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

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

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

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

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

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

Jens N. Engelstad bor på Gråkammen 
i Oslo og har hytte på Skeikampen.
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MED LEMS KON TIN GENT 2016 
Per son lig med lem: 4 0,- 
Vel for en ing: 
Un der 50 med lem mer:  kr 2000,- 
50–200 med lem mer: kr 2200,- 
Over 200 med lem mer kr 2500,- 
Kon tin gent år: 1/1–31/12 
Med lem ska pet skal sies opp skrift lig 
Kon to num me ret er: 7874.05.57342
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medlemskontingent 201
Personlig medlem: kr. 440,–
Velforening:
  Under 50 medlemmer:  kr. 2000,-
  50-200 medlemmer:  kr. 2200,-
  Over 200 medlemmer:  kr. 2500,-
Kontingentår: 1/1–31/12
Medlemskapet skal sies opp skriftlig!
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Nå stenger FM senderen – og hva 
betyr det?

For meg betyr det ganske enkelt at 
jeg ikke får noe radioforbindelse til 
hytta mi. DAB-signalene når ikke 
fram. Jeg sjekket på http://radio.no/
dekning/ og der finner jeg ut at de-
ler av Sigdal ikke har dekning, spe-
sielt rammer dette hytteeierne.

For meg som er radioelsker, så er et hytteliv uten radio ganske umulig.

Kan Radio-Norge noe for det? Ja, selvfølgelig. De velger ut fra sine 
økonomiske rammer å gi dekning der det er mest hensiktsmessig. 
Men hvem tar beslutningen? Jo, det er gitt av Stortinget. I proposi-
sjonen som ble vedtatt for utvikling av DAB, så ble det satt et kriteri-
um om å dekke boliger. Ikke vei og ikke hytter. Så nå skjer det.

Paradoksalt nok, har det samme Stortinget vedtatt at hytter skal tas 
med inn i dekningskravet for TV. 

Så jeg kan få TV-signaler, men ikke radio. TV er ikke viktig for meg, 
men radioen er. Nå er ikke radioen så viktig lenger ift. værmelding. 
Vi leser av YR flere ganger om dagen så mobildekning blir viktigere. 

Noen ganger kan man lure på om politikerne skjønner hvilke beslut-
ninger de tar. Radio er viktig i to forbindelser – når man kjører bil og 
når man er på hytta. Hjemme – nei, der har jeg alternativer.

Dette er dessverre bare et eksempel på manglende forståelse for oss 
hyttefolk. 

Vi som sitter i styret, arbeider enda mere fokusert på våre viktigste 
saker og vi ser at våre saker blir omtalt. Vi er på vei til å bli en stem-
me som blir hørt på. Flere medier ønsker samtaler med oss – så vi er 
optimistiske på NHFs vegne.

Så har vi nå fått Heidi inn som vår nye administrasjonsmedarbeider. 
Alt har ikke vært perfekt hos oss, men vi merker stor forskjell etter 
noen få måneder med Heidi på kontoret. 

Med Heidi på kontoret, så rekker vi i styret å jobbe mer med de poli-
tiske sakene og få dem belyst.

Vi tror vi er på rett vei, men ta kontakt dersom du mener vi burde 
sette søkelyset på en spesiell sak. Det er derfor vi er her – for de hyt-
tepolitiske sakene og våre medlemmer.
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En av NHFs hovedmålsettinger er at tje-
nestetilbudet til våre medlemmer blir iva-
retatt på en best mulig måte. Det innebæ-
rer blant annet at administrasjonen og 

daglige rutiner rundt denne fungerer godt. I tillegg 
til ytterligere å forsterke forbundets politiske og or-
ganisatoriske arbeid, har styret nå altså ansatt en 
organisasjonssekretær i en 50 prosent stilling. 

Heidi vil være forbundets ansikt mot medlem-
mer, eksterne samarbeidspartnere og leverandø-
rer, som tar kontakt med oss. Enten du henvender 
du deg til oss pr. mail, telefon eller per post, vil hun 
være den som tar deg imot og svarer deg. Med den-
ne ansettelsen sikrer vi også forbundets adminis-
trative og regnskapsmessige rutiner kvalitetssikres 
og håndteres. Heidi betjener og driver også den 
daglige driften av forbundets kontor.  

– Det har vært en spennende og lærerik tid så 
langt. Dessuten er det utrolig hyggelig å ha nær 
kontakt med medlemmene. Det krydrer arbeidsda-
gen, forteller hun.

Norges Hytteforbund flyttet i oktober inn i nye 
lokaler i Øvre Slottsgate 11. Her leier vi et kontor, 
hvor Heidi har sitt daglige virke og formidler hen-
vendelser videre til styret og forbundets advokat. 

– Jeg har selv hatt hytte på Tjøme i 12 år og er 
spesielt opptatt av å jobbe for å bedre rettighetene 
til tomtefestere, og å redusere urettferdig, høy eien-
domsskatt for hytteeiere sammenlignet med inn-
byggere i de ulike kommuner, sier Heidi.

Heidi har 25-års arbeidserfaring, blant annet 
fra Statoil North America, Norsk kulturråd, Justis-
departementet, Aftenposten og Siemens. Hun har 
bred erfaring både som kommunikasjonsrådgiver, 
journalist, nettredaktør og lederassistent. Heidi 
har også bodd og jobbet i til sammen i åtte år, i St. 
John’s, Rio de Janeiro, Houston og Anchorage.

Vi ønsker Heidi velkommen til oss!
Styret

Ny organisasjonssekretær 
ønskes velkommen!

NHF ansatte ny organisasjonssekretær. Hun heter  
Heidi Nesttun Sunde og startet opp rett før sommeren. Heidi 

er nå i full sving med medlemsservice og daglig drift.
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STYRELEDER:
Trygve Jarholt bor på Rykkinn i 
Bærum kommune og har hytte i Sigdal. 

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

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

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

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

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

Jens N. Engelstad bor på Gråkammen 
i Oslo og har hytte på Skeikampen.
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MED LEMS KON TIN GENT 2016 
Per son lig med lem: 4 0,- 
Vel for en ing: 
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Med lem ska pet skal sies opp skrift lig 
Kon to num me ret er: 7874.05.57342
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STYRELEDER:
Trygve Jarholt bor på Rykkinn i 
Bærum kommune og har hytte i Sigdal. 

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

Birgitta Ericsson bor i Lillehammer og 
-

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

Mona Flemmen bor i Oslo og har hytte 

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

Jens N. Engelstad bor på Gråkammen 
i Oslo og har hytte på Skeikampen.
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Av: Gunnar Svendsen Foto: Igor Zinojev, Kvitfjell hotell

Beitende dyr rundt hytta
Beitesesongen for husdyra våre går mot slutten for dette året, men om noen måne-
der slippes dyra ut på beite igjen, til glede for noen hytteeiere, men også så absolutt 
til ergrelse og sjenanse for andre. Vi i Norges Hytteforbund har også denne somme-
ren fått flere henvendelser fra medlemmer som spør hva de egentlig må tåle av bei-

tedyr rundt hytta si. Slike spørsmål kan ofte være veldig vanskelige å gi gode svar på, 
men vi vil her gjøre et forsøk på å gi litt generell informasjon.

La oss begynne med «bjellekua på ta-
ket» – se bilde. Vi kan i alle fall slå 
fast at den som har ansvaret for 
denne kua ikke har vært dette an-

svar bevisst. Kua er, så lenge den holder seg 
oppe på taket, kanskje ikke til direkte fare for 
noen, men hva dersom den faller ned?

