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Styrelederen
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STYRELEDEREN har
HAR OR
DET
Kommune-Norge og hytta

Vi som er hytteeiere, er bidragsytere til vertskommunen, men har
ingen politisk makt. Vi har ingen mulighet til å endre sammensetningen i kommunen slik at vår stemme blir hørt. Dette har Oppland
Høyre nå tatt opp som sak. Burde hytteeiere få samme rettigheter
som lokalbefolkningen og kunne stemme der de har hytte? Forslaget om at hytteeiere skal ha stemmerett, har vi diskuterte i styret, og
foreløpig har vi konkludert med at medbestemmelse må holde. Men
dersom vi får flere «Sigdaler», så kan holdningen endre seg. Det
vet vi ikke ennå. Selv om vi ikke får stemmerett, så må hytteeiernes
stemme bli hørt i framtiden.

Nå sitter jeg, sammen med mange
andre hytteeiere i Sigdal kommune,
med en beregning av hva jeg skal betale i eiendomsskatt i Sigdal. Jeg, eller
Norges Hytteforbund, er ikke imot at
hytteeiere skal betale eiendomsskatt.
Men vi er imot at hytteeiere diskrimineres og må betale en høyere andel
enn boligeierne i Sigdal. For det er det
som skjer gjennom beregningsmodellen. Sigdal er nok, dessverre,
vil jeg si, en av landets verste kommuner i så måte.

Hytte & Fritid har nå startet et samarbeid med Egmont, noe som
gjør at Hytte & Fritid nå blir levert til alle Hytteliv-abonnenter. Vi
tror kombinasjonen av Hytteliv og Hytte & Fritid gjør at hytteeierne
får en komplett leseropplevelse. Alt fra det hyttepolitiske til hvordan
få en fin hytteopplevelse.

NHF arbeider på bred front mot denne formen for eiendomsskatt.
Vi har tatt kontakt med Finansdepartementet for å få en forklaring
på beregningsmodellen, uten å få et logisk svar. Vi vil selvfølgelig
følge dette opp med flere spørsmål og søke forståelse for hvordan
denne urimeligheten faktisk kan skje.

Dette skrives på en av de første sommerdagene her på Østlandet. I
går var jeg på en lang sykkeltur langs svenskegrensa. Hvitveis, bjørk
som grønnes, en og annen snøflekk og klukkende bekker. Bedre
start på sommeren kan ikke jeg få. Håper dere får en riktig god sommer. Og, som jeg skrev i min forrige lederartikkel – husk å ta vare på
hytta.

NHF er talsmenn for at vi skal få et godt samarbeid mellom grunneiere, kommunen og hytteeiere. Vi har utarbeidet et «veikart», en beskrivelse av hvordan samarbeidet skal utvikles. Det er i noen grad
blitt gjort i noen kommuner, at kommunen inviterer til samarbeid.
Så hva skjer i «bygda» mi nå? Har det blitt et godt samarbeid mellom
kommunen og hytteeiere når det er så opplagt at vi har blitt et skatteobjekt? Nei. Facebook-gruppe har blitt etablert. Det er en del sterke ord som skrives der av «begge parter». Lokalbefolkningen hevder
at vi må bidra, vi også. Det er vi enige i, men vi ønsker å bidra på lik
linje og på samme vilkår som lokalbefolkningen.
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Mathias B. Dannevig
Styremedlem og
finanspolitisk talsmann, NHF
mbdannevig@gmail.com

Farefulle omgivelser for
fritidsboligeiere
Selv om vi ikke liker å tenke på det: Hverdagen er full av risiko, også på hytta. Her tenker de
fleste på at man kan falle ned fra stigen når man maler eller foretar bygningsreparasjoner, risi
ko for at det skal begynne å brenne, eller at kranen skal renne over på badet og gi vannskader.
Slike skader kan du likevel som oftest forsikre deg mot.
Foto: Colourbox

M

en – det er dessverre slik at det
finnes en annen gruppe risiko
som du som oftest IKKE kan
forsikre deg mot, og som kan
komme ganske uventet. Vi snakker her om
farefeltene som i de bortgjemte møterom be
herskes av banker, utbyggere, statsmyndighe
tene og kommunepolitikere. Huttetu – dette
innebærer mange farer for deg og ditt hytteliv.
Men NOEN botemidler finnes kanskje, og vi
skal fortelle om dem her.

NYE OMGIVELSER

Verden står ikke stille. Alle hytteeier e må reg
ne med «utviklingen». Det er i mange gamle

hyttefelt erfart at byen «tar oss igjen» – byom
råder i nærheten vokser utover og inn i gam
le fritidsbebyggelser. Vanligvis representerer
ikke dette problemer, fordi det øker verdiene
av hyttene, som plutselig kan brukes eller ut
bygges som bolig.
Verre er det da med nye utbyggingsplaner
for fritidsbebyggelse som også har gjort livet
problematisk for mange eksisterende hytteeie
re. Nye politiske allianser mellom kommuner
(tjener eiendomsskatt) og utbyggere (inntek
ter på tomtesalg eller bortfeste) medfører mye
større utbyggingspress enn tidligere (se egen
artikkel på s 12 om innsigelse mot hyttebyg
ging i Flå). Mange hytteeiere har tatt kontakt
–3–

med Norges Hytteforbund og med god grunn
fortalt om tap av det vanlige turområdet som
nå er i ferd med å bli et nytt stort hyttefelt. Og
at utsikten og kveldssolen man tidligere had
de, er erstattet med innsyn i den nye nabo
ens kjøkkenvindu. Det sa selgeren intet om da
hytta ble kjøpt, og alle nabotomter var LNFområde uten byggeklausul. Før de ble omre
gulert, og utbyggeren i allianse med «politiske
venner» i kommunen fikk lov til å selge flere
tomter.
Slike overraskelser finnes det ingen måte
å sikre seg 100 prosent imot. Men noen tek
nikker bør undersøkes og vurderes: Hyttekjø
pere bør få se alle vedtatte kommunale planer

▶

for området og må vurdere sannsynligheten
for at planene gis ubehagelig utvidelse. Ut
byggere kan utfordres på at naboområdene til
hyttefeltet som selges, gis en tinglyst garanti
mot sjenerende utbygging de neste 10–20 år.
Reaksjonene på slike krav fra hyttekjøpere gir
en pekepinn om hva som kan skje og kan røpe
uuttalte intensjoner. Det beste er da kanskje å
kjøpe fritidsbolig i et ETABLERT hytte- og fri
luftsområde som i mange år har stått uforand
ret og er ferdig med sin «utvikling». Å ha hyt
tetomt i nærheten av områder som har en eller
annen spesialstatus som varig vernet, vil også
være en form for sikring.

STATLIGE INNGREP

Andre farer i omgivelsene kommer fra statli
ge vedtak på vegne av storsamfunnet. Det set
ter som oftest de som rammes i en enda van
skeligere situasjon enn der det er kommunen
eller lokale grunneiere som er motparter. For
di staten er mer upersonlig og lenger unna. Vi
har for eksempel VEIBYGGING som en mu
lighet som kan ramme noen der veistøy føl
ger i kjølvannet av at ferdselsårer legges om.
Vanligvis et fenomen for tettbygde strøk, og
det er skikkelig uflaks om slikt rammer et hyt
tefelt. Problemer kan likevel lett dukke opp i
forbindelse med kommunal etablering av snø
scooter-løyper. Og i det siste har Norges Hyt
teforbund fått mange rapporter fra hytteeiere
som berøres av konsesjoner for vindmøllepar
ker, altså utbyggingsområder for vindkraft i
de nære omgivelser. Slike installasjoner (eller
kraftledninger i kraftgater) kan gi alt fra en li
ten forstyrrelse i «skyline» til støy og miljøfor
styrrelser når vindmøller er kun noen hundre
meter borte. Det skal svært mye til for at sli
ke statlige inngrep – som har egen lovbeskyt
telse – gir noe som helst erstatning for verdi
fall på eiendommer. Dette er situasjoner hvor
hyttefolket ofte føler seg rettsløse. Dessverre
er ikke dette langt fra den brutale sannheten.
Større muligheter for erstatninger og kom
pensasjon foreligger hvis private aktører etab
lerer næringsvirksomhet (søppeldeponier og
lignende) som beviselig ødelegger omgivelser
og omsetningsverdier, men erstatninger sit
ter likevel vanligvis langt inne, bevisbyrden er
tung og rettsprosesser kostbare. I offentlig vei
byggingssammenheng er det nærmeste man
kommer at støyforskriftene gir rett til oppsett
av støyvern hvis støyfaktor i solveggen over
stiger 55 desibel. Innløsning av eiendom skjer
kun der den konkret ligger i veien for tiltaket.

I kategori «statlige farer» ligger også lov
justeringer. Slikt er sjelden, men rammet like
vel hardt de mange fritidsboligeiere da reglene
om regulering av tomteleie (bygslingsavgif
ter) ble revidert av Stortinget for et knapt år
siden. Norges Hytteforbund har også erfart at
endring av kommunale forskrifter, for eksem
pel for kjøring av snøscooter til avsidesliggen
de hytter, kan utgjøre en risiko for ubehagelige
overraskelser.

SKATTEFARENE

Faren for økte skatter som svir i lommeboka,
er noe av det mest åpenbare du kan utsette deg
for når du har vært så «dum» at du har skaf
fet deg en fritidsbolig. La oss først slå fast at vi
ikke ønsker å bidra til noe «skattehysteri», der
innføring og praktisering av en moderat eien
domsskatt medfører all verdens reaksjoner og
protester fra hyttefolket. Det Norges Hyttefor
bund kjemper mot, er bevisst misbruk av ord
ningen med kommunal eiendomsskatt. Det er
OMSETNINGSVERDIEN som ifølge loven er
grunnlaget for eiendomsskatten, men Norges
Hytteforbund ser at dette prinsippet kan prak

«Som ‘verstingkommune nr. 1’ i
Norge vil Norges
Hytteforbund utrope
Stranda kommune.»
tiseres ulikt for boliger og fritidsboliger. Sel
ve takseringssystemet kan konstrueres rundt
at egne innbyggere, som har stemmerett ved
kommunevalget, skal skjermes mot høye ei
endomstakster opp mot markedspris, mens
takstene for eiere av fritidsboliger ligger mye
nærmere eller over omsetningsverdi. Vi ser
dessverre at særlig hyttekommuner med man
ge fritidsboliger og færre fastboende diskrimi
nerer hyttefolket.
Selv om flertallet av norske kommuner er
lovlydige, begynner fenomenet etter hvert å
bli så åpenbart at Kommunenes Sentralorga
nisasjon (KS) i brev til Finansdepartementet
har foreslått å gjøre det LOVLIG å diskrimi
nere hyttefolket. Se eget oppslag annensteds
i dette nummer av H&F. Jens N. Engelstad
illustrerer også i en egen artikkel hvor vanske
lig det er for hytteeiere å framskaffe dokumen
tasjon for manglende kommunal etterlevelse
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av retningslinjer for beregninger av selvkost
for kommunale avgifter/gebyrer.

