen. Dere bør først undersøke mu
ligheten for å beholde bryggen der den ligger
i dag.

Sameie

Jeg eier (dessverre) en stor, fin hytte sammen
med to søstre. Nå har samarbeidet låst seg
fullstendig i forbindelse med en nødvendig
opprusting av hytta som vil koste minimum
450 000 kroner (blant annet nytt tak).
Mine to søstre mener at vi kan vente med
dette noen år, men jeg ønsker å følge den
absolutte anbefalingen fra sakkyndig hold
om å gjøre dette raskest mulig.
I sameiekontrakten som våre foreld
re «dikterte» den gangen vi overtok stedet
for 14 år siden (de er senere døde begge to),
står det blant annet at dersom én av oss øns
ker å trekke oss ut av sameiet, så skal det skje
ved at de andre to må betale en tredel av den
summen som var grunnlaget for arveavgiften
den gang vi overtok, oppjustert med øknin
gen i konsumprisindeksen. Etter å ha under
søkt i markedet, så har jeg funnet at dette vil
bety en utløsningssum bare like over 50 pro
sent av verdien.
Jeg er kjent med at det i § 15 i sameielo
ven finnes en bestemmelse om «tvangsopp
løsning». Kan jeg bruke denne for å oppjustere beløpet til dagens markedsverdi?

Svar

Nei, her vil du ikke ha noe nytte av å bruke
tvangsoppløsningsalternativet. Du er bundet
av den sameieavtalen som var en betingelse
for overføringen av eiendommen til dere tre i
fellesskap. Her har det ingen hensikt å takse
re eller prøve å finne fram til markedsverdien
på annen måte. Beregningen av det beløpet du
har krav på når du trekker deg ut, baseres på
ren matematikk slik som bestemt i sameieav
talen.

Norsk natur skal
være gratis

Lykken er et skispor å gå
i – helt til du møter skiltet:
«Betaling for bruk av skiløy
pe kr 50 per person. Stikk
prøvekontroller utføres».
Glad i å gå på ski: Lasse Heimda er
generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Av: Lasse Heimda Foto: Lill Haugen

N

orsk Friluftsliv reagerer kraftig
på at det flere steder nå kreves
ulovlig betaling for bruk av ski
løyper i utmark. For allemanns
retten sikrer oss fri ferdsel i utmark – å ta be
talt for bruk av natur må IKKE bli en vane i
Norge.
Allemannsretten er et gratis fellesgode og
en del av vår norske kulturarv. Men den er sta
dig under press. Blant de siste eksemplene fin
ner vi Botne skiklubb i Holmestrand og Ska
ret skisenter i Molde, som nylig satte opp skilt
med krav om betaling for bruk av skiløyper.
De argumenterer med at løypene er tilrettelagt
med kunstsnø, noe som koster penger. Men
ingen har lov til å kreve betaling for bruk av
utmark uten lovlige kommunestyrevedtak. Og
hvordan dette eventuelt skal gjøres, er strengt
regulert.
Friluftsliv er Norges største fritidsaktivitet,