La oss først se litt på hvor selve beiteret-
ten er hjemlet. Hvor finner vi rettsgrunnlaget 
for beitebrukerens (den som eier- eller leier 
dyrene) beiterett? Dette kan selvfølgelig være 
grunnet i det at dyreeieren selv eier grun-
nen der dyrene er sluppet ut på beite, eller at 
beitebrukeren har beiterett på annen manns 
grunn. Slik beiterett på annenmanns grunn 
(servitutt) kan man ha på grunnlag av avta-
ler, sedvane, hevd eller alderstids bruk. Alle 
forhold som er knyttet til hevd av eiendom/
bruksrett er regulert i hevdsloven. Beiterett 
er en typisk slik bruksrett til fast eiendom, og 
dette er regulert i hevdsloven § 7. Man kan 
også ha beiterett i bygdeallmenninger eller i 
statsallmenninger. Dette er regulert i bygde-
allmenningslova kap. 6 eller i fjellova kap. 9.

De mest sentrale lovene som regulerer 
beite i utmark er beiteloven og gjerdeloven. 
Andre lover er imidlertid også relevante for-
di de regulerer arealbruk, rettigheter og an-
dre utmarksaktiviteter. I tillegg til lovverket 
finnes også mange forskrifter til disse lovene 
som gjør rede for rettigheter og plikter i ut-
mark. Dette betyr at både beitebruker og folk 

som ferdes der dyr beiter bør ha en viss inn-
sikt i hvilke lover og regler som gjelder. Som 
om ikke dette var nok, så er det også slik at 
flere av lovene og forskriftene som gjelder 
for beitebruk gir den enkelte kommune an-
ledning til å vedta særlige regler (vedtekter) 
for sin kommune. Dette kan gjelde regler 
for båndtvang for hund (utover den generel-
le båndtvangen som gjelder for hele landet), 
beitetid og forbud mot enkelte gjerdtyper (se 
annen artikkel i dette bladet). Konsekvensen 
av dette er altså at det kan være forskjellige 
bestemmelser for utmarksbeite i de forskjel-
lige kommunene.

Av det som er sagt over, følger at det ikke 
alltid er slik at man kan henvende seg til 

grunnboken og finne ut om det faktisk er 
beiterett der man har hytta si eller ønsker å 
bygge seg hytte. Veldig mange hytteeiere har 
erfart at beiteretten eksisterer for det områ-
det de har hytte, selv om man ikke finner noe 
av dette tinglyst. Dette følger av det faktum at 
beiteretten kan ha så forskjellige rettsgrunn-
lag, og dersom den er hjemlet i for eksem-
pel hevd, sedvane eller alderstids bruk, så vil 

man ikke finne noe om dette i grunnboken 
(tinglyst).

Det er flere konfliktområder knyttet til 
beiteretten, og noen av disse er forholdet til 
hytter, friluftsliv og jakt. Problemeksempler 
i denne sammenheng er for eksempel: Beite-
dyra streifer på tvers av eiendomsgrensene. 
Ikke organisert beitebruk. Utmarka delt til 
full eiendom. Gjerdehold forbudt eller gjer-
der forfaller. Spørsmålene blir: Hvem har 
beiterett hvor? – Hvem skal holde utmarks-
gjerde? Hvem har vokteplikt/eller er det 
noen vokteplikt?

Vi har denne sommeren, som tidligere 
somre, blitt presentert for ulike problemstil-
linger på hvordan beite (rett eller urett) utø-
ves i praksis, og hvilke problem dette faktisk 
skaper for hytteeierne. I et hytteområde be-
liggende på en øy har hytteeierne opplevd at 
det ble sluppet ut geiter på beite i stort an-
tall. I dette tilfellet var beitebruken anbefalt 
av kommunens naturvernmyndighet og av 
naturvernorganisasjonen. Resultatet ble at 
alt hytteeierne pyntet opp med ved å plante 
prydbusker, blomster og andre planter ble 
meget effektivt ryddet bort av geitene, og det 
de la etter seg er en følge av naturens lov.

En annen hytteeier har erfart at grunn-
eieren ved veibommen der atkomstveien 
til hytta går, har plassert en foringsplass for 
stort kjøttfe. Grunneieren «advarte» de som 
var avhengig av å passere bommen (gå ut av 

«Det er flere konflikt-
områder knyttet til  

beiteretten.»
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bilen for å betjene den) om ikke å «provose-
re» dyra, men han var ikke villig til å flytte litt 
på foringsplassen, selv om det i dette tilfellet 
kunne vært gjort uten noen ulempe for ham 
av noe slag. Dette er det vi kaller for sjikane, 
og er vel sikkert begrunnet i et underliggen-
de konfliktforhold mellom grunneier og hyt-
teeierne på stedet.

Bjellekua på taket er også et eksempel fra 
praksis. Det er altså ikke et manipulert bilde.

Beiteloven har i § 6 en bestemmelse om 
vokteplikt. Bestemmelsen lyder slik:

«Eigar og innehaver av husdyr skal syta 
for at husdyr ikkje kjem inn på område der 
eigaren eller innehaveren ikkje har rett til å 
la dyra være. Same skyldnaden har den som 
for eigaren eller innehavaren har tilsyn med 
husdyr. Med husdyr meina rein i denne lova 
hest, storfe, gris, sau, geit og fjørfe unnante-
ke duer.»

I rettspraksis kan spørsmål om vokteplik-
ten komme opp gjennom sivilt søksmål, el-
ler ved straffesaker for overtredelse av beite-
loven, som også har egen straffebestemmelse 
(§16).

En sammenfatning av rettspraksis er at 
vokteplikten ikke er en plikt til kontinuerlig 
å gjete dyrene. Plikten skjerpes der det fore-
ligger en særlig risiko for at dyrene kan kom-
me inn på annenmanns grunn, og ikke minst 
hvor det i forbindelse med dette foreligger 
muligheter for skade. (Jfr. «bjellekua på ta-
ket»). Ved denne vurderingen har det betyd-
ning i hvilken grad eieren har mulighet til å 
forutse risikoen for skade, samt hvilke prak-
tiske muligheter eieren har for å gripe inn og 

hindre skaden. Som man forstår av dette så 
vil vokteplikten ikke være særlig relevant der 
det dreier seg om streifbeiterett, noe som re-
gulært gjelder for sauebeite.

Som vi skrev innledningsvis, vil også 
gjerdeloven være relevant for dette temaet. 
Spørsmålet blir da hvem som har ansvaret 
for å sette opp gjerde, og hva man gjør der-
som kommunens vedtekter eller avtaleverket 
mellom hytteeier og grunneier hindrer mu-
ligheten til å sette opp gjerde.

Hvem som har plikt og rett til å sette opp 
gjerde i det tilfellet hvor vi har å gjøre med et 

rent naboforhold, og verken privatrettslig av-
tale eller vedtekt hindrer oppsetning av gjer-
de er greit regulert i gjerdeloven. Enhver har 
rett til å sette opp gjerde mot naboeiendom-
men dersom han bekoster dette selv (§ 5). Av 
samme lovs § 7 følger det at en utmarkseier 
ikke plikter å holde gjerde mot hyttetomt. 
Loven er ellers ganske uklar med hensyn til 
hvilken plikt en beitebruker har for å beskyt-
te hytteeier mot husdyra ved å sette opp gjer-
de. I § 14 har vi imidlertid en bestemmelse 
om gjerdeskjønn. Etter denne bestemmelsen 
kan man bringe saken inn for jordskifteret-
ten, som kan fatte avgjørelse om plikt til gjer-
dehold.