VERSTINGKOMMUNER

Som «verstingkommune nr. 1» i Norge vil
Norges Hytteforbund utrope Stranda kom
mune. Stranda ble berømt da det under debat
ten om eiendomsskatt i kommunestyret, fra
en av representantene ble framhevet at «Det er
jo en kjent sak at hytteeigarane er svært godt
bemidla» og eiendomsskattereglementet så
ble konstruert deretter. I Stranda kommune er
hyttetakstene 24.000 kroner per m² byggefla
te for hyttebygget (opptil 96 m²), mens vanlige
boliger slipper unna med halvparten, 12.000
kroner m². Resultatet er at hytter gjerne skat
tes for 90–120 prosent av salgsverdi, mens de
fastboende slipper langt billigere unna.
Dette er en klar ulovlighet, da Lov om ei
endomsskatt ikke gir slike åpninger for for
skjellsbehandling. Men Stranda kommune er
ikke alene. På vår liste over forskjellsbehand
lingskommuner finner vi Gausdal, 9000 kro
ner per m² mot 15.000 (166 prosent i hytteei
eres disfavør), Ringsaker 9000/13.000. Sigdal
har nettopp innført eiendomsskatt med dis
kriminerende 14.000 kroner for hyttene, men
bare 8000 for boliger, og har også høye tomte
priser for fritidsboliger. Vi har ennå ikke fått
sjekket dette ut i forhold til de lokale markeds
priser, men slik takstreglementet nå ser ut, vir
ker det faretruende nær «verstingtoppen» for
denne nye kommunen på listen. Hjartdal jus
terte heldigvis sitt reglement etter at hytteei
ere organiserte seg og engasjerte advokatfir
ma Hjort til en grundigere gjennomgang av
kommunens takseringssystem. For tiden fore
går det også en prosess i Ringebu kommu
ne (takstregime 9000/13.000 per m² i hytteei
ernes disfavør, pluss rådyre hyttetomter), der
hytteeierne har organisert seg for tilsvaren
de aksjoner med sannsynlig rettslig stevning
av kommunen som resultat. Se intervju med
Trond Hagen på side 6.
Andre mekanismer enn forskjellig takst
per kvadratmeter kan også brukes – her kan
kort nevnes at sonefaktorer for de forskjelli
ge områdene i kommunen kan gi multiplika
sjonsfaktorer som girer satsene opp eller ned
for de bygninger som finnes, slik at hytteom
råder kommer enda mer ugunstig ut i forhold
til fastboende. En annen teknikk – blant an
net brukt av Nissedal kommune – var å sette
høye grunntakster både for hytte og hus, men
gi betydelige aldersfradrag for bygninger et

ter originalt byggeår, helt uavhengig av aktuell
standard etter oppgraderinger. «Tilfeldigvis»
rammet dette mest en NY hyttebebyggelse,
mens boligbebyggelsen stort sett er av «eldre»
dato med store aldersfradrag.

holder ikke bare å være «sin egen lykkes smed».
Lokalt trengs det gode hytteforeninger som må
arbeide med å skape et nært tillitsforhold til sin
vertskommune. For det er her mange viktige
beslutninger for hyttefolket fattes. Enda flere lo
kale hytteforeninger og individuelle medlem
URETTFERDIG SYSTEM
mer må slutte seg til Norges Hytteforbund, slik
Det verste som kan skje er at flere farefelt ram
at vi blir bedre i stand til å tale hyttefolkets sak
mer samme hytteeiendom. Vi ser faktisk kla
mot storting og regjering. Som et verktøy i dette
re eksempler på
arbeidet har vi i Nor
dette i Hytteges Hytteforbund
«Hyttefolket må bli flinkere til å organisere seg
Norge, og disse – det holder ikke bare å være «sin egen lykkes smed.» utarbeidet et verk
eksemplene er
tøysett for de lokale
gjerne knyttet til kommunal eiendomsskatt. rett» over eiendommen og dermed skal svare hytteforeningene: «Veikart for samarbeid med
Det er nemlig ikke slik at den kommunale for skatten. Dette er særlig ille. Verden er ikke vertskommunen», som vi oppfordrer alle vel
skattetaksten blir redusert fordi eiendommen rettferdig, dessverre.
foreninger å sette seg inn i, og søke å markeds
synker i verdi når et farefelt slår inn. Skatte
føre i forholdet til sin vertskommune. Veikartet
taksten settes for 10 år av gangen, eller lenger BOTEMIDLER
er presentert grundigere i annet oppslag i dette
hvis ny taksering ikke vedtas av kommunesty De botemidler vi kjenner, har vi allerede om nummer av «Hytte & Fritid» og i sin helhet på
ret. Skulle man i denne perioden bli rammet talt. Det aller viktigste tror Norges Hyttefor nettsiden vår. Skal hyttefolkets avmakt reduse
av noen av de fenomener vi her har beskrevet, bund likevel er at hyttefolket blir flinkere til å res, må «Veikartet» innarbeides i kommunene
og hytteverdien dermed blir forringet, så gjel organisere seg. Hyttefolket må ta konsekvensen rundt om og tas i bruk!
der fremdeles den gamle eiendomsskattetaks av at vi lever i et organisasjonssamfunn – det
Mathias B. Dannevig
ten, til tross for verdireduksjon. Mest urime
lig er det når økte bygslingsavgifter klart slår
ut på verdien av hytta. Men skattetakstene jus
teres ikke. Og selv om hytteeieren ikke eier
tomta, må han ifølge eiendomsskatteloven
(for langvarige bygslingskontrakter) skatte for
tomteverdien (som nå for eier ØKER, grunnet
mye høyere leie) fordi han gjennom bygslings
kontrakten kan anses å ha «permanent råde

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS ble etablert i 1988. Vi er et mellomstort advokatfirma med engasjerte
advokater og medarbeidere. Vårt hovedkontor er på Olavsgaard i Skedsmo og vi har avdelingskontorer
på Solli Plass i Oslo, på Bekkestua og på Jessheim.
Vi yter advokattjenester til privatpersoner, bedrifter, banker, organisasjoner, kommuner samt offentlige
instanser.
Noen av våre fagområder er:
Arbeidsrett
Arv, skifte
Bygg, bolig, entreprise

Fast Eiendom
Forretningsjus
Familie og barn

Omstilling og nedbemaning
Personskade

Vi har lang og god kompetanse på alle fagfeltene - også på eiendom og arveplanlegging.
Vi gir ½ time gratis bistand og 20% til medlemmer av Hytteforbundet.

www.advonico.no

Tlf. 64 83 00 00
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ﬁrmapost@advonico.no

Trond Hagen står bak en
eiendomsskatt-aksjon mot
Ringebu, en av kommu
nene som diskriminerer
hyttefolket ved taksering
av eiendomsskatt.

Hyttefolket til aksjon i Ringebu:

Mobiliserer mot
diskriminerende hytteskatt
Han har klart å mobilisere sterke krefter i kampen mot det han mener er urettferdig
beregning av eiendomsskatt i Ringebu kommune. Det drar seg nå mot rettssak. Med seg
på laget har han om lag 125 hytteeiere (stadig økende antall), advokater som i lengre tid
har jobbet med saken – og (selvfølgelig!) Norges Hytteforbund.
Av: Tove Helen Selbæk, redaktør/Hytte & Fritid

D

ermed står ikke hytteeier Trond Hagen alene i denne aksjonen, som etter Norges Hytteforbunds syn har stor betydning for kampen mot diskriminerende betingelser
ved hyttetaksering for beregning av eiendomsskatt.

BETALER MER ENN FASTBOENDE

I Ringebu ble eiendomsskatt innført i 2009, den gang startet man på
0,025 prosent. Nå er man oppe i 3,7.
– Vi venter at eiendomsskatten økes år for år, til maksgrensa endelig er nådd, sier Trond Hagen til Hytte & Fritid. Han er leder av
Kvitfjellåsen velforening i Ringebu, og presiserer at han ikke er imot
eiendomsskatt på hytte, men derimot at de aller fleste hytteeiere for

lengst har akseptert at de må bidra økonomisk i den kommunen de
har hytte.
– Det er den store forskjellsbehandlingen vi reagerer på. Det bør
være felles regler for hus og hytte, hvor det for eksempel kun brukes
sonefaktorer eller differensiert kvadratmetertakst. Ikke som i Ringebu, hvor begge alternativene benyttes sammen, og hvor blant annet
et tillegg på 5–10 prosent legges på taksten begrunnet god utsikt, 10
prosent for beliggenhet – og så videre. Dermed ender hytteeiere med
å betale opptil flere ganger mer enn boligeiere. Hvorfor skal hytteeiere
betale en større andel av verdien, sammenlignet med fastboende? Det
er jo helt feil, fastslår Hagen.
Norges Hytteforbund er sterkt engasjert i dette temaet og har for
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lengst innsett problematikken i det Hagen beskriver. Dette framgår av
en rekke artikler i dette bladet samt omtale i blant annet Finansavisen
for en tid tilbake, der Hytteforbundets styremedlem og finanspolitiske talsmann Mathias B. Dannevig tok til orde for at Hytteforbundet
setter inn sterke krefter for å få bukt med problematikken.

TREKKER INN KVADRATMETERPRIS

fortjener honnør for å ha laget takseringsrammer for eiendomsskatt i
henhold til intensjonen i eiendomsskatteloven, sier Hagen.

IKKE BÆREKRAFTIG

Framtidsutsiktene for fritidsboliger i Ringebu kommune er skremmende hvis denne politikken får fortsette, mener Hagen.
– Med eksisterende skatte- og avgiftspolitikk vil et fortsatt synkende folketall føre til at skatte- og avgiftstrykket for eiere av fritidsboliger gradvis vil øke for å kompensere for inntektstapet fra fastboende. Allerede fra i år har endring i takster for eiendomsskatt ført til en
skatteøkning på cirka 15 prosent. Dette vil ikke være en bærekraftig
politikk på lang sikt og kan føre til at utviklingen og utbyggingen i
Kvitfjell og andre områder forsinkes eller stopper helt opp, med den
følge at verdien på fritidsboliger i kommunen faller.