og har stor betydning for folkehelsa. Inakti
vitet er en vesentlig årsak til utvikling av livs
stilssykdommer. Hvert år bruker Norge over
60 000 kroner pr. innbygger på helse. Og en
stor del av denne regningen ender hos kom
munen. Skigåing er en veldig viktig del av vin
terfriluftslivet og et vesentlig bidrag til at fol
kehelsa ikke svekkes ytterligere. Vår frykt er
at betaling begrenser aktivitetsnivået, først og
fremst hos dem som trenger det mest.
Skigåing er noe av det beste norske kom
muner kan satse på. For skiløyper, selv med
kunstsnø, er noe av det billigste friluftslivs- og
idrettstiltaket en kommune kan gjennomfø
re, og som gir mest folkehelse pr. krone. Fysisk
aktivitet forebygger en rekke livsstilssykdom
mer. Friluftslivstiltak rekrutterer bredest fra
alle lag og klasser i samfunnet, uavhengig av
økonomisk stilling og ressurser, fordi det for
de fleste er gratis og lett tilgjengelig. Derfor er
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betaling for løypebruk ikke bare dårlig helse
politikk, men det øker også sosiale forskjeller.
Norsk Friluftsliv mener derfor at betaling
for å gå på ski er en svært dårlig løsning. I se
songer med sein eller lite snø bør kommunene
tilby skiklubber nødvendige midler til å pre
parere løyper, slik at skikulturen oppretthol
des for flest mulig i befolkningen. Dette beta
ler vi gjerne for over skatteseddelen.
Allemannsretten er en forutsetning for å
kunne drive med friluftsliv i Norge, og er så
viktig at det nå arbeides med å få allemanns
retten forankret i Grunnloven. Allemanns
retten er regulert av friluftsloven, og gir, med
noen begrensninger, alle rett til å ferdes til fots
og på ski, oppholde seg og høste av naturen i
utmark.
Alle for
mer for krav om be
ta
ling fra
aktører, enten det er kommersielle foretak el
ler frivillige organisasjoner, er per definisjon
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-
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Bli medlem nå!

✁

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

Frimerke

Jeg har vervet personen(e) på
slippens bakside.
Norges Hytteforbund
Svarsending 2225
0091 Oslo

Medlemsnummer:

Navn:
Adresse:
Postnr./sted:
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VERV
VERV
OG
VINN!
VINN!
VERV
OGOG
VINN!

✁
✁

Enkeltmedlemskap
Enkeltmedlemskap
Enkeltmedlemskap
Navn:........Navn:.
.................................................................................................... . . . . . . . . .
Navn:.
Kjønn: Kjønn:
mann
mann
mann
kvinne
kvinne kvinne
Fødselsår:
Fødselsår: Fødselsår:
19.
19............. 19. . . . . . .
Kjønn:
Hjemmekommune:.
Hjemmekommune:.
Hjemmekommune:.
................................................................................... . . . . . . . . .
e-postadresse:
adresse:
e-post
e-post
......adresse:
....................................................................................... . . . . . . . . .
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–
– 22
22 –
–

TREVARER, MED MER:

Rabattene
hos
Rabattene
hos firmaene
firmaene
nedenfor
Xl
Bygg (Ringebu
Sag AS)nedenfor
varierer
alt
etter
hvilke
produkter
varierer
alt
etter
hvilke
produkter du
du
Tlf: 61 28 17 00
handler.
handler.
www.maxbo.no/ringebusag/

Xl
(Ringebu
Sag
Xl Bygg
ByggTrelast
(Ringebu
Sag AS)
AS)
Sørbø
AS, Stavanger
Tlf:
28
17
00
Tlf: 61
61
28
17
00
51 88 52
www.maxbo.no/ringebusag/
www.maxbo.no/ringebusag/
www.byggmakker.no

Sørbø
AS,
Sørbø Trelast
Trelast Røros
AS, Stavanger
Stavanger
Byggmakker
Tlf:
51
88
52
Tlf: 72
51 41
88 23
52 00
00
Tlf.
80
www.byggmakker.no
www.byggmakker.no

Byggmakker
Røros
Byggmakker
RørosAS, avd. Hurum
Maxbo
Torstvedt
Tlf.
Tlf. 72
72 41
41 23
23 80
80
Tlf:
32
79
27
00
www.byggmakker.no
www.byggmakker.no
www.maxbo.no

Maxbo Torstvedt
Torstvedt AS,
AS, avd.
avd. Ås
Hurum
Hurum
Maxbo
Tlf:
32 79
79 27
27 00
00
Tlf: 32
64
97
47
90
www.maxbo.no
www.maxbo.no

Verv
Vervett
ettmedlem
medlem
Vervog
og
ettvelg
velg
medlem
mellom:
mellom:
og velg mellom:
Vervto
tomedlemmer
medlemmer
Verv toog
og
medlemmer og
Verv
Krusmed
medstrikkemønster
strikkemønster
Krus med strikkemønster
motta
stk.likørbeger
likørbeger
motta 2 stk. likørbeger
Krus
motta
22stk.
Flaskeåpner
Flaskeåpnerfra
fra
Flaskeåpner
fra
fraPorsgrunds
Porsgrundsfra
Porselænsfabrik
Porsgrunds Porselænsfabrik
fraHardangerBestikk
HardangerBestikk
fra HardangerBestikk
fra
Porselænsfabrik
fra
HardangerBestikk
HardangerBestikk
HardangerBestikk