Dersom avtale mellom grunneier og hyt-
teeier hindrer muligheten for hytteeier til å 

sette opp gjerde, blir selvfølgelig saken van-
skelig for hytteeieren. Vi har imidlertid retts-
praksis for at hytteeiere på tvers av slike av-
taler har fått rettens medhold til å sette opp 
et gjerde rundt hytta (ikke gjerde inn hele 
tomten). Retten begrunnet dette med at det 
totale beitearealet for de beiteberettigede ble 
så ubetydelig desimert, at slike gjerdeoppsett 
ikke kunne sies å ha noen betydning for bei-
teretten totalt sett. 

Når muligheten for å sette opp gjerde er 
begrenset i kommunale vedtekter, kan det 
bli spørsmål om å søke om dispensasjon slik 
som bestemt i plan- og bygningsloven. En 
eventuell dispensasjon vil i slike tilfeller ofte 
bli gitt (hvis den blir gitt) på nærmere spe-
sifiserte vilkår, som avstand fra hyttevegg 
til gjerde, gjerdets utforming, med mer. For 
disse tilfellene må, slik vi skrev ovenfor, hyt-
teeieren sette seg skikkelig inn i hvilke beste 
mmelser som gjelder i den kommune hytta 
ligger.

Så får vi utover vinteren bare rope på som-
meren så kommer den!

«Vokteplikten er ikke 
en plikt til kontinuerlig 

å gjete dyrene.»

TØMMERHYTTE TIL LEIE, 
FINNSKOGEN
Koselig hytte for 4 personer. 
Innlagt strøm, ikke vann. Hytta lig-
ger ved Hornsjøen. Kontakt: Siv 
Henningstad, siv.henningstad@
sivshus.com eller 920 36 994
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Det var en gang 2 hytteeiere, Peder Ås og Lars 
Holm som bodde i hver sin hytte langt oppe på 
fjellet i Daleseter kommune, et sted nordover i 
landet. De bodde langt fra allfarvei, helt i kom-

munens ytterkant. Peder Ås hadde hytte på Blanketoppen, 
10 km fra bilveien der han om vinteren måtte parkere fordi 
veien til hytta ikke ble vinterbrøytet. Lars Holm bodde enda 
lengre innover i fjellheimen, på Blåsenuten, hele 18 km fra 
samme parkeringsplass som Ås brukte og heller ikke han 
kunne bruke veien til hytta om vinteren. 

Lov om motorferdsel i utmark tillater ikke tilfeldig snø-
skuterkjøring i Daleseter kommune, verken til Blanketop-
pen eller Blåsenuten, så i yngre år var det en strevsom tur 
fram til hytta når vinter – og påskeferie sto for døren. Det 
ble tunge bører og lange turer med proviant i pulk og sekk.

Lars Holm og Peder Ås er nå ingen ungdommer, pen-
sjonister begge to. Og begge fikk tidlig fysiske skader som 
gjorde at de strevsomme turer fra bilparkeringen opp til 
hyttene etter hvert ble vanskelig å få til. Men heldigvis ga 
loven adgang til nyttetrafikk med snøskuter i slike tilfeller, 
der legeattest kunne dokumentere tilstanden. Derfor fikk 
både Holm og Ås fra 1993 dispensasjon for nyttekjøring et-
ter forskriftenes § 5 b (varig funksjonshemning) slik at de 
begge likevel kunne få vintertilgang til fjellheimen.

Så ble det kommunevalg i Daleseter kommune i 2015 
og et nytt kommunalt regime kom på plass. En av de nye 
folkevalgte i Daleseter driver med leiekjøring og han had-
de lenge ergret over at han ikke kunne selge drosjeturer til 
kr 1200 pr. tur fra parkeringsplassen fram til Blanketop-
pen og Blåsenuten. Derfor foreslo han for formannskapet at 
slike dispensasjoner for privat skuterkjøring heretter skul-
le avslås og det skulle innføres ny ordning der bare leiekjø-

ring ble tillatt. Som sagt så gjort. Da Lars Holm søkte om 
fornyelse på sin kjørelisens, vedlagt legeerklæring om va-
rig funksjonshemning (§5b) med lite evne til lange skitu-
rer, fikk søknaden en anmerkning fra kommunelegen om at 
behovet kunne dekkes av leiekjøring. Søknaden ble avslått 
med henvisning til § 6 i forskriftene om alder og midlerti-
dig funksjonshemning. Dette til tross for at det er § 5b som 
omhandler varig funksjonshemning og som tidligere siden 
1993 hadde medført at kjøretillatelse var blitt gitt.

Nå vil det koste Holm og Ås rundt kr 20 000 hver i året 
om de fortsatt skal holde til på Blåsenuten og Blanketop-
pen om vinteren. Men det verste er likevel at opphold der 
oppe om vinteren ikke er ufarlig. For mobildekning fun-
gerer ikke, så det nytter ikke å ringe etter drosjeskuter om 
man brekker beinet eller får hjerteinfarkt. Dessuten finnes 
det nå ikke lengre oppkjørt skuterløype. Alle hyttenaboene 
mellom Blåsenuten og Blanketoppen beklager også sterkt at 
Holms og Ås sine skutere må være borte, for de har vært til 
uvurderlig hjelp ved inntrufne ulykker og sykdom. De sik-
rer transport til vei – som ellers vanskelig kan innkalles. Det 
er det nå slutt på. 

Snipp snapp snute – da var vinterhyttelivet ute! Lars 
Holm og Peder Ås kan ikke lengre benytte hyttene sine når 
snøen hindrer at sommerveien kan tas i bruk.

Alle navn og steder i dette eventyret er oppdiktet. Men 
historien er helt sann og det finnes virkelig en kommune 
i landet som handler slik som her beskrevet. Denne kom-
munen forsøker i skrivende stund Norges Hytteforbund å 
komme i dialog med for å få saken løst. Vi håper det lykkes. 
Hvis ikke vil nok personer, steder og kommune fra eventy-
ret senere bli omtalt med virkelige navn både i media og se-
nere nummer av «Hytte og Fritid». 

EVENTYR FRA 
VIRKELIGHETEN

Mathias B. Dannevig
Styremedlem og  
finanspolitisk talsmann, NHF
mbdannevig@gmail.com
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Det eneste som fungerer og som 
holder sauen unna, er å sette 
opp et ordentlig sauegjerde som 
du strammer veldig godt. Det-

te kan stå i flere år uten at du trenger å gjø-
re noe med det, forteller ledere i Rennebu og 
Oppdal sau og geit, Jon Kvam og Aud Marie 
Bøe til Opdalingen.

KOMMER IKKE LØS
Det finnes eksempler på inngjerdinger av ut-
garder som ikke er tillatt eller som er bra for 
sauen. – Det verste jeg er ser er utgarder som 
er på vei ned og sauen finner ut at man skal 
hoppe over. Om sauen så blir hengende fast, 
så kommer den seg ikke løs, sier Kvam. Han 

forteller at har man en utgard som er på vei 
ned, så må man stramme den opp. – Jo grøn-
nere det er, jo mer lyst får de til å komme over 
på den andre siden. Hvis sauene får trua på at 
de kommer seg over, gjør de det. Er gjerdet 
slik at sauen ikke tror den kommer seg over, 
forsøker den ikke heller, sier Aud Marie Bøe.

STRØMNETT
Mange hytteeiere benytter også strømnett 
rundt hytta for å holde sauene og andre dyr 
unna. – Uansett om eieren har strøm på el-
ler ikke, og sauen ikke har møtt på noe slikt 
før, så vil den ikke ha respekt for den type ut-
gard. Ulla isolerer jo mot strømmen, men vi 
har sett flere eksempler på sauer som har fått 

støt og som har satt seg fast i strømnettet, sier 
Bøe. – I tillegg er disse strømnettene festet 
med små plaststolper, og de drar sauene en-
kelt med seg. Sauene forstår ikke at de må gå 
bakover for å komme seg løs, så surrer de seg 
inn i strømnettet og kveles, sier Kvam.