I Ringebu startet det hele med at noen hytteeiere reagerte på høy eiendomsskatt, og stilte spørsmål rundt takseringen.
– Hytteforeningen vår begynte å se litt nærmere på dette, og vi ble
overrasket over hva vi fant. Vi forsøkte å få kommunen i tale, men
det eneste svaret vi fikk, var at den enkelte hytteeier måtte klage på
skatten. Men det er jo ikke slik at vi tror beregningen er feil, det er
forskjellsbehandlingen som er problemet. Og det å bevise en slik forskjellsbehandling er ikke lett, sier Hagen.
POLITISK VIRKEMIDDEL
Siden høsten 2014 har advokater jobbet med saken.
– Det ble ansett som nødvendig, for kommunen jobber veldig Eiere av fritidsboliger i Kvitfjell betaler årlig seks til åtte millioner krohardt imot, sier Trond Hagen. Han viser blant annet til en henven- ner i eiendomsskatt. Hagen forklarer at av disse midlene tilbakeføres
delse fra advokatene der kommunen ble bedt
kroner null til videre utvikling av området.
om å svare på 18 spørsmål rundt beregning av «Uten NHFs hjelp er det
– Kvitfjell alpinanlegg mottar etter søknad kun kr 110.000 i årlig støtte til løypeeiendomsskatt. Svaret fra kommunen var at
de «ikke hadde verken plikt eller kapasitet til mulig denne saken ikke preparering. Det kan derfor se ut som om
ville blitt fulgt opp slik Ringebu bruker forskjellsbehandling av friå besvare slike henvendelser». Til slutt sendte advokatene et prosessvarsel for å få svar på
tidsboliger for å holde kostnadsnivået lavest
den blir nå.»
spørsmålene.
mulig for kommunens egne innbyggere som
22. april kom det omsider et brev fra KS-advokatene (kommu- et politisk virkemiddel for å begrense avfolkningen. Kommunens retnens egne advokater). Her ble det opplyst om at beregningen for ei- ningslinjer for beregning av eiendomsskatt og gebyrregulativets utendomsskatt blant annet var basert på kvadratmeterpris. Det fikk ak- forming tyder på det.
sjonsgruppa til å reagere.
– Det er sannsynlig at også andre små kommuner forskjellsbe– Det står ikke et ord i eiendomsskatteloven om kvadratmeterpris. handler fritidsboliger for å kompensere for inntektstap grunnet falDet er verdien av boligen som skal være grunnlaget. Vi er kritiske til lende innbyggertall. Det kan nok være en av grunnene til kommunenes motstand mot å endre praksis, sier aksjonslederen videre.
beregningsmetoden, sier Hagen.

SYNKENDE INNBYGGERTALL

Trond Hagen forklarer hva han mener er hovedårsaken til at slik skatt
innføres.
– Jeg mener det skyldes synkende innbyggertall. Jeg har undersøkt litt rundt store hyttekommuner, med folketall på rundt 6500 og
færre, blant annet Sør-Fron, Stranda, Gausdal, Hjartdal og Ringebu.
Alle disse kommunene har de siste årene hatt synkende folketall på
mellom 1,5 og 12 prosent. Samtidig vet vi at flere av dem forskjellsbehandler fritidsboliger og helårsboliger med eiendomsskatten. Ta for
eksempel Ringebu kommune, som jeg kjenner godt. Fra OL i 1994 og
fram til i år har folketallet i kommunen falt med 559 innbyggere, noe
som betyr et gjennomsnittlig årlig fall på 25 personer, cirka 12 prosent. I samme periode har antallet fritidsboliger økt betydelig, blant
annet som følge utbygging i Kvitfjell. I dag er det cirka 4000 fritidsboliger i kommunen, mens det er 4462 fastboende. Dermed er det nesten fire ganger så mange fritidsboliger som helårsboliger i Ringebu.
Kommunene Trysil og Folldal, derimot, har valgt en annen vei og

INNSTILT PÅ Å KJEMPE

Hagen forklarer at det er mange kommuner som har lignende utfordringer.
– Man skal være både sta og tøff for å få noe slikt i havn. Iallfall i en
kommune som Ringebu. Interessen er stor, men det kan være et stort
steg derfra til å delta i en aksjon. Vi har fått med oss om lag 10 prosent
av hytteeierne i området, og håper på å komme opp i 25 prosent. Seks
hytteforeninger er direkte eller indirekte involvert. Dette kan nok ta
tid, men vi er innstilt på å kjempe. At det nytter, er en nylig aksjon i
Hjartdal et godt eksempel på. Her snudde kommunen i en lignende
sak etter påtrykk fra hytteeiere.
Til slutt understreker Hagen at uten Hytteforbundets hjelp og støtte er det mulig at denne saken ikke ville blitt fulgt opp slik den blir nå.
– Norges Hytteforbund har bidratt til at vi fortsatt står på. For øvrig er medlemsbladet en sterk bidragsyter ved at det tar opp aktuelle problemstillinger og setter søkelyset på eventuelle skjevheter. Godt
jobbet!

–7–

Kommunenes Sentralforbund

Vil gjøre det mulig å
diskriminere fritidsboliger
KS sendte allerede i juni i fjor et ønske til Finansdepartementet om å gjøre det lovlig å
diskriminere hyttefolket ved fastsettelse av takstgrunnlag for eiendomsskatt. Rent teknisk skulle
dette kunne skje ved et annet bunnfradrag i eiendomstaksten for fritidsboliger i forhold til helårsboliger. KS argumenterer formelt med at det kan gjøre det lettere å få ungdom til å bosette seg når
eiendomsskatten kan reduseres for de fastboende – eller omvendt: Det kan bli lettere å tiltrekke
seg hyttebebyggelse når det i en periode er mulig å redusere bunnfradraget for fritidsboliger
i forhold til helårsboliger.

N

orges Hytteforbund avviser selvsagt
fullstendig slike forslag. Vi tror forslaget
til dels er av taktisk art – KS har som
kommunenes interesseorganisasjon re
gistrert den faktiske (og etter vårt syn ulovlige) dis
kriminering som skjer, og har sett at vi har reagert
sterkt mot dette i brev til Finansdepartementet i feb
ruar 2015. Nå ønsket KS kanskje å komme en kor
reksjon fra Finansdepartementet i forkjøpet ved å
argumentere for at den diskriminering vi påpeker,
faktisk bør være lovlig. Om ikke annet så kunne man
med de framsatte ønsker «nøytralisere» Hyttefor
bundets krav om at departementet burde innskjerpe
lovens praktisering.
De formelle argumentene FOR å gjøre en diskri
minering lovlig synes Norges Hytteforbund er veldig
svake. Det blir helt galt å «lure» hyttebebyggelse eller
ungdom inn i kommunen på gale, skattemessige for
utsetninger, for så å innføre et nytt regime en tid et
terpå, og bryte all forutsigbarhet. Helt galt mener vi

dessuten det vil være å gjøre det lovlig å diskrimine
re en gruppe som ikke har stemmerett ved valgene.
Her legger man med loven i hånd til rette for at
kommuner kan spekulere fritt i å la eiendomsskat
ten være en byrde for dem som ikke kan gi et politisk
svar ved valg, uten noen som helst politiske rettighe
ter i sakens anledning, en gruppe som ikke engang
har rett til å bli hørt og forespurt. Én ting – galt nok
– er det at noen kommuner i dag, i strid med loven,
praktiserer dette. En mye verre ting er å gjøre det
lovlig.
Finansdepartementet har besvart KS' henvendelse
med at man tar ønsket fra KS med seg inn i arbeidet
med den kommende skattereformen og vil komme
tilbake til spørsmålene om kommunal eiendoms
skatt ved en senere anledning. Norges Hytteforbund
vil følge opp saken i en ny henvendelse til Finansde
partementet medio 2016, om det vi mener er mang
lende oppfølgning fra departementets side av vårt
brev fra februar 2015.

Faksimile:

s
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Jens N. Engelstad
Varamedlem i styret i
Norges Hytteforbund.

Kommunale avgifter/gebyrer
– Kafka eller Don Quijote?
Kommunale avgifter (også kalt gebyrer) er underlagt Retningslinjer for
beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, som er utgitt
av Kommunaldepartementet og sist revidert 1. januar 2014.

S

elvkost er den totale kostnadsøknin
gen en kommune eller et selskap har
ved å produsere en bestemt vare eller
tjeneste. En kommune har altså ikke
lov til å kreve mer enn det koster kommunen å
produsere tjenestene.
Retningslinjene gjelder for følgende kom
munale og interkommunale avgifter/gebyrer:
Renovasjon
Vannforsyning
Avløpshåndtering
Tømming fra septiktanker
Plan- og byggesaksbehandling
Oppmåling og matrikkelføring
Feiertjenester
Retningslinjene er tydeligvis vanskelige
nok å praktisere, selv om kommunene be
sitter all verdens kompetanse på kommu
neregnskap. Beregning av avgift for kom
munale oppmålingstjenester er ofte ikke i
nærheten av å følge retningslinjene (se www.
hytteforbund.no, Hytte & Fritid # 3-2015 og
# 1-2016). Kommuner er pålagt å lage forog etterkalkyle som skal vise at de følger ret
ningslinjene, og å gjøre disse tilgjengelig for
allmennheten. Ofte gjør de det ikke av seg
selv, og det er eksempler på at de ikke engang
gjør kalkylene tilgjengelige på konkret fore
spørsel.
For vanlige hytteeiere (heretter samlebe
tegnelse for eiere av alle typer fritidsbolig) er
kommuneregnskap ugjennomtrengelig kom
pliserte, og kombinert med retningslinjer på
hele 43 sider skal man ha meget god tid og be
tydelig relevant kompetanse for å kunne regne

Av: Jens N. Engelstad Foto: Jens N. Engelstad

seg fram til om fakturerte avgifter er korrekte/
lovlige. Da skulle man tro at det fantes et uav
hengig offentlig organ som hytteeiere kan kla
ge til, men den gang ei.
Kommunale avgifter er normalt ikke å anse
som «enkeltvedtak», men følger automatisk
av et underliggende vedtatt avgiftsreglement
som gjelder for alle, og i HHT. forvaltnings
lovens § 28 har Fylkesmannen dermed ikke
til vanlig plikt til å foreta alminnelig klagebe
handling.
Fylkesmannen kan, men har ingen plikt til
å foreta lovlighetskontroll av en kommunes
beregninger. Vurderingen av om det skal fore
tas lovlighetskontroll etter kommunelovens §
59 nr. 2, er skjønnsmessig. I departementets
veileder H-2299 står det at det er et klart ut