Hos følgende leverandører får du rabatter ved å vise frem ditt NHF-medlemskort, evnt.
DIVERSEfor
PRODUKTER:
MED
betalt medlemskapTREVARER,
for gjeldende
år.MER:
kvittering
Rabattene hos firmaene nedenfor
varierer alt etter hvilke produkter du
handler.
TREVARER, MED MER:

Velforeningsmedlemskap
Velforeningsmedlemskap
Velforeningsmedlemskap
Navn:.
Navn:........Navn:.
.................................................................................................... . . . . . . . . .
Kommune:
................................................................................................... . . . . . . . . .
Kommune:Kommune:
Antall
ved
....årsskifte:
................................................. . . . . . . . . .
Antallmedlemmer
medlemmer
Antall medlemmer
vedsiste
sisteårsskifte:
årsskifte:
ved siste
Kontaktperson:
........................................................................................... . . . . . . . . .
Kontaktperson:
Kontaktperson:
e-post
......adresse:
....................................................................................... . . . . . . . . .
e-postadresse:
adresse:
e-post
Mobil
.........tlf
................................................................................... . . . . . . . . .
Mobiltlf
tlfnr:
nr:
Mobil
.....nr:

Kommune:Kommune:
Kommune:
................................................................................................... . . . . . . . . .
Medlemiilokal
lokal
Medlem
velforening:
i lokal velforening:
jaja
ja nei
nei
nei
Medlem
velforening:

33 Fritidseiendom:
Fritidseiendom:
3 Fritidseiendom:
hytte
hytte
leilighet leilighet
annet
annet
hytte
leilighet
annet
Sted:..........Sted:.
.................................................................................................... . . . . . . . . .
Sted:.

Ca. 2025%
10%

Kommune:
Kommune:Kommune:
................................................................................................... . . . . . . . . .
jaja
ja nei
nei
nei
Medlem
Medlemiilokal
lokal
Medlem
velforening:
velforening:
i lokal velforening:

Teleutstyr:
DIVERSE
PRODUKTER:
Nerdalen
Teleutstyr
AS, Eggedal
Tlf: 32 71 46 21

22 Fritidseiendom:
Fritidseiendom:
2 Fritidseiendom:
hytte
hytte
leilighet leilighet
annet
annet
hytte
leilighet
annet
Sted:..........Sted:.
Sted:.
.................................................................................................... . . . . . . . . .

11 Fritidseiendom:
Fritidseiendom:
1 Fritidseiendom:
hytte
hytte
hytte
leilighet
leilighet leilighet
annet
annet
annet
.................................................................................................... . . . . . . . . .
Sted:.
Sted:..........Sted:.
Kommune:Kommune:
Kommune:
................................................................................................... . . . . . . . . .
jaja
ja nei
nei
nei
Medlemiilokal
lokal
Medlem
velforening:
i lokal velforening:
Medlem
velforening:

Ca. 10%

WWW
WWW. PORSGRUND
. PORSGRUND
WWW
. COM
. COM
. PORSGRUND . COM

Bilutleie:
Teleutstyr:
Pipebeslag:
Bislet
Bilutleie,
OsloAS, Eggedal
Nerdalen
Teleutstyr
Norasonde
AS, Skedsmokorset
Tlf: 64
22
60
00
00
32 83
71 66
46 00
21
Tlf:
www.bisletbilutleie.no
www.norasonde.no
Pipebeslag:
Pipebeslag:
Norasonde
AS,
Norasonde
AS, Skedsmokorset
Skedsmokorset
Ca.
15%
Tlf:
64
83
66
00
Tlf:
64
83
66
00
Varmepumper:
www.norasonde.no
www.norasonde.no
Relacom AS, Økern
Tlf. 90 65 26 11/90 20 54 04
Ca.
15%
www.relacom.no
Varmepumper:
Varmepumper:
www.fjklima.no
Relacom
Relacom AS,
AS, Økern
Økern
Tlf.
Tlf. 90
90 65
65 26
26 11/90
11/90 20
20 54
54 04
04
Hytteenergi:
www.relacom.no
www.relacom.no
Getek
AS, Trondheim
www.fjklima.no
www.fjklima.no
Tlf:
73 96 43 00
www.getek.no
Hytteenergi:
Hytteenergi:
Getek
AS,
Getek20–25%
AS, Trondheim
Trondheim
Ca.
Tlf:
73
96
Tlf:
73
96 43
43 00
00
Bilutleie:
www.getek.no
www.getek.no
Bislet
Bilutleie, Oslo
Tlf: 22 60 00 00
Ca. 20–25%
www.bisletbilutleie.no
Bilutleie:
Bislet Bilutleie, Oslo
Tlf: 22 60 00 00
www.bisletbilutleie.no

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

Mobiltlf
tlfnr:
nr:
Mobil
.....nr:
Mobil
.........tlf
................................................................................... . . . . . . . . .

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.

Her får du medlemsrabatter:
Byggvarehuset Carlsen Fritzøe Eftevaag,
Vågsbygd
Kristiansand
Tlf: 38 14 41 00
Byggvarehuset
Byggvarehuset Carlsen
Carlsen Fritzøe
Fritzøe Eftevaag,
Eftevaag,
www.carlsenfritzoe.no
Vågsbygd
Vågsbygd
Kristiansand
Kristiansand
HC
Thauglands Trælastforretning,
Tlf:
Tlf:
38 14
14 41
41 00
00
Oslo38
www.carlsenfritzoe.no
www.carlsenfritzoe.no
Tlf:
23 39 36 00
www.thaugland.no
HC
HC Thauglands
Thauglands Trælastforretning,
Trælastforretning,
Oslo
Oslo
Byggmakker Steinkjer
Tlf:
23 39
39 36
36 00
00
Tlf: 23
74
16
00
50
www.thaugland.no
www.thaugland.no
www.byggmakker.no

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

Hasås
Kodal
Hasås AS,
AS,Gol
Kodal
Montér
Tlf: 31
33
43
95
00
33 40
43 00
95 00
Tlf:
www.hasas.no
www.hasas.no
www.monter.no

Montér
Montér Gol
Gol
Tlf: 31
31 40
40 00
00 00
00
Maxbo
Tlf:
Maxbo Torstvedt
Torstvedt AS,
AS, avd.
avd. Ås
Ås
www.monter.no
Tlf:
www.monter.no
Tlf: 64
64 97
97 47
47 90
90
NB!
Norges Hytteforbund har ikke noe ansvar for kvaliteten på varer og
www.maxbo.no
www.maxbo.no

tjenester våre medlemmer mottar via rabattleverandørene i listen.

NB!
NB! Norges
Norges Hytteforbund
Hytteforbund har
har ikke
ikke noe
noe ansvar
ansvar for
for kvaliteten
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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. Tomtefesteloven 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 medlemmene.

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 standardformular 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/velforeninger/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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Vurderer du å bygge ny utedo på hytta? Eller kanskje en ny badebrygge?
Trenger du noen som kan brøyte veien opp til hytta, slik at du kan kjøre
helt fram og bare nyte hyttelivets gleder?
Bygdeservice består av bønder som har dannet et felles foretak som
yter tjenester til bolig- og hytteeiere rundt omkring i det ganske land.
Vi disponerer et stort spekter av utstyr og tjenestene kan variere fra
snekker- og maleoppdrag, til trefelling og snørydding.
Vi holder konkurransedyktige priser, og kan stille på kort varsel for utføring av
oppdrag på en kvalitetsmessig god måte. Vi har gratis befaring og kort ventetid.

Har du sjekket om vi fins i ditt hytteområde?
Gå inn på www.bygdeservice.no
og finn ditt nærmeste Bygdeservice.