KREVER DAGLIG TILSYN
Kvam og Bøe forteller at denne typen strøm-
nett, eller nylonnett, krever daglig tilsyn. Er 
du hytteeier og vil holde sauene unna eien-
dommen, er det ifølge Bøe og Kvam kun en 
ting som fungerer. – Et helt ordinært saue-
gjerde er det som duger. Det koster litt, men 
til gjengjeld så har du det i mange år, sier de. 
Henvendelsene er få fra hytteeiere når det 

Sauesikkert: -– Slik skal en ordentlig utgard se ut, forteller Aud Marie Bøe og Jon Kvam til Opdalingen. Et stramt sauegjerde på solide påler.

Artikkel og foto er levert av Katrine Silseth Naas. 

– Strømnett og tråder 
rundt hytter er forbudt

Jon Kvam og Aud Marie Bøe har en klar oppfordring til hytteeiere 
som vil holde sauene borte fra hyttetomta.
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gjelder oppsett av gjerde. – Det er veldig synd 
at de ikke bruker oss mer for å skaffe seg in-
formasjon, sier Kvam. – Mitt tips er at de tar 
kontakt med en sauebonde angående gjer-
ding og at de sjekker med reguleringsplanen 
om hva som er tiltatt å sette opp i området og 
hva som anbefales, sier Bøe.

DOBBEL UTGARD ER RENE FELLER
Det er ikke kun strømnettet som kan være en 
dødsfelle for sauer og andre dyr. Sauer søker 
skygge, og de kan fort finne på å gå under en 
veranda. Kvam forteller at om den blir sma-

lere til lenger inn du kommer, jo større sann-
synlighet er det for at sauen ikke kommer 
seg ut igjen. – En dobbel utgard er også rene 
feller. Om du setter en ny utgard utenfor en 
gammel en og sauen stikker hodet inn, så vil 
den bli stående fast. Dette har jeg sett både 
bønder og hyttefolk sette opp, og jeg blir rett 
og slett skremt, sier Kvam.

Både Oppdal og Rennebu kommune har 
egne regler som gjelder for gjerding i kom-
munene. – Kommunene er rett og slett ikke 
flinke nok til å få fram informasjonen om 
disse reglene. Dette er blant annet første gan-

Ikke sånn: 
Dobbel utgard 

er en direkte 
dødsfelle for 

sauene.  

Under hytte: 
Sauer kan også 
sette seg fast un-
der verandaer, da 
det blir smalere 
jo lenger inn de 
kommer.

Waterment leverer
renseanlegg for gråvann.

Kompakte og effektive renseløsninger for gråvann 
fra enkelthusholdninger og hytter. Med våre
produkter kan du få innlagt vann på hytta uten 
kostnadskrevende frakt og anleggsarbeider.
Renseanlegget er enkelt å montere og rimelig i
innkjøp.

Pris for komplett anlegg, R2, kr. 42 500,–
Ved samlet salg til flere hytter i nabolaget eller  
hytteforeningen utarbeider vi et eget tilbud.

www.waterment.no

Hvorfor velge oss?

✔ Ingen lukt

✔ Rimelig pris

✔ Enkel montering

✔  Ingen behov for  
kostnadskrevende anleggsarbeid

✔ Krever ikke kjørevei til hytta

Ring oss på 905 46 133

gen jeg hører om dem, sier Kvam. – Disse re-
glene må være klart når hyttefeltene legges ut 
og skal ikke kom som en overraskelse på hyt-
teeierne år etter år. Når man har kjøpt hytte, 
skal gjerdeholdet være opplyst, sier Bøe.

VIS RESPEKT
Det siste året har det vært en stor økning i 
både Oppdal og Rennebu at løse hunder har 
tatt seg inn på sauenes område. – Dette har 
vært et økende problem på Nerskogen og 
Oppdal det siste året, og på Lønset var dette 
et økende problem i fjor, sier Bøe. Begge ber 
hundeeiere om å respektere båndtvangen.  
– En hund oppfører seg ikke likens når den 
går fritt på hyttetomt og når den kommer 
utenfor. Sauer tåler ikke stort med løping og 
vi har funnet flere sauer som rett og slett har 
sprunget seg i hjel, sier Kvam.

Om du skulle finne et kadaver, så er øre-
merket det første du skal se på. På innsiden 
skal det stå navn og nummer til bonden som 
kan kontaktes.
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Friluftslivsmeldingen: 
NHF møter Miljø- 
og Energikomiteen
Norges Hytteforbunds Jens N. Engelstad møtte – etter  
spesiell invitasjon – den 9. september saksordfører og leder for 
St. meld. nr. 18 (2015-2016) – Friluftsliv, stortingsrepresentant Jan 
Henrik Fredriksen. Sistnevnte er FrPs miljøpolitiske talsmann.

Av: Mathias B. Dannevig

Jens N. Engelstad presenterte et saksno-
tat fra Norges Hytteforbund, og vi gjen-
gir utdrag fra dette i denne artikkelen. 
Aller først presiserte vi her at Nor-

ges Hytteforbund (NHF), likesom Huseier-
nes Landsforbund, er av den oppfatning at 
Friluftslivsmeldingen i all hovedsak er for-
nuftig. Vi har ikke vesentlige innvendinger 
mot Regjeringens vurderinger. Men enkelte 
punkter er likevel viktige for oss: 

SNØ/VANNSKUTERE
Hytteforbundet er av den mening at vann- 
og snøskutere helst har negativ verdi i fri-
luftslivssammenheng med mindre de benyt-
tes til nyttetransport eller idrettsutøvelse på 
godkjente, tilrettelagte steder. Norges Hytte-
forbund vil peke på at forslaget om å likestil-
le vannskuteres hastighetsregler med andre 
farkoster (oppheving av kjøreforbud 400 me-
ter fra land) ikke lar seg kontrollere når det 
ikke finnes registreringsplikt, eller praktisk 
mulighet for poliovervåking av slik anonym 
fartsferdsel i skjærgården. Norges Hyttefor-
bund støtter derfor Finansnæringens Hoved-
organisasjon i kravet om at registreringsplikt 

for småbåter, gjeninnføres. Et ankepunkt 
mot annet enn nyttekjøring, er derfor at snø- 
og vannskutere ikke har registreringsplikt, 
slik at uvettig kjøring og ureglementert bruk 
kan dokumenteres og dermed lettere hånd-
heves.

 Meldingen lister opp mange relevante 
uønskete og negative konsekvenser av slik 
uønsket bruk, både for snø- og vannskute-
re, og NHF støtter Regjeringens ønske om 
å følge utviklingen nøye og vurdere hvil-
ken påvirkning det har på friluftsliv og na-

turmangfoldet. Snøskuterløyper etablert av 
den enkelte kommune må derfor i det minste 
legges langt utenfor hytte-, bolig- og ordinæ-
re skiområder.

Til tross for at vi ønsker varsomhet med 
å tillate skuterbruk i fjellet og i skjærgår-
den, ønsker vi at de nødvendige dispensa-
sjoner ved særlige behov (nyttekjøring) bør 

kunne gis. I fjellet vil ferdsel til hytter uten 
veiforbindelse ofte være betinget av skuter-
bruk, eksempelvis når medisinske forhold 
tilsier det. Slike tillatelser bør lett kunne gis 
av den enkelte kommune. Vi har dessverre 
sett eksempler på at attester fra fastlege om 
nødvendighet av skuterkjøring for hytteei-
ere, blir tilsidesatt av kommunelegen, som i 
stedet henviser til privat skuterleie, og ikke 
egen bruk. Dette medfører ekstra kostnader 
for pasienten og dobbelt miljøforurensning i 
form av støy og luftforurensning.