«Retningslinjene er
tydeligvis vanskelige å
praktisere.»
gangspunkt at det skal hefte usikkerhet ved
avgjørelsens lovlighet før lovlighetskontroll
foretas. Ting tyder på at det ikke er ofte at fyl
kesmannsembetet vurderer usikkerheten så
stor at de foretar en lovlighetskontroll, og det
finnes ingen retningslinjer som angir kriterier
for bedømming av usikkerhetsgrad.
Nå kunne det jo rent teoretisk være mulig
for en hytteeier å foreta beregninger for å stad
feste lovligheten eller ulovligheten av et ved
tak om kommunale avgifter. Men da kommer
«rosinen i pølsa» inn i bildet, for det er en åp
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ning for at kommuner kan «differensiere abon
nementsgebyret uten at dette gjøres i direkte
samsvar med kostnadene knyttet til å betjene
de ulike brukerkategoriene. En slik differensie
ring må imidlertid bunne i et saklig hensyn».
Sitatet stammer fra en sak om kommunale av
gifter for vann og avløp som ble behandlet av
Sivilombudsmannen. De ulike brukerkatego
riene var «private fritidsboligeiere» på den ene
siden og «fastboende» på den andre. Slik diffe
rensiering skjer sannsynligvis oftere enn man
skulle tro, og gjett hvem som da blir tilgode
sett? Det er i hvert fall ikke hytteeierne! For å
tolke «saklige hensyn» i slike situasjoner, fin
nes det heller ikke noen offentlige eller andre
«retningslinjer» som kan bidra til en ensartet
fortolkning av «saklige hensyn». I ovennevn
te retningslinjer for beregning av selvkost er
«saklige hensyn» verken tema eller nevnt.
Da gjenstår spørsmålet i overskriften. Det
er tilsynelatende kafkask (Franz Kafka om det
absurde) det hele, men er det så ille som for
Don Quijote, som førte en håpløs kamp mot
vindmøllene? Det vil kun tiden vise!
Hytteforbundet mener situasjonen svekker
borgernes rettssikkerhet, og derfor nedleg
ger vi et betydelig arbeid i å få klarlagt hva be
grepene «saklige hensyn» og «usikkerhet» er
ment å bety i slike saker. Viktigst av alt er å få
sentrale politikere og offentlige myndigheters
forståelse for behovet for et uavhengig klage
organ der hytteeiere kan finne ut om verts
kommunens beregninger er lovlige eller ikke.
Vi kommer tilbake til temaet i Hytte & Fri
tid #3-2016. Følg med, følg med!

Kommunale vedtak og krav
til begrunnelse
Vi i Norges Hytteforbund (NHF) har «overvåket» kommunenes vedtakspraksis i mer
enn 40 år. Det vi naturlig nok har vært spesielt opptatt av, er kommunenes vilje
– ikke minst vilje til å begrunne sine vedtak slik forvaltningsloven krever.

D

en som i særlig grad følger den
ne praksis tett, er statens egen
«selvjustisinstitusjon»,
Sivil
ombudsmannen. Sivilombuds
mannens fulle tittel er da også «Stortingets
ombudsmann for forvaltningen». Sivilom
budsmannen har som oppgave å sikre at of
fentlige myndigheter (kommuner, fylkes
kommuner og staten) ikke gjør urett mot den
enkelte borger.
En av de oppgavene som Sivilombuds
mannen er spesielt opptatt av, er det lovpå
lagte krav som for eksempel kommunene har
til å begrunne sine vedtak.
Hovedregelen i forvaltningsloven § 24
er at «Enkeltvedtak skal grunngis. Forvalt

Foto: Colourbox

ningsorganet skal gi begrunnelse samtidig
med at vedtak treffes.»
Det som loven kaller et enkeltvedtak er
vedtak som gjelder rettigheter og plikter til
én eller flere bestemte personer.
Typiske eksempler er byggetillatelse, eller
avslag om samme, løyve til bruk av motor

«Kommunenes vilje
har vært ymse.»
kjøretøy (for eksempel snøscooter) i utmark,
eller avslag på søknad om samme.
Vår «overvåking» opp gjennom årene av
den praksis som har vært fulgt rundt om i
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kommunene, har brakt for dagen at kommu
nenes vilje, og evne til slik begrunnelse som
loven pålegger, har vært ymse. Den har nok
bedret seg gjennom årene, men fortsatt må
Sivilombudsmannen ta kommuner fatt fordi
de ikke overholder den plikt de har etter lo
ven.
Norges Hytteforbund ble stiftet rett før
den store endringen som skjedde i samfun
net vårt når det gjaldt retten til å bygge fri
tidsbolig på de mest attraktive steder. I star
ten av 1970-årene fikk vi det vi kalte en
NEI-fase for hyttebygging (herunder også ut
videlse og påbygg til eksisterende hyttebygg).
Bakgrunnen for dette var særlig loven om
byggeforbud i strandsonen og mot vassdrag,

og den praksis som etter hvert etablerte seg
med pålegg om planlegging (disposisjons
plan/reguleringsplan) i forkant av hyttebyg
ging.
I noen ganske få år var svært mange kom
muner i «hyttepopulære» områder svært lite
villige til å gi tillatelser overhodet, og deres
nei-vedtak var svært ofte mangelfullt be
grunnet, eller begrunnelsen var i praksis
fraværende. Kommunen viste for eksem
pel bare til «etablert praksis» gjerne supplert
med at en tillatelse vil gi «presedens». Det
såkalte «konsekvensspøkelset».
Gro Harlem Brundtland tok i sin peri
ode som miljøvernminister (1974–1979) et
ter hvert opp dette problemet på bred front,
og sendte ut et rundskriv til kommunene der
hun pekte på nødvendigheten av skjerping
av kommunenes begrunnelsespraksis.
Før dette hadde vi i NHF, i møte med mi
nisteren, referert en sak som vi hadde hatt på
vårt bord. En hytteeier i Østfold hadde fått
avslag på en søknad om å bygge båthus. I sin
begrunnelse skrev kommunen først ganske
omfattende om hvor fint dette båthuset var
tilpasset forholdene på stedet, og at det fak
tisk ville ha blitt en «forskjønnelse for områ
det dersom man hadde gitt byggetillatelse».
Kommunen avslo imidlertid søknaden med
den enkle «begrunnelse» at «i denne kom
munen gir vi ikke tillatelse til slike bygg».
(Det hører med til historien at Fylkesman
nen senere «refset» kommunen og endret
vedtaket.)
Dette var faktisk ikke et særtilfelle, men et
eksempel på hvor galt det ofte kunne være.
Dette var 40 år siden, og kommunenes
praksis har nok endret seg til det bedre si
den den gang. Fortsatt ser vi imidlertid sta
dig eksempler på at begrunnelsen for vedtak
er påtagelig svake.
Det er ikke nok, slik kommunene ofte
gjør, bare å vise til lovbud som man mener
kommer til anvendelse i den aktuelle saken.
Man må begrunne hvorfor man mener det
te lovbudet kommer til anvendelse. Dette
er selvfølgelig absolutt nødvendig for at sø
keren skal kunne forstå HVORDAN saks
behandleren i kommunen har forstått – og
brukt – loven. Avgjørelser i søknadssaker
som fører til vedtak, bygger i de fleste tilfeller
på at det har vært utøvet et skjønn, og spørs
målet om hvorvidt dette skjønnet har rele
vans til det aktuelle lovbud, må den som har
henvendt seg til kommunen, kunne teste.
I løpet av vinteren som vi akkurat har lagt
bak oss, har vi for eksempel erfart at en kom

mune «på dagen» endret praksis i behand
lingen av søknader om løyve til bruk av pri
vat snøscooter. Tidligere hadde kommunen
en etablert praksis som gikk ut på at den som
kunne framlegge legeerklæring der legen på
pekte nødvendigheten av at vedkommen
de kunne bruke egen scooter til nødvendig
hetskjøring til hytta, fikk slikt løyve. Dette
var selvfølgelig en praksis som alle som had
de hatt årlig scooterløyve tidligere, tok med
seg som en forutsetning da de gikk sist vinter
i møte. Den betydde FORUTSIGBARHET.
På bakgrunn av en slik årlig søknads
sak som ble fremmet sist høst, fattet kom
munen I SAMME FORMANNSKAPSMØ

«Kommunen avslo imid
lertid søknaden med
den enkle ‘begrunnelse’
at ‘i denne kommunen
gir vi ikke tillatelse til
slike bygg’.»
TE to vedtak. Først et vedtak om endring i
saksbehandlingspraksis – det som i forvalt
ningsloven er en forskrift (og ikke kan påkla
ges av noen enkeltperson). Dette gikk ut på
at kommunelegen ut fra den legeerklærin
gen som er framlagt, skal vurdere nødven
digheten av scooterløyve basert på tilbudet
om leiekjøring.
Så i neste åndedrag fatter formannska
pet et vedtak (enkeltvedtak) der den aktuelle
søknaden avslås.
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I god tid før denne forskriften om end
ringen i saksbehandlingspraksis ble vedtatt,
hadde kommunen mottatt flere andre en
keltsøknader som de hadde latt ligge uten å
informere søkerne om sen saksbehandling,
slik de er pålagt i forvaltningsloven. Også
disse enkeltsøknadene ble så avslått med
henvisning til ny saksbehandlingspraksis.
En praksis som altså var vedtatt flere uker et
ter at søknaden var mottatt.
Kommunen mener at endringen i saksbe
handlingspraksis var styrt av ny lov og nye
forskrifter. Etter vår oppfatning nødvendig
gjør ikke lovendring slik endring i praksis
som her var tilfelle, men en videre diskusjon
rundt dette skal vi ikke ta opp her.
Det hører imidlertid med til historien at
kommunen i de aktuelle sakene uttalte posi
tivt at hensynet til miljø, naturens mangfold,
viltbestand, med mer, ikke var berørt nega
tivt.
Det vi vil trekke fram i denne saken, er at
kommunens måte å behandle denne saken
på, framtrer for de berørte som at man «kon
struerer» en begrunnelse for et avslag på
en søknad, uten at man egentlig begrunner
konkret hva som har gjort at man har valgt å
endre praksis.
Her er det selv
føl
ge
lig også et spørs
mål om kommunen har forgrepet seg mot
Grunnlovens enkle lovbud som sier at «In
gen lov må gis tilbakevirkende kraft.» (Gl §
97). Denne bestemmelsen gjelder også for
kommunale forskrifter. Dette spørsmålet må
vi imidlertid også la ligge i denne sammen
heng.
Gunnar Svendsen

Fylkesordfører
Roger Ryberg,
Buskerud fylkes
kommune.

Buskerud Fylkeskommune med
innsigelse mot hytteplaner:
Norges Hytteforbund er for
moderasjon i utbyggingssaker
28. april i år: Buskerud Fylkesting behandlet innsigelse mot hytteplaner i Flå kommune, som
fylkeskommunens fylkesutvalg hadde vedtatt noen dager tidligere. Styremedlem og finanspo
litisk talsmann i Norges Hytteforbund, Mathias B. Dannevig, er selv medlem av Buskerud Fyl
kesting. Han forteller til Hytte & Fritid at Fylkestinget, med blant annet hans stemme, 28. april
støttet Fylkesutvalgets innsigelse mot planene. Fylkesutvalget har nå nedsatt et forhandlings
utvalg som skal drøfte saken med Flå kommune for å finne løsninger alle kan leve med.

B

akgrunnen for det
te er, for
tel
ler
Dannevig: Flå kommune har lagt
ut store områder grensende opp
mot vernede områder i Vassfaret,
for storstilt hyttebygging. Opp mot 2000 hyt
ter og tilhørende infrastruktur er tenkt satt
opp i området. Planene har vakt sterke reak
sjoner både hos naturvernorganisasjoner og
politikere i nabokommuner og fylkeskom
mune. Flå kommunes planer har også tidli
gere vært kritisert og søkt redusert av Fylkes
mannen.

HVA SKJER I KOMMUNENE?

Dannevig forklarer litt om bakgrunnen for
det vi opplever av store utbyggingsplaner
mange steder: Mens det tidligere var vanske
ligere for hytteelskere og Norges Hyttefor

bunds representanter å få utlagt tilstrekkelige
områder for hyttebygging i kommunene, er
situasjonen nå mange steder snudd på hodet.
Kjøpekraften i markedet gjør at folk er vil
lige til å betale en betraktelig sum for en hyt
tetomt med tilhørende infrastruktur med vei

«Eiendomsskatten har
nå tatt helt av i hytte
kommunene.»
og vann. Det følger altså mye mer «business»
med hver hytte som bygges NÅ i forhold til i
1950-åra. Og salg av store områder til hytte
byer kan dermed gi betraktelige salgsprove
ny for grunneierne og produsere masse eks
tra økonomisk aktivitet.
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Men det viktigste forholdet for større hyt
tebygging, mener Dannevig, er EIENDOMS
SKATTEN, som i 2007 også ble gjort mu
lig for kommuner å vedta for fritidsboliger
utenfor tettbygd strøk. Eiendomsskatten har
nå tatt helt av i hyttekommunene og kan ge
nerere store skatteproveny til vertskommu
nen. Av 428 kommuner har nå 236 skatt på
hytter og hus. Og tallet stiger stadig.
Norges Hytteforbund har som en av sine
hovedsaker at dette ofte – dessverre – skjer
på en diskriminerende måte mot hytteeierne
i forhold til de fastboende, i strid med lovens
intensjon. Her skal denne diskusjonen lig
ge – poenget er at eiendomsskatt for de fol
kevalgte og salgsinntekter for grunneierne
medfører nye og sterke allianser i kommu
nestyrene når politikerne ser framtidige skat

tekroner som følge av storstilte hytteutbyg
ginger. Grunneiere og politikere med mange
partifarger får plutselig felles interesser. Slik
var det ikke før, men nå vil arealplanleggin
gen bli sterkt preget av dette.
– Her vil man invitere hyttekjøpere inn
mens skattekravene er moderate, og så kan
skatteskruen senere skrus hardere til, sier
Dannevig, med dårlig skjult ironi.

HVA SKAL NORGES HYTTEFORBUND MENE?

Hytteforbundet får seg stadig oftere forelagt
saker fra medlemmene der hytteeieres OM
GIVELSER dramatisk forandrer karakter
etter at nye, store utbyggingsplaner vedtas i
kommunestyrene. Store tur- og rekreasjons
områder som også benyttes av hyttefolket,
kan også bli berørt når planene er så omfat
tende som i Flå kommune, sier Dannevig. Vi
har sett tilsvarende tendenser andre stede. I
mindre omfang er et tilfelle på Sjusjøen blitt
godt kjent. Her har hytteeierne gått i demon
strasjonstog og vært på nasjonal TV.
– Norges Hytteforbund har selvsagt ikke
forlatt sin plattform om å støtte opp om at
arealer gjøres tilgjengelig for hyttebygging.
Og vi er glade for den økonomiske aktivitet
som dette gir til vertskommunene, sier Dan
nevig.
– Men når hyttefolket drar på hytta, så vil
vi gjerne beholde de naturlige omgivelsene
mest mulig, og ikke plutselig måtte opple
ve at det som var en mer isolert hyttebebyg
gelse med et naturlig omkringliggende re
kreasjonsområde, plutselig forandres til en

by. Da forsvinner litt av vitsen med hytteli
vet. Generelt trenger vi derfor – mer enn før
– mekanismer for å balansere alle friluftsin
teressene (inkludert eksisterende hytter) opp
mot de stadig sterkere økonomiske interes
ser som gjør seg gjeldende i feltutbyggings
saker, konkluderer Dannevig.

MODERASJON ER VIKTIG – BALANSEN NATUR/
BEBYGGELSE MÅ BEVARES

Buskerud fylkeskommune har cirka 10 pro
sent av landets fritidsboliger, og hyttefolket
bidrar med nærmere 800 millioner i økono
misk aktivitet for hyttekommunene i fylket.
I dette fylket er reiselivet en svært viktig næ

ringsvei. Politikere i Buskerud Fylkeskom
mune – og Norges Hytteforbund – vil der
for selvsagt ikke stoppe hytteprosjektet i Flå.
Men vi ønsker en ny gjennomgang av plane
ne, for, blant annet i samråd med naturvern
organisasjonene og Flå kommune, å finne en
mer riktig balanse for hva naturen kan tåle
av inngrep fra infrastruktur og bebyggelse.
– Jeg tror dette fremdeles vil medføre en
betydelig hyttebygging i de foreslåtte områ
dene. Og det er jeg glad for – vi støtter hyt
tebygging i ansvarlig omfang. Og mer balan
sert tror jeg dette vil bli – til glede for både
fastboende, framtidige/nåværende hyttefolk
og tilreisende, avslutter Dannevig.

FYLKESMANNEN I BUSKERUDS ANBEFALINGER OG
FAGLIGE RÅD:

«På bakgrunn av sentrale og regionale føringer om planlegging av fritids
bebyggelse og med vekt på en bærekraftig arealforvaltning, vil Fylkes
mannen sterkt fraråde de foreslåtte utbyggingsområdene ved Turufjell.
Området består i dag av et større sammenhengende naturområde som
ligger mellom hytteområdene ved Skardsdalen og Veneli. Området er
uberørt fra tekniske inngrep (hvis en ser bort fra høyspenningstraseen) og
utbygging her vil medføre at inngrepsfrie naturområder (INON-områder)
blir redusert. Videre er noen av hyttefeltene plassert over tregrensa og i
åpne landskapsrom med sårbare myr- og våtmarksområder hvor inngre
pene vil medføre at landskapets karakter vil endres betraktelig. Dette
mener vi er uheldig og ikke i tråd med nasjonale eller regionale føringer
for forvaltning av fjellområdene.»
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Veikart for samarbeid
mellom fritidsboligeiere
og vertskommunene
Har din hytteforening systematisk
kontakt med vertskommunen? Hvis
ikke, oppfordrer Norges Hytteforbund
sine hyttevelforeninger å søke etab
lering av et kommunikasjonsforhold
med kommunen, slik at hytteeierne
kan bli hørt i saker som angår dem.
Foto: Colourbox

N

orges Hytteforbunds styre har nettopp
oppdatert sitt forslag til retningslinjer for
slikt samarbeid mellom Hytteforeninge
ne og vertskommunen. Vi kaller det VEI
KART. Vi oppfordrer de velforeninger som er medlem
i NHF å ta kontakt med sin kommune og foreslå en
mer systematisk kommunikasjon mellom eiere av fri
tidsboliger og vertskommunen, og at kommunikasjon
og samarbeid kan foregå på basis av det VEIKART vi
her legger fram.
Det er viktig å understreke at VEIKARTET er et FOR
SLAG, og at de enkelte velforeninger og den enkel
te kommune står fritt til å gjøre de justeringer/stryk
ninger/tilføyelser som det blir gjensidig enighet om.
Forhåpentligvis kan VEIKARTET hjelpe til å skape
en plattform for samarbeid med kommunen og kon
struktiv samorganisering av hytteeiere i kommunen!
Vil du lese hele, veikartet kan du gå inn på vår hjem
meside www.hytteforbund.no.

UTDRAG FRA VEIKARTETS EGEN INTRODUKSJON:

De lokale hytteforeninger bør bli en partner i kommuneutviklin
gen i de saker hvor det er naturlig at hytteeiere blir hørt. Forenin
gene blir tatt med på råd og gis innflytelse i de saker som naturlig
berører fritidsboligeierne. Kommunene vil i sin saksbehandling
tilrettelegge for dette gjennom nødvendige høringsprosesser.
Slik tilrettelegging og samarbeid mellom hytteeiere og vertskom
munen setter også klare krav til at eierne av fritidsboliger organi
serer seg og framstår med en lokal organisasjon som vil fungere
som en ryddig og representativ samtalepartner for kommunen.
Her kreves det organisering og målrettet innsats for innflytelse fra
hytteeierne og deres lokale organisasjoner. Kommunene erkjen
ner at manglende innflytelse for eiere av fritidsboliger represen
terer en demokratisk utfordring, men samtidig en spennende
mulighet for kommuneutviklingen i norske kommuner. Fritids
boligeiere bruker ikke de mest kostnadskrevende, kommunale
tjenestene, som skole, helse og omsorg. Likevel er de bundet av
de samme pliktene som fastboende: Skatter og avgifter skal be
tales, og lover og forskrifter skal etterleves, og eierne av fritidsbo
liger berøres av de vedtak som fattes på lik linje som kommunens
fastboende. Likevel har eiere av fritidsboliger med bosted utenfor
vertskommunen ikke noen politisk innflytelse gjennom kommune
valg. Slik skapes et demokratisk underskudd som «Veikartet» vil
legge til rette for å kompensere for gjennom gjensidig samarbeid
og respekt.
NB: I forhandlinger mellom den aktuelle kommune og hytteeieres
organisasjoner kan partene gjøre de justeringer av Veikartets be
stemmelser som det er gjensidig enighet om.
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Pressemelding fra
Norges Hytteforbund:
Eiendomsskatt
for fritidsboliger
Norges Hytteforbund (NHF), som gjennom medlemskap av landets hyttevelforeninger og
individuelle medlemmer, representerer ca. 25.000 hytteeiere – har gjennom presseopp
slag registrert at revidert nasjonalbudsjett inneholder et punkt (side 56) om at man nå vil
foreslå at norske kommuner skal få anledning til å frita fritidseiendommer for eiendomsskatt.
Foto: Colourbox