UTBYGGINGSFELT
Vårt notat viste også til artikkelen på side 12 
i Hytte & Fritid nr. 2-2016, der problemer 
rundt store utbyggingsfelt, i motsetning til 
enkeltstående hytter, lett kan bli en vel stor 
utfordring. Vi har etter stadig mer bruk av 
eiendomsskatt for fritidseiendommer i hyt-
tekommunene, sett at større og større ut-
byggingsplaner for hyttebyer er blitt mer po-
pulært hos kommunepolitikerne. Her kan 
fremtidige skatteinntekter sikres. Norges 
Hytteforbund mener overdreven utbygging 
av mindre områder ikke er i pakt med det vi 

«Vann- og snøscooter 
har helst negativ verdi i 
friluftslivsammenheng»

- med tanke på fremtiden

Biovac Environmental Technology AS
Telefon: 63 86 64 60

E-post: kontakt@biovac.no

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 fi nnes 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 fi nne det anlegget som passer best for deg og din eiendom!
Vi kommer gjerne på en gratis og uforpliktende befaring.

RENSEANLEGGET SOM GIR DEG KOMFORTEN

Se og les mer på
www.biovac.no

Mathias B. Dannevig
Styremedlem og  
finanspolitisk talsmann, NHF
mbdannevig@gmail.com



ønsker at norsk friluftsliv og hytteliv skal re-
presentere.
  
HYTTEFOLKETS BETYDNING FOR 
LOKALSAMFUNNET
I tilknytning til side 105-106 i meldingen på-
peker NHF at beregninger fra Virke viser at 
økonomien i norske kommuner tilføres mel-
lom 6 og 7 milliarder gjennom hyttefolkets 
tilstedeværelse. Beløpet er etter NHFs opp-
fatning undervurdert. NHF bifaller regje-
ringens synspunkt på mulighetene som et 
samarbeid mellom fritidsboligeiere og verts-
kommuner byr på for begge parter. Hytte-
folket har som oftest ikke stemmerett i sin 
hyttekommune og det finnes ingen etabler-
te samarbeidsarenas for å utvikle forholdet 
mellom kommuner og hytteeiere. Ikke minst 

er det da viktig at den enkelte kommune inn-
ser sin besøkelsestid, og innser at et samar-
beid gir store muligheter for en positiv utvik-
ling for kommunen, økonomisk og på annen 
måte. Dette har Norges Hytteforbund forsøkt 
å gjøre noe med: Vi viser til vårt «Veikart for 
samarbeid mellom fritidsboligeiere og verts-
kommunene».

OVERSENDELSE TIL KOMITEEN
Etter møtet 9. september med FrPs saksordfø-
rer for meldingen, bestemte styret at notatet til 
komiteens leder skulle oversendes alle komi-
teens medlemmer. I eget oversendelsesbrev 
viste Mathias B. Dannevig til at vi var invitert 
som representanter for GRUNNEIERNE. 
Vi er glad for å bli invitert til høringsutta-
lelse også på vegne av denne gruppen, skri-

ver Dannevig. Slike invitasjoner vil vi gjer-
ne fortsatt takke ja til. Norges Hytteforbund 
må likevel få presisere at vi ved siden av å re-
presentere eiere av fritidsboliger, som også er 
grunneiere av tomten hytta står på, også re-
presenterer TOMTEFESTERE, altså hytteei-
ere uten grunneierinteresser. Tilsvarende ser 
forbundet også på seg selv som representant 
for friluftslivsinteressene generelt i Norge. 
Intet hytteliv uten friluftsliv. Og for de over 
2 millioner brukere som finnes av landets 
450.000 hytter, vil det også være slik, at det er 
intet friluftsliv uten hytteliv. 

Norges Hytteforbund ba derfor komiteen 
om også å inkludere Norges Hytteforbund 
som part i Friluftslivsmeldingen på et bredt 
grunnlag.
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Biovac Environmental Technology AS
Telefon: 63 86 64 60

E-post: kontakt@biovac.no

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 fi nnes 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 fi nne det anlegget som passer best for deg og din eiendom!
Vi kommer gjerne på en gratis og uforpliktende befaring.

RENSEANLEGGET SOM GIR DEG KOMFORTEN

Se og les mer på
www.biovac.no
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De 5 punktene bekreftes fullt ut av 
innholdet i en pressemelding fra 
Sivilombudsmannen, publisert 
den 31.03.16, som omhandler 

Vinje kommune og Telemark fylkeskommu-
ne. Pressemeldingen ligger lett tilgjengelig på 
www.hytteforbund.no og vi siterer følgende 
relevante avsnitt:

«Saken gjelder Fylkesmannen i Tele-
marks behandling av klage fra Bjønnskarhau-
gen hyttelag, vedrørende at Vinje kommune 
ikke hadde framlagt tilstrekkelig dokumen-
tasjon på at kommunalt gebyr var beregnet i 
samsvar med selvkost. Spørsmålene er i hvor 
stor grad kommunen plikter å dokumentere 
utregningen av et kommunalt gebyr når det 
anføres brudd på selvkostprinsippet, og om 
Fylkesmannen burde ha foretatt lovlighets-
kontroll etter kommuneloven § 59 nr. 5.»

«Ombudsmannen er kommet til at slik sa-
ken var opplyst for Fylkesmannen, forelå det 

«usikkerhet» om kommunen hadde beregnet 
det kommunale gebyret i overensstemmelse 
med selvkostprinsippet.» 

«Saken har sin bakgrunn i uenighet mel-
lom Bjønnskarhaugen hyttelag og Vinje 
kommune om størrelsen på anleggsbidrag, 
som kommunen ila hytteeierlaget da det ble 
tilknyttet det kommunale vann- og avløps-
anlegget i 2009/2010. Hytteeierlaget mener 
at anleggsbidraget ikke er resultat av korrekte 
beregninger av kostnader og investeringen i 

samsvar med selvkostprinsippet, og har lagt 
fram kostnadsoverslag som viser at kommu-
nen har krevd 30.000,- kroner for mye betalt 

per hytte. Hytteeierlaget har bedt om at kom-
munen legger fram dokumentasjon, her-
under revidert selvkostregnskap for 2009, for 
å kunne få kontrollert kommunens gebyrbe-
regning.» 

«Ombudsmannen pekte (i et brev til Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet 
(KMD) på de rettssikkerhetsmessige utfor-
dringene ved at det ikke fantes et uavhen-
gig forvaltningsorgan som er ansvarlig for å 
kontrollere om kommunene beregner gebyr 
i overensstemmelse med selvkostprinsippet. 
Det ble også stilt spørsmål om manglende 
klagerett hadde betydning for fylkesmenne-
nes frihet til å velge å foreta lovlighetskon-
troll av kommunale gebyr.»

«Kommunens ileggelse av anleggsbidrag 
er et inngrep overfor hytteeierlaget, som 
kommunen bare har adgang til dersom den 
har hjemmel i lov eller i medhold av lov. Selv-
kostbegrensningen i forurensningsforskrif-

Kafka og Don Quijote om 
kommunale avgifter/gebyrer 

– enda en gang

I Hytte & Fritid nr. 2 i 2016, skrev vi følgende:
✱  Kommunale avgifter/gebyrer er i utgangspunk-

tet ikke enkeltvedtak, og kan dermed ikke 
påklages til Fylkesmannen eller noe annet 
uavhengig klageorgan. 