F

orutsatt at forslaget ikke gir generell an kelte hyttekommuner misbrukes til å la hytteeierne ta
ledning til differensiering mellom hytter en større del av skattebyrden enn de fastboende. Dette
og hus, er Norges Hytteforbund positive skjer ved at takseringsreglement for verdifastsettelse
til at kommunene nå får en slik åpning i av hytteeiendommer (eiendomsskatt skal utlignes på
lovverket. Vi hilser også velkommen at startpunkt basis av antatt salgsverdi) utformes slik at hytteeierne
for eiendomsskatt for hytter og hus er presisert til (uten stemmerett ved kommunevalg) kommer langt
å være to promille. Samtidig vil NHF presisere føl dårligere ut enn boliger. For hytter kan taksering gjer
gende:
ne gå opp til, eller over 100 prosent av omsetningsver
– Vi tror forslaget om mulig skatteunntak for di, mens det for boliger er langt lavere takster. Dette
hyttebebyggelse mest vil
fenomen er særlig utbredt i
være av sym
bolsk be
tyd
«Vi tror forslaget om typiske hyttekommuner med
ning, først og fremst der fri
ge fritidsboliger og færre
mulig skatteunntak for man
tidsbebyggelsen er relativt
fastboende. I større kommu
hyttebebyggelse mest ner med mindre fritidsbe
ubetydelig i forhold til an
tall fastboende i kommu
vil være av symbolsk byggelse er fenomenet som
nen. Men sam
ti
dig ser vi
oftest fraværende.
betydning.»
at dette gir muligheter for
– Norges Hytteforbund
kommuner som ønsker å gjøre seg attraktive for ny har i brev til Finansdepartementet i februar 2015
hyttebebyggelse og den økonomiske aktivitet det bedt om at Departementet skjerper inn reglene slik
te fører med seg. Hyttekjøpere må da være bevisst at slik diskriminering blir ulovlig. Vi er skuffet over
at et slikt vedtak om skattefrihet lett kan omgjøres.
at Finansdepartementet hittil ikke har tatt denne hen
– Det har de siste år vært en økning av kommuner vendelsen på alvor. Forslagene i dagens reviderte na
som har innført eiendomsskatt for hytter og hus, nå sjonalbudsjett bøter ikke på dette.
236 av 428 kommuner. Eiendomsskatten innbringer
– Forslaget om anledning til å frita fritidseiendom
cirka 9,4 milliarder til norske kommuner, herav cirka mer for eiendomsskatt håper vi ikke skal åpne opp
4,5 milliarder fra hytter og hus. Denne inntektskilden for senere anledning til generell differensiering av ei
har de siste årene styrket sin betydning for kommune endomsskatt mellom hytter og hus. Vi vet av erfaring
ne, og særlig ser vi at typiske hyttekommuner har ei at den tapende part i typiske hyttekommuner da blir
endomsskatt som en viktig inntektskilde.
den gruppen som ikke kan stemme ved kommune
– Norges Hytteforbund er ikke prinsipiell mot valgene – nemlig hyttefolket.
stander av en moderat eiendomsskatt der også hytte
folket gir bidrag til sin vertskommune i tråd med de For Norges Hytteforbund:
utgifter en hyttebebyggelse påfører kommunen. Li Mathias B. Dannevig, finanspolitisk ansvarlig, og
kevel ser vi dessverre at Lov om eiendomsskatt i en Trygve Jarholt, styreleder
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Mauritz Aarskog
Advokat og partner i Østby
Aarskog advokatfirma as,
ostbyaarskog.no

Privat vei:

Eiendomsrett, bruksrett, rett
til å etablere bom og kreve
bompenger
Privat vei gir ofte grobunn for uenighet og tvister. Privat vei er ikke uvanlig, og det er
heller ikke uvanlig at eiendommer har felles vei eller veirett over hverandres eiendom.
Spørsmål som går igjen, er: Hvem eier veien? Hvem har rett til å bruke den? Hvilke
regler gjelder for adgang til å stenge veien?

E

iendomsrett til den private veien er
ofte avgjørende for hvem som kan
iverksette tiltak på veien, for eks
empel å sette opp bom og eventuelt
kreve bompenger. Ofte vil den som har eien
domsrett til grunnen, også ha eiendomsrett
til selve veien. Det trenger imidlertid ikke all
tid å være slik: Et praktisk eksempel er hyt
teeieren som med tillatelse fra naboen har
bygd vei på fremmed grunn for å få naturlig
atkomst til sin hytte. Selv om hytteeieren eier
veibygget over naboens eiendom, må bruk av
veien samsvare med den retten han har av
talt med grunneieren. Likeså kan heller ikke
grunneieren uten videre ta i bruk en vei som
er bygget opp av andre. Veier kan også eies i
fellesskap. Det er praktisk i tilfeller hvor vei
en strekker seg over ulike eiendommer eller
flere brukere sammen har etablert vei over
fremmed grunn til sine respektive eiendom
mer.
Rett til å etablere bom på privat vei er ofte
aktuelt, typisk for å hindre at utenforståen
de bruker veien. I kraft av sin eiendomsrett
har grunneier som utgangspunkt adgang til
å etablere bom på sin private vei. Imidlertid
kan grunneiers rett til å etablere bom være
begrenset av andre rettighetshavere. Grunn
eier må respektere andre rettighetshavere til
veien og kan ikke sette opp bom som stenger

Av: Mauritz Aarskog

for en slik rettighetshaver: I så fall må rettig
hetshaveren få nøkkel til bommen eller lig
nende.
Veirettigheter (bruksrett til andres vei)
kan ha ulike stiftelsesgrunnlag. Det vanlig
ste er avtale. Veirettigheten er gyldig selv om
den ikke er tinglyst på den tjenende eien
dom, men tinglysning er å anbefale: Det sik
rer rettsvern for rettighetshaveren, og veiret
tigheten blir ikke tapt selv om den tjenende
eiendommen overdras. I tillegg kan veirett
ha oppstått gjennom for eksempel hevd og
brukstid. Hevd krever bruk av veien i den tro
at man har en veirett i minst 20 år. I noen til
feller kreves slik bruk i minst 50 år. En hevdet

«Grunneier kan ikke
uten videre ta i bruk en
vei som er bygget av
andre»

veirett har rettsvern uten tinglysning.
Friluftsloven hjemler enkelte allemanns
retter. Det vil si rettigheter som tilligger alle
uten særlig rettsgrunnlag. Allemannsrette
ne omfatter blant annet ferdselsrett. I utmark
– 16 –

kan som utgangspunkt enhver ferdes til fots,
med sykkel eller ridende til hest så lenge det
skjer hensynsfullt og med tilbørlig aktsom
het. I innmark er ferdselsretten noe mer be
grenset: Men på vei eller sti kan man også i
innmark som utgangspunkt ferdes hele året
til fots, med sykkel eller ridende til hest så
lenge man ikke passerer gårdsplass eller hus
tomt eller på annen måte er til utilbørlig for
trengsel eller ulempe for eier eller bruker. Al
lemannsretten omfatter som utgangspunkt
ikke motorkjøretøy eller hestekjøretøy: Slik
ferdsel kan eier av privat vei derfor forby med
mindre annet er bestemt.
Den som har eiendomsrett til privat vei,
kan også, som utgangspunkt, kreve bompen
ger for bruk av veien. Denne retten er imid
lertid begrenset av veiloven § 56. Der fram
går at oppkreving av bompenger krever
samtykke fra kommunen. Kommunen fast
setter også størrelsen på bomavgiften og kan
videre sette vilkår for bruken av bompengene
som kommer inn. I sine avgjørelser vurderer
kommunen først og fremst om det er rime
lig å kreve bompenger på den aktuelle veien,
herunder hvor stor avgift som er rimelig. Ak
tuelle momenter i denne vurderingen er om
fang av ferdsel, slitasje på veien og kostnader
ved vedlikehold av veien.
Mauritz Aarskog

Mangeårig NHF-medlem:

Knut Korsæth
har fått mange
gode råd fra
juristen i Norges
Hytteforbund.

Norges Hyttefor
bund hjelper oss!
Gjennom mange år (vel 20) har jeg hatt et
nært forhold til Norges Hytteforbund, først
som vanlig medlem, de siste årene også gjen
nom medlemskapet i velforeningen og nå i
styret for veilaget for vårt område.
Foto: Privat

S

om hytteeiere flest har jeg vært avhengig av juridiske råd.
Avklaringer om festeforhold, retter og plikter knyttet til
veibruk og forholdet til vertskommunen må fra tid til an
nen løses. Her har NHFs juridiske rådgiver vært til stor
hjelp med sine råd, og framfor alt sin gode oppfølging av våre
mange spørsmål. Det er fantastisk rask oppfølging fra spørsmål
til svar, svaret kommer enkelte ganger før jeg har sortert og arki
vert utgående forespørsler.
Den private Mørvikveien i Halden kommune drives i dag av to
veilag. Styret i «Veglaget Malla-Varpet», som har vedlikeholdsan
svaret for én, vurderer et mulig felles veilag for hele strekningen.
Den resterende del av veien ivaretas av et annet veilag. Etter ved
tak i de respektive årsmøter pågår det for tiden et utredningsar
beid med tanke på en sammenslutning av de to veilagene.
Til grunn for arbeidet ligger den viktige betingelse om at hver
hytteeier må ha en rettmessig atkomst til sin hytte. En farbar vei

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.

er på en måte «hovedpulsåren» for i det hele å komme fram til
hytta. Dette medfører selvsagt også plikter i form av årlig betaling
av veiavgift, eventuelt anleggsbidrag og hva ellers medlemsmøtet
måtte bestemme.
Siden nevnte veistrekning er privat vei, må vi forholde oss til
veilovens bestemmelser i § 55. Det kan dukke opp mange spørs
mål i en slik prosess, og her har NHFs juridiske rådgiver vært til
stor hjelp med sine gode råd for det videre utrednings- og beslut
ningsgrunnlag.
Veilagets årlige medlemskontingent på kroner 2500 er en ut
gift vi svært gjerne betaler for mottatte juridiske råd!
Knut Korsæth, mangeårig medlem

«Medlemskontingenten
betaler vi svært gjerne
for juridiske råd.»

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

Birgitta Ericsson
Styremedlem i Norges
Hytteforbund

Moderne hyttebruk:

Hyttegjester eller deltidsbeboere?
Utbyggingen av fritidsboliger er en av de viktigste drivkreftene for å utvikle større turiststeder i fjell
områdene i Norge. De siste 15 årene er det bygd omtrent 75.000 nye hytter, en stor del av dem i ut
byggingsstrøk som ligner boligfelter, der infrastrukturen, aktivitets- og servicetilbudet er på plass
fra første stund. Slike steder kaller vi gjerne «fritidsboligdestinasjoner», og de har et aktivitetstilbud
som er tilpasset hyttebrukere.
Av: Birgitta Ericsson Foto: Birgitta Ericsson

D

et har vært, og er fortsatt, vanlig å se på fritids ker hyttene relativt mye og hele året rundt, har eierne blitt
boligeiere som turister, basert på at de define deltidsbosatte og en stabil kundegruppe for det lokale næ
res som tilreisende, i motsetning til den fast ringslivet. De bidrar dessuten til den kommunale økonomi
boende befolkningen. Det er flere grunner til å en. Framfor alt gjennom eiendomsskatt, som innføres i sta
revurdere dette synet. Høy standard, god infrastruktur med dig flere kommuner, men bidragene gjennom kommunale
helårsvei, strøm, vann og avløp på fritidsboligene – og god avgifter og gebyrer kan også være betydelige.
tilgjengelighet fra byene – fører til at fritidsboligene brukes
Det fokuseres gjerne på store omsetningstall i detaljhan
oftere enn før. I samme retning trekker også økt fleksibili delen, men der er det lett å bli blendet. Selv om omsetnings
tet for store grupper i arbeidslivet, som gir muligheter både tallene kan være store, gir de ikke tilsvarende stor verdiska
for fjernarbeid og fleksible arbeidstider. I attraktive områder ping i form av sysselsetting og fortjeneste. Den er likevel
med god tilgjengelighet kan høystandardboliger brukes opp viktig for å opprettholde et best mulig tilbud på stedet, og
mot to og kanskje tre måneder i gjen
ofte bedre enn lokalt kundegrunn
nomsnitt. Det betyr at i slike områder «Det er flere grunner lag gir. Ellers er bygg- og anleggsbran
kan fire til seks fritidsboliger generere
til å revurdere synet sjen den store vinneren i (fjell)om
én «fastboende».
rådene med hytter. Den sørger for at
på fritidsboligeiere infrastrukturen kommer på plass, og at
Det er det stabile i en hytteetable
som turister.»
ring som er spesielt. Man er ikke ren
fritidsboligene blir satt opp og vedlike
turist, som velger seg ulike besøksmål
holdt.
hver gang, men heller ikke en fastboende. Man kommer like
I hvilken grad disse pengene kommer turiststedet og and
vel stadig tilbake til fritidsboligen og stedet, har eller utvik re aktører i kommunen til gode, er i stor grad avhengig av or
ler gjerne et spesielt forhold til det, og oppfører seg på mange ganiseringen av utbyggingen. Når grunneiere selger tomter
måter som fastboende, for eksempel når det gjelder forbruk. selv og det brukes lokale utbyggere, blir det mer igjen lokalt
Mange av de kommunene som har en relativt stor hyttebe enn når eksterne eiendomsutviklere og entreprenører står
stand, er samtidig kommuner som sliter med å opprettholde for salg og utbygging. Selv om grunneieren sitter igjen med
bosetting og tjenestetilbud.
det samme beløpet, kan det være store forskjeller i de lokale
Når folk flest bor i byen, og hytta helst ligger i passelig ringvirkningene.
kjøreavstand derfra, kan vi nemlig bruke vår fritidsbolig of
Man kan lese mer om disse temaene her:
tere, og vi blir «deltidsbosatte» mer enn turister. Dette har
Overvåg og Ericsson: «Fritidsboligdestinasjoner og regio
betydning for utvikling av lokalsamfunnet i fjellområder el nal utvikling i fjellområder», Arvid Viken (red.): «Turisme –
ler andre attraktive områder der det ikke bor så mye folk fra destinasjonsutvikling» (Gyldendal, 2016), Overvåg og Ericsfør. Det gjelder for eksempel kommuner som har store hytte son: «Naturbasert reiseliv i fjellkommunene – forventninger
konsentrasjoner, og særlig i tilknytning til alpinanlegg som og muligheter» og Skjeggedal og Overvåg (red.): «Fjellbygd
tiltrekker seg stadig flere fritidsboligeiere. Når byfolket bru eller feriefjell?» (Fagbokforlaget, 2015).
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§

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

Innløsning av festetomt

Festetiden for vår hyttetomt utløper i februar
neste år. Vi var ikke klar over at vi må vars
le grunneier en skriftlig senest ett år i forkant
av festetidens utløp for å kunne kreve innløs
ning.
Da vi sendte fram slikt varsel i mars, fikk
vi svar tilbake at «løpet er kjørt» denne gan
gen, og at vi må vente 10 nye år før vi kan
kreve å få kjøpe tomten. Dersom vi er villig
til å gå litt opp i pris, vil imidlertid grunnei
eren vurdere å la oss slippe til nå likevel. Er
denne fristen så absolutt som vår grunneier
sier?

Svar

Ja, fristen er nok så absolutt i dette tilfellet. Nå
er det imidlertid slik at grunneieren har en
lovbefalt plikt til å varsle fester om at festekon
trakten går ut, senest to år før festetiden er ute.
Dersom grunneieren ikke følger opp dette,
«forskyves» fristen for dere for å kreve innløs
ning.
Jeg regner med at grunneieren i dette tilfel
let har unnlatt å varsle dere, og derfor betyr
det ikke noe at dere er et par måneder for sent
ute med varselet.

Privat vann- og avløpsan
legg

Vi er en gruppe på 12 hytteeiere som for to år
siden bygget et privat vann- og avløpsanlegg
med eget vannverk og eget lukket mottak for
kloakk (stor septiktank). Dette er selvfølgelig
gjort etter at kommunen har gitt oss tillatel
se. Går alt som vi håper, og kommunen hol
der sin utbyggingsplan, vil vi nok om noen

år kunne koble oss til det kommunale an
legget. Nå har vi lest i H&F om muligheten
til å få refundert moms som vi måtte betale
for alle utgifter i forbindelse med etablering
av anlegget. Hvordan skal vi innrette oss for å
komme i posisjon til dette? Vi er ikke regist
rert i Brønnøysund.

datteren din overtok hytta. Dette begrunnes
fra skattemyndighetens side med at oppgjør
i form av pantobligasjon egentlig var en om
gåelse for å slippe arveavgift (hvilket det vel
egentlig også var). Skattemyndigheten har i
teorien en «angrefrist» på 10 år i slike saker.

Svar

Grunneier og tillatelse til
kjøring

Det er riktig at det finnes en slik mulighet i
merverdiavgiftslovgivningen. Jeg er imidler
tid redd dere ikke vil kunne komme i en slik
posisjon nå. Dette måtte dere ha forberedt før
dere satte i gang utbyggingen. Vi har tidligere
her i H&F redegjort for hele prosessen som må
følges for å oppnå momsrefusjon, og vi sender
dere en kopi av denne artikkelen.

Overføring av hytte

Da jeg for seks år siden overførte min hytte til
min datter, betalte hun 60 prosent av taksten,
og 40 prosent av verdien mottok hun som
gave (forskudd på arv). Kjøpesummen ble
oppgjort med en pantobligasjon i hytta, og
datteren min har senere betalt en liten rente
og noe avdrag.
Det står ennå igjen et betydelig beløp som
ubetalt, men nå som arveavgiften er bort
falt, ønsker jeg å gi henne dette i form av at
jeg avskriver resten av gjelden, som et ytter
ligere forskudd på arv. Regner med at dette
er i orden?

Svar

Vi anbefaler deg å være litt forsiktig her. Du
kan risikere at skattemyndighetene «skjærer
gjennom» og går tilbake og etterligner for ar
veavgift slik den skulle vært utlignet den gang
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Jeg har en hytte som ligger veldig avsides et
godt stykke fra vei. Vi må gå ca. 45 minutter
langs en sti/traktorvei for å komme fram til
hytta. Nå ønsker vi å bygge på hytta, og vi har
fått kommunens forhåndstilsagn om at det
te vil gå greit. Saksbehandleren i kommunen
sier også at det fra den kanten vil være i or
den at vi kjører materialene inn til hytta med
traktor.
Imidlertid må vi innhente grunneierens
tillatelse til slik kjøring. Grunneieren har satt
foten kraftig ned, men har signalisert at han
nok kan «lette litt på den» dersom vi kan bli
enige om et oppgjør. Kravet hans er et meget
betydelig beløp, og jeg har liten lyst til å beta
le dette, hvilket vil bety at tilbygget blir mer
enn dobbelt så dyrt som jeg regnet med. Hva
gjør jeg?

Svar

Du er nok helt avhengig av grunneiers tilla
telse for å få materialene kjørt inn over hans
eiendom. Alternativet er helikopterslipp, men
også det blir jo gjerne dyrt. Jeg foreslår at du
undersøker litt med et privat helikoptersel
skap. Blir dere enige om prisen, så vil de sør
ge for å innhente nødvendige tillatelser for slip
pet.

HYTTEBRANN I NORGE

Bandvogn type Hegglund
BV206, som Forsvaret har
brukt i lang tid, kan ombygges
til brannvogn. Den har kapasitet
til ein vasstank på 1500 liter.

En ny undersøkelse viser at mer enn
30.000 hytteeier e i Norge har opp
levd brann på nært hold siste tiår. I
undersøkelsen, som er gjennomført
av Norsk brannvernforening i sam
arbeid med Tryg, kommer det fram
at 7,5 prosent av norske hytteeiere
har opplevd brann i egen hytte eller
i feltet der hytta ligger, i løpet av de
siste ti årene. Mange branner oppstår
i forbindelse med bruk av ildsted
samt håndtering av aske fra ildste
det. Tall fra Finans Norge viser at det
brant i underkant av 1000 hytter i fjor.
Samlede utbetalinger etter branner i
hytter og fritidshus var på 260 millio
ner kroner.

Brannberedskap i hyttegrender utenfor allfarvei

Det finnes mange hyttegrender rundt om i landet. Mange ligger høyt til fjells og langt fra tett
steder med brannstasjoner. Og mange hytter har private veier som ikke blir brøyta. Disse er
spesielt sårbare ved branntilløp. Da blir det ofte totalskade, selv om de fleste brannene er
små og oversiktlige i startfasen. Det er utallige eksempler på dette.