✱  Fylkesmannen har på eget initiativ anledning, 
men ingen plikt, til å foreta en lovlighetskontroll 
av om kommunens beregninger er i samsvar 
med Retningslinjer for beregning av selvkost for 
kommunale betalingstjenester.

✱  Kommuneøkonomi er en egen vitenskap der 
man som hytteeier (heretter samlebetegnelse 
for eiere av alle typer fritidsbolig) må ha god og 
relevant regnskapskompetanse, særlig innenfor 
kommuneøkonomi, for å kunne finne ut om stør-

relsen på vertskommunes avgifter er lovlige.
✱  Retningslinjene for beregning av selvkost for 

kommunale betalingstjenester, sist revidert 1. 
januar, 2014, gir kommuner stor handlefrihet for 
sine beregninger. Vi kjenner mange tilfeller av 
at kommuner rett og slett ser bort fra dem og 
fastsetter avgiftene/gebyrene som det passer 
dem-

✱  Det finnes ikke noe uavhengig klageorgan for 
slike saker der hytteeiere kan henvende seg for 
å få klarlagt om deres vertskommunes bereg-
ninger er lovlige eller ikke. Etter Norges Hytte-
forbunds oppfatning svekker dette hytteeiernes 
rettssikkerhet. 

«Hytteeierlaget mener 
anleggsbidraget ikke 
er resultat av korrekte 

beregninger.»

Jens N. Engelstad
Styremedlem i Norges 
Hytteforbund

Jens N. Engelstad

http://www.hytteforbund.no


ten innebærer en øvre grense for hvor høyt 
gebyr kommunen lovlig kan kreve. Som re-
degjort for ovenfor, har ikke borgerne kla-
gerett over den enkelte gebyrileggelsen, jfr. 
forvaltningsloven § 28. I og med at man be-
finner seg på legalitetsprinsippets område, 
blir det en rettssikkerhetsmessig utfordring 
hvordan borgerne da skal kunne beskytte seg 
mot vilkårlighet fra kommunen. Det er van-
skelig for den enkelte borgeren å kontrolle-
re om reglene er fulgt, fordi beregningen av 
selvkost reiser kompliserte rettslige og regn-
skapsmessige problemstillinger.»

«Ombudsmannen har lenge hatt fokus på 
hvordan borgerne skal kunne sikre seg mot 
at kommunen ikke beregner ulovlig høye 
gebyr. I 2007 opprettet derfor ombudsman-
nen en sak på eget initiativ, sak 07/0953, for 
å undersøke om datidens kontrollordnin-
ger var tilstrekkelige til å ivareta borgernes 
rettssikkerhet, eventuelt om det var behov 
for ytterligere kontrollmekanismer eller kla-
geordninger for å sikre etterlevelse av selv-
kostprinsippet.»

«Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementet kom med nye retningslinjer for 
beregning av selvkost i 2014. H-3/14 inne-
holder utfyllende retningslinjer for hvilke 
kostnadstyper kommunen har adgang til å 
ta seg betalt for gjennom kommunale gebyr. 
Ombudsmannen er imidlertid usikker på 
om disse retningslinjene gir borgerne bedre 
rettssikkerhet enn tidligere. Erfaringen med 
klagene til ombudsmannen i selvkostsaker, 
spesielt henvendelser om fylkesmennenes 
oppfølging av klager over kommunene, til-
sier at det fremdeles er vanskelig å få en re-
ell overprøving av kommunenes anvendelse 
av selvkostprinsippet. Det synes ikke å være 
tilstrekkelig at departementet har kommet 
med mer utførlige og detaljerte regler, så len-
ge borgerne ikke har noen instans å henven-
de seg for å få kontrollert om kommunen føl-
ger opp retningslinjene i praksis. Ved at det 
mangler effektive kontrollordninger i selv-
kostsakene, kan det sies å være et «hull» i 
rettssikkerheten på et område der legalitets-
prinsippet gjelder.»

Saken hadde også et element av både det 
absurde (Kafka) og en kamp mot vindmøller 
(Don Quijote). 

«Hytteeierlaget sendte et brev til Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet 

(KMD) der de informerte om problemene 
med å få Fylkesmannen i Telemark til å følge 
opp saken, og ba samtidig KMD om å kontak-
te Fylkesmannen. KMD sendte henvendelsen 
fra hytteeierlaget videre til Klima- og miljø-
departementet (KLD). Etter at KLD som re-
aksjon hadde gitt hytteeierlaget beskjed om å 
kontakte kommunen, sendte ombudsmannen 
en henvendelse til KMD og gjorde oppmerk-
som på at KLD hadde henvist hytteeierlaget til 
kommunen, samtidig som saken nettopp had-
de sitt utspring i klagerens anførsel om kom-
munens manglende oppfølging av krav om 
utlevering av dokumentasjon.»

Det er på skrivende tidspunkt ukjent for 
Norges Hytteforbund om saken er avsluttet 
fra Ombudsmannens side eller ikke. Vi kan 
imidlertid konstatere at selv Ombudsman-
nen blir berørt av Kafka og Don Quijote. Det 
må være et krav at det opprettes et uavhengig 
klageorgan der hytteeiere kan henvende seg 
når de opplever at vertskommunen ikke føl-
ger loven når det gjelder avgifter/gebyrer. Vi 
forutsetter dessuten at Retningslinjene ikke gir 
kommunene så stort spillerom som de i dag 
har når det gjelder deres beregning av nevnte 
avgifter/gebyrer.
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og den prak sis som et ter hvert etab ler te seg 
med på legg om plan leg ging (dis po si sjons-
plan/re gu le rings plan) i for kant av hyt te byg-
ging. 

I noen gan ske få år var svært man ge kom-
mu ner i «hyt te po pu læ re» om rå der svært lite 
vil lige til å gi til la tel ser over ho det, og de res 
nei-ved tak var svært ofte man gel fullt be-
grun net, el ler be grun nel sen var i prak sis 
fra væ ren de. Kom mu nen vis te for eks em-
pel bare til «etab lert prak sis» gjer ne sup plert 
med at en til la tel se vil gi «pre se dens». Det 
så kal te «kon se kvens spø kel set».

Gro Har lem Brundtland tok i sin pe ri-
ode som mil jø vern mi nis ter (1974–1979) et-
ter hvert opp det te pro ble met på bred front, 
og send te ut et rund skriv til kom mu ne ne der 
hun pek te på nød ven dig he ten av skjer ping 
av kom mu ne nes be grun nel ses prak sis.

Før det te had de vi i NHF, i møte med mi-
nis te ren, re fe rert en sak som vi had de hatt på 
vårt bord. En hyt te ei er i Østfold hadde fått 
av slag på en søk nad om å bygge båt hus. I sin 
begrunnelse skrev kommunen først gan ske 
om fat tende om hvor fint det te båt hu set var 
til pas set for hol de ne på stedet, og at det fak-
tisk vil le ha blitt en «for skjøn nel se for om rå-
det der som man had de gitt byg ge til la tel se». 
Kom mu nen av slo imid ler tid søk na den med 
den enk le «be grun nel se» at «i den ne kom-
mu nen gir vi ikke til la tel se til sli ke bygg».
(Det hø rer med til his to ri en at Fyl kes man-
nen se ne re «ref set» kom mu nen og end ret 
ved ta ket.)

Det te var fak tisk ikke et sær til fel le, men et 
eks em pel på hvor galt det ofte kun ne være.

Det te var 40 år si den, og kom mu ne nes 
prak sis har nok end ret seg til det bed re si-
den den gang. Fort satt ser vi imid ler tid sta-
dig eks emp ler på at be grun nel sen for ved tak 
er på ta ge lig sva ke. 

Det er ikke nok, slik kom mu ne ne ofte 
gjør, bare å vise til lov bud som man me ner 
kom mer til an ven del se i den ak tu el le sa ken. 
Man må be grun ne hvor for man me ner det-
te lov bu det kom mer til an ven del se. Det te 
er selv føl ge lig ab so lutt nød ven dig for at sø-
ke ren skal kun ne for stå HVOR DAN saks-
be hand le ren i kom mu nen har for stått – og 
brukt – lo ven. Av gjø rel ser i søk nads sa ker 
som fø rer til ved tak, byg ger i de fles te til fel ler 
på at det har vært ut ø vet et skjønn, og spørs-
må let om hvor vidt det te skjøn net har re le-
vans til det ak tu el le lov bud, må den som har 
hen vendt seg til kom mu nen, kun ne tes te.

I løpet av vin te ren som vi ak ku rat har lagt 
bak oss, har vi for eks em pel er fart at en kom-

mu ne «på da gen» end ret prak sis i be hand-
lin gen av søk na der om løy ve til bruk av pri-
vat snø scoot er. Tid li ge re had de kom mu nen 
en etab lert prak sis som gikk ut på at den som 
kun ne fram leg ge le ge er klæ ring der le gen på-
pek te nød ven dig he ten av at ved kom men-
de kun ne bru ke egen scoo ter til nød ven dig-
hets kjø ring til hyt ta, fikk slikt løy ve. Det te 
var selv føl ge lig en prak sis som alle som had-
de hatt år lig scoo ter løy ve tid li ge re, tok med 
seg som en for ut set ning da de gikk sist vin ter 
i møte. Den be tyd de FOR UT SIG BAR HET.

På bak grunn av en slik år lig søk nads-
sak som ble frem met sist høst, fat tet kom-
mu nen I SAM ME FOR MANN SKAPS MØ

TE to ved tak. Først et ved tak om end ring i 
saks be hand lings prak sis – det som i for valt-
nings lo ven er en for skrift (og ikke kan på kla-
ges av noen en kelt per son). Det te gikk ut på 
at kom mu ne le gen ut fra den le ge er klæ rin-
gen som er fram lagt, skal vur de re nød ven-
dig he ten av scoo ter løy ve ba sert på til bu det 
om leie kjø ring.

Så i nes te ån de drag fat ter for mann ska-
pet et ved tak (en kelt ved tak) der den ak tu el le 
søk na den av slås. 

I god tid før den ne for skrif ten om end-
rin gen i saks be hand lings prak sis ble ved tatt, 
had de kom mu nen mot tatt fle re and re en-
kelt søk na der som de had de latt lig ge uten å 
in for me re sø ke rne om sen saks be hand ling, 
slik de er på lagt i for valt nings lo ven. Også 
dis se en kelt søk na de ne ble så av slått med 
hen vis ning til ny saks be hand lings prak sis. 
En prak sis som alt så var ved tatt fle re uker et-
ter at søk na den var mot tatt. 

Kom mu nen me ner at end rin gen i saks be-
hand lings prak sis var styrt av ny lov og nye 
for skrif ter. Et ter vår opp fat ning nød ven dig-
gjør ikke lov end ring slik end ring i prak sis 
som her var til fel le, men en vi de re dis ku sjon 
rundt det te skal vi ikke ta opp her.

Det hø rer imid ler tid med til his to ri en at 
kom mu nen i de ak tu el le sa ke ne ut tal te po si-
tivt at hen sy net til mil jø, na tu rens mang fold, 
vilt be stand, med mer, ikke var be rørt ne ga-
tivt.

Det vi vil trek ke fram i den ne sa ken, er at 
kom mu nens måte å be hand le den ne sa ken 
på, fram trer for de be rør te som at man «kon-
stru e rer» en be grun nel se for et av slag på 
en søk nad, uten at man egent lig be grun ner 
kon kret hva som har gjort at man har valgt å 
end re prak sis. 

Her er det selv føl ge lig også et spørs-
mål om kom mu nen har for gre pet seg mot 
Grunn lo vens enk le lov bud som sier at «In-
gen lov må gis til ba ke vir ken de kraft.» (Gl § 
97). Den ne be stem mel sen gjel der også for 
kom mu na le for skrif ter. Det te spørs må let må 
vi imid ler tid også la lig ge i den ne sam men-
heng.

Gun nar Svendsen

«Kom mu nen av slo imid-
ler tid søk na den med 

den enk le ‘be grun nel se’ 
at ‘i den ne kom mu nen 
gir vi ikke til la tel se til 

sli ke bygg’.»

«Det må opprettes et 
uavhengig klageorgan 

der hytteeiere kan  
henvende seg.»
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Sjøbøllene
Det er sensommer, varmest i manns minne, denne torsdag den 15. september. 
Ved Marivoll utenfor Grimstad – i sundet inn til Osterskilen, padler kajakker og 

tøffer motorsjekter sånn i 5-6 tiden i ettermiddagens varme, men lave sol.  
Av: Mathias B. Dannevig

Så kommer Åsgårdsreien. En gjeng 
vannskutere – det kan være 8-9 styk-
ker av dem – kommer en etter en fa-
rende gjennom sundet ut fra Os-

terskilen. Dette er 10-20 meter bredt og 
fartsfantomene kommer fra Hesneskanalen. 
Her går det kanskje i 100 km/t, uten hensyn 
til lover og regler, andre sjøfarende, fastboen-
de, eller fartsbegrensning for denne type far-
koster og kjøreforbud 400 meter fra land. Det 
gir denne gjengen blaffen i. Norges Lover 
gjelder ikke for dem. Derfor står jeg på veien 
og tar bilder av det som skjer. 

Jeg husker så den beste lederartikkel i Ag-
derpostens bilmagasin «Bil» som jeg noen 
gang har lest. Den sto i sommer og tok – over-
askede nok for et bilmagasin – et velfortjent 
oppgjør med det som er skjærgårdens lande-
plage, nemlig denne type farkoster som re-
spektløst for sjøens kjøreregler, og miljøets 
fred og ro, ødelegger skjærgården vår.  

Artikkelforfatteren blir forbanna og låner 
en Pioner 13 ut til ulveflokken som nå har 
samlet seg i en gruppe ved Kuskjær, en liten 
holme ute mot Groosefjorden, som er i inn-
selingensleden til Grimstad. Der forteller jeg 
i veldig klare ord hva jeg mener om den slags 
kjøring – tar bilder av enkelte aktører og for-
teller at jeg dagen etter skal avlevere dette på 
Grimstad Politikammer – uten at disse ord 
nødvendigvis hadde blitt til handling dagen 

derpå. Men dette resulterer så i at jeg blir ut-
satt for sjikane i form av at kjekkasene kjører 
rundt min båt for å sprute meg ned og øde-
legge kameraet. Det klarer de ikke, men båten 
blir halvfull av vann, mobiltelefonen tar kvel-
den, og jeg får dagens andre bad. Men bildene 
er der, noen vedlegges denne artikkelen, og 
NÅ er de alle overlevert Grimstad Politikam-
mer når denne artikkelen leses.

Vannskutere er i seg selv en sjøfarkost som 
i en ideell verden burde ha livets rett. Men 
verden er dessverre ikke ideell når de fles-

te som bruker dette leketøyet hele sommeren 
gir blaffen i den fartsbegrensning som gjelder. 
At FrP/Høyre-regjeringen nå vil oppheve ek-
sisterende kjøreforbud 400 meter fra land – i 
kombinasjon med at det IKKE finnes registre-
ringsplikt for identifikasjon av slike farkoster 
– og at politibåten på Agder og for resten av 
kysten er en vits -  gjør situasjonen uholdbar. 
Det er bare et tidsspørsmål før vi får de første 
ulykker. I mellomtiden får seilere, kajakkpad-
lere, snekkefolket, hytter og fastboende øde-
lagt miljøet og sin skjærgårdsopplevelse. 