I

Skjåk kommune brant ei hytte ned til
grunnen for en tid siden, og brannfol
kene kom på snøscooter etter at det hele
var over, kun med noen små pulverap
parater.
I påsken 2015 brant ei hytte på fjellet ved
Lillehammer mens brannfolkene i despera
sjon rekvirerte en tråkkemaskin for å brøyte
snø oppetter hytteveggene, uten at det hind
ret totalskade. Dessverre, vi kunne ikke gjøre
noe ...
Derfor synes jeg at dette er et forsømt tema.
Vi har hytte på Høvringen i Sel kommune. Hyt
tegrenda ligger om lag 1000 meter over havet
og består av cirka 400 hytter, de aller fleste langt
fra brøyta vei. Det er fem–seks hotell/fjellstuer
og en stor leirskole der. Vi i velforeningen har
ved flere anledninger tatt opp dette opp med de
lokale brannsjefene, men de skylder på knappe,
økonomiske ressurser, og at det er flere hytte
grender i kommunene, og de kan ikke priorite
re den ene framfor den andre.
De har i et planverk, som de selv har utarbei

Av: Per Jon Berstad

det, påpekt i ROS-analyse at dette er en svakhet
for hytter langt fra brøytet vei.
Vi har foreslått å skaffe ei bandvogn, type
Hegglund BV206, som Forsvaret har brukt i
lang tid, med kapasitet til en vanntank på 1500
liter (halvparten av det kommunens brannbil er
utstyrt med), med bærbar brannpumpe, slan
ger og spisser, betjent av fastboende lokalbe

«Vi betaler
eiendomsskatt uten
å få noe igjen.»
folkning, men de slår fast at brannberedskapen
på Høvringen blir som den er.
Vi betaler eiendomsskatt på 1600–1800 kroner i gjennomsnitt per hytte i året – uten at vi får
noe igjen. Hovedveien er fylkeskommunal, klo
akkanlegget er privat, vannforsyninga må vi selv
stå for, renovasjonsavgift betaler vi utenom. En
mann som klaget på eiendomsskatten, fortalte at
han hadde hatt hytte der i over 40 år, og det enes
– 20 –

te han hadde sett av kommunal aktivitet i områ
det, var at veiene ble merket, da etter sterkt press
fra sentrale myndigheter, men nummerskiltene
på hyttene måtte vi skaffe selv.
Dette er et tema det bør tas tak i. Er det fle
re rundt om i landet som kjenner på samme
utrygghet, og som kan tenke seg samarbeid om
ombygging av bandvogn til brannvogn, så kan
de henvende seg til meg på mail: per.jon.berstad@enivest.net. Det er på høy tid at temaet
blir satt på dagsorden, for dette har vært et for
sømt tema.
Til slutt: Det er av stor viktighet å ha FUN
GERENDE RØYKVARSLER og pulverapparat
lett tilgjengelig også på hytta. Når batteriet på
røykvarsleren etter hvert blir dårlig, gir den fra
seg korte varsellyder, men skjer det når du ikke
er på hytta, så hører du det ikke.
Ta derfor ut batteriet når du forlater hytta,
legg det lett synlig på et bord, og når du kom
mer til hytta neste gang, sett i batteriet og heng
varsleren på plass i taket, minst 50 cm ut fra
nærmeste vegg.

Forsinket skatteforlik

F

Alle partiene på Stortinget, minus SV og Miljøpartiet de Grønne, har
endelig blitt enige om nye hovedlinjer for skattesystemet vårt. Foreløpig
er det ingen dramatikk for den vanlige hytteeier i dette.

orliket kom ikke havn tidsnok til å
bli gjenstand for en grundigere om
tale i dette nummer av Hytte & Fri
tid, og vi kommer derfor tilbake
med vurdering i neste nummer. Likevel skal
jeg her punktvis og kort kommentere de vik
tigste punktene som nå er bekjentgjort:
Selskapsskatten og alminnelig inntekts
skatt settes ned til 23 prosent.
Dette er en noe mindre reduksjon enn an
befalt av Scheel-utvalget og ikke noen dras
tisk forskjell fra dagens 25 prosent. Det er
unektelig et poeng at Norge ikke bør lede an i
en internasjonal skattekonkurranse om å re
dusere næringslivets skattebidrag i et kapp
løp mot null. Jeg gleder meg over at den be
budede momspåleggelse av forsikrings- og
banktjenester ikke blir noe av, ser det ut til.
Forliket går heller ut på å skattlegge finans

næringens gigantiske overskudd i 100 milliarderklassen med årlig cirka 3,5 milliarder
etter dansk modell. På sin plass. Det var en
svært dårlig idé å pålegge vanlige folk avgif
ter for bruk av sosiale tjenester som eksem
pelvis brann- og ulykkesforsikring egentlig
er. Å forsikre hytta og huset ser det derfor ut
til at fortsatt kan skje avgiftsfritt for forbru
keren.
Aksjeeiere kan glede seg over 20 prosent
verdireduksjon av skattegrunnlaget for ar
beidende kapital, og skjermingsfradraget for
aksjeutbytte økes noe. Et spennende punkt
for Norges Hytteforbund er at det skal ned
settes vurderingskommisjon for skattever
dien av fritidseiendommer. Jeg har i mange
tidligere artikler i Hytte & Fritid omtalt den
variasjon og uklarhet fritidsboliger ofte er
belemret med i skattemessig sammenheng,

så vel ved statsskatteligningen som ved kom
munal eiendomsskatt. Så en opprydding kan
være på sin plass, og det er nok ikke trolig at
lave formuesverdier for eldre fritidsboliger
ved formuesskatteligningen vil overleve en
slik analyse. Til det er dagens system altfor
diskriminerende mot nye fritidsboliger. Her
gir de faktiske byggekostnader en langt høyere ligningstakst som grunnlag for statlig formuesskatt.
Det vi i Norges Hytteforbund savner i det
framlagte skatteforliket på 17 punkter, er selv
følgelig et oppgjør med det tombolaspillet den
kommunale eiendomsskatten står for, der det
i dag foregår en takseringsdiskriminering av
hytteeierne i flere kommuner. Så også dette
kommer vi tilbake til i en grundigere omtale i
neste nummer av Hytte & Fritid.
Av: Mathias B. Dannevig

Se og les mer på

www.biovac.no

RENSEANLEGGET SOM GIR DEG KOMFORTEN
- med tanke på fremtiden

Visste du at med et renseanlegg fra Biovac kan du skylle ned i doen
på hytta - akkurat slik du gjør hjemme? Våre avløpsrenseanlegg passer
sammen med alle typer vannklosett.
Biovac® og Haco® renseanlegg ﬁnnes i mange forskjellige utførelser og har derfor mange
plasseringsmuligheter. Anleggene klarer alle typer jordforhold og kan enten graves ned eller
plasseres i et frostfritt rom. Renseanleggene kommer i størrelser fra 1 til 500 hus/hytter.
Ta kontakt for å ﬁnne det anlegget som passer best for deg og din eiendom!
Vi kommer gjerne på en gratis og uforpliktende befaring.

Biovac Environmental Technology AS
Telefon: 63 86 64 60
E-post: kontakt@biovac.no
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✁

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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TREVARER, MED MER:

Rabattene
hos
Rabattene
hos firmaene
firmaene
nedenfor
Xl
Bygg (Ringebu
Sag AS)nedenfor
varierer
alt
etter
varierer
alt17
etter
hvilke produkter
produkter du
du
Tlf:
61 28
00 hvilke
handler.
handler.
www.maxbo.no/ringebusag/

Xl
(Ringebu
Sag
Xl Bygg
ByggTrelast
(Ringebu
Sag AS)
AS)
Sørbø
AS, Stavanger
Tlf: 51
61
28
17
00
61 88
28 52
17 00
Tlf:
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:
51
88
52
00
Tlf. 72 41 23 00
80
www.byggmakker.no
www.byggmakker.no

Byggmakker
Røros
Byggmakker
RørosAS, avd. Hurum
Maxbo
Torstvedt
Tlf.
72
41
23
Tlf. 32
72 79
41 27
23 80
80
Tlf:
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
38 14
14 41
41 00
00
Oslo
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:
74 16
16 00
00 50
50
Tlf: 74
33
43
95
00
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
kvaliteten på
på varer
varer og
og
tjenester våre
tjenester
våre medlemmer
medlemmer mottar
mottar via
via rabattleverandørene
rabattleverandørene ii listen.
listen.

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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Returadresse:
Norges
Hytteforbund
Norges Hyt
teforbund
Hjalmar Brantingsvei
8
Arbinsgt.
1
0581 Oslo
0253
Oslo

Spesialtilbud til Hytteliv-abonnenter
Norges Hytteforbund (NHF) er landets eneste landsdekkende interesseorganisasjon som uten kommersielle
eierinteresser er eid og styrt av hytteeiere og deres
lokale medlemsforeninger. Gjennom våre lokale medlemsforeninger og individuelle medlemmer representerer
vi nå cirka 25.000 hytteeiere i Norge.
NHF inngikk nylig et samarbeid med Egmont Forlag.
Samarbeidet medfører at medlemsbladet Hytte & Fritid
sampakkes med Idébladet Hytteliv 3 ganger per år.
Hytte & Fritid gir leserne innblikk i interessant fagstoff
med juridisk og politisk vri, eksempelvis spørsmål rundt
tomtefeste og eiendomsskatt.
Norges Hytteforbund er en landsdekkende organisasjon
som engasjerer seg sterkt i hyttepolitiske saker. Forbundet har eksistert siden 1971 og som medlem får man
gratis juridisk hjelp, samt oversikt over lover og forskrifter.

Du får dessuten en flott mulighet til å være med å påvirke
hyttepolitikken i Norge!
Det er med glede vi nå kan tilby Hyttelivs abonnenter
et enestående tilbud om medlemskap hos oss. Du får
GRATIS MEDLEMSSKAP i 2016! Det vil si at du for kun
kroner 440,- kan være medlem ut 2017 når ordinær
årskontingent faktureres i februar neste år. Dette er
en meget gunstig pris, som altså gis kun til Hyttelivs´
abonnenter.
Som medlem kan du henvende deg kostnadsfritt til
NHF´s jurist i saker som angår ditt hytteliv, det være
seg en nabotvist, diskusjoner med en grunneier, eller
av spørsmål av mer generell karakter. Gjør som mange
andre engasjerte hyttefolk før deg: Meld deg inn i vår
organisasjon – så kan DU være med å påvirke hyttepolitikken her til lands.

JA – jeg benytter meg av dette tilbudet og melder
meg inn i Norges Hytteforbund!

JA – jeg er abonnent på Hytteliv og har følgende
abonnementsnummer (Se adresselapp eller
faktura fra Hytteliv): ………………………........................
Hjalmar Brantingsvei 8,
0581 Oslo