Undertegnede er, som leserne vet, styre-
medlem i Norges Hytteforbund. Forbundet 
har allerede sagt klart fra til Miljødeparte-
mentet og i møte på Stortinget (med Ener-
gi & miljøkomiteen) som nå behandler Fri-
luftsmeldingen (Stortingsmelding nr. 18) – se 
egen artikkel. Vannskutere som kan kjøre i 
samme hastighet som biler i trange farvann, 
er helt uholdbart i kombinasjon med fravæ-
rende registreringsplikt og manglende politi 
på sjøen. Jeg kan forsikre sjøbøllene at opple-
velsen 15. september forsterker Norges Hyt-
teforbunds arbeid for å forhindre at disse far-
kostene får fare fritt i vår skjærgård. Til det er 
den alt for verdifull.  

Så finnes det faktisk noen vannskutereiere 
som kjører pent i trange farvann, reserve-
rer fartskjøring for åpen sjø - og ikke sjenerer 
noen. De er derfor også et offer for sjøbølle-
nes opptreden. Det er synd ikke vannskuter-
miljøet selv kan ta et oppgjør med de som 
ødelegger for sine egne. Da må andre ta af-
fære. 

Den 12. oktober samles mange frilufts-
organisasjoner seg på felles møte i Oslo for å 
samordne kampen mot Regjeringen i denne 
saken, og for at vi skal ta skjærgården tilba-
ke fra sjøbøllene. Som representant fra Nor-
ges Hytteforbund på møtet skal jeg ikke legge 
fingrene imellom. Vær trygg på det!

«Vannskutere er 
en sjøfarkost som i en 
ideell verden burde ha  

livets rett.»
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Miljødirektoratet har på opp-
drag fra Klima- og mil-
jødepartementet vurdert 
miljøproblemet kasserte fri-

tidsbåter og hvordan vi kan innføre og finan-
siere en returordning. – Det er mange som 
har tatt til orde for en produsentansvarsord-
ning med vrakpant, men våre beregninger 
viser at det kan bli uforholdsmessig dyrt, sier 
Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

VIL FORDELE KOSTNADENE
En produsentansvarsordning innebærer at 
kostnaden ved kasseringen blir finansiert 
med et prispåslag på nye båter. – Våre bereg-
ninger viser at det vil gjøre nye båter svært 
dyre. Årsaken er enkel: Det vil kasseres man-
ge flere båter enn det kjøpes nye i de nær-
meste årene. Slik vil det sannsynligvis fort-
sette å være i overskuelig framtid, forteller 
Hambro videre. 

Miljødirektoratet anslår at hver nybåtkjø-
per vil måtte finansiere avfallshåndteringen 
av mellom to og seks brukte båter gjennom 
en produsentansvarsordning med vrakpant. 

– Det vil bety en voldsom prisøkning på en-
kelte nye båter. En seilbåt kan eksempelvis bli 
opptil flere hundre tusen kroner dyrere. Vi 
tror det er lurere å fordele kostnaden på alle 
båteiere enn på bare dem som kjøper seg ny 
båt, sier Hambro.

UNIKT
Miljødirektoratet anbefaler derfor at det innfø-
res en returordning som finansieres gjennom 
et obligatorisk, gebyrfinansiert småbåtregister. 
– Går forslaget gjennom blir Norge, så vidt vi 
vet, det eneste landet i verden som innfører et 
gebyrfinansiert retursystem hvor siste eier kan 
levere båten gratis til forsvarlig avfallsbehand-
ling, sier Hambro. Gebyret skal blant annet 
dekke kostnadene til innsamling og behandling 
av fritidsbåtene som skal kasseres.

FORURENSER BETALER
Gebyret kan bli i størrelsesorden 100 til 500 
kroner per år, avhengig av hvor mange båter 
som kasseres og båtens størrelse. – Da etter-
leves prinsippet om at forurenser skal betale. 
Samtidig fordeles kostnaden ved avfallsbe-

handlingen på mange eiere og gjennom hele 
båtens livsløp. Vi tror denne ordningen vil 
føre til at færre kvitter seg med problemet uti 
fjorden, og heller leverer båten til riktig og 
miljøvennlig behandling, sier Hambro.

Et obligatorisk småbåtregister vil også ha 
betydelig nytteverdi for andre samfunnssek-
torer som politi, redningstjeneste, tollvesen 
og forsikringsbransjen. – En bedre oversikt 
over hvem som eier båtene vil sannsynligvis 

fungere preventivt og minske den ulovlige 
dumpingen, sier Hambro.

Det er en del forhold ved et slikt register 
og returordningen som må utredes nærmere. 
Miljødirektoratet foreslår også at det utredes 
om mindre og enkle fritidsbåter skal slippe å 
inngå i småbåtregisteret og heller bli en del av 
kommunenes lovpålagte renovasjonen – og 
finansieres over avfallsgebyret.

«Norge kan bli eneste 
land i verden med et 
gebyrfinansiert retur-

system»

Ulovlig håndtering av kasserte fritidsbåter har blitt et betydelig lokalt miljøpro-
blem. Miljødirektoratet foreslår å finansiere håndteringen av båtene gjennom 
et årlig gebyr og et obligatorisk småbåtregister. Et produsentansvar med vrak-
pant vil bli svært kostbart for dem som kjøper nye båter.

Gebyrfinansiering av  
kasserte fritidsbåter?



Siden 1950-tallet har Miljødirektoratet samarbeidet med kom-
munene og friluftsråd om å sikre totalt 2400 friluftslivsområ-
der. Uten sikringsordningen, ville mange av disse områdene 
og ferdselsårene vært nedbygd, ikke tilrettelagt eller på annen 

måte lite tilgjengelig for befolkningen.

ØNSKER FLERE SØKNADER
– I år har vi mottatt 42 søknader om støtte fra 28 forskjellige søke-
re. Miljødirektoratet mottar hvert år cirka 40 søknader om støtte til 
sikring av områder, men fortsatt er det 120 kommuner som ikke har 
statlig sikrede områder. Direktoratet ønsker flere søknader, gjerne fra 
kommuner som vi tidligere ikke har samarbeidet med om sikring. Vi 
ønsker å samarbeide med kommuner og friluftsråd over hele landet 
om enda flere gode sikringsprosjekter, sier direktør Ellen Hambro i 
Miljødirektoratet.

For å inspirere og opplyse flere kommuner om de unike mulighe-
tene som finnes i sikringsordningen, gir Miljødirektoratet nå ut bro-
sjyren «Friluftsliv for alltid» – om sikring og tilrettelegging av frilufts-
livsområder.

SATSER PÅ NÆROMRÅDER
Etter søknader fra kommuner og friluftsråd har Miljødirektoratet 
hvert år de siste årene gitt 30–40 millioner til sikring og istandsetting 
av nye friluftslivsområder. – To av tre nordmenn ønsker å være mer 
ute i naturen. For å senke terskelen for folk, ønsker staten å bidra til 
at ingen skal ha mer enn 500 meter fra der de bor til et sammenheng-
ende nettverk av turstier, sier Hambro. Miljødirektoratet har i de siste 
årene oppfordret kommunene til å legge til rette for friluftsliv der folk 
bor. Åtte av ti nordmenn bor i byer og tettsteder, og det er behov for 
flere nærmiljøområder og turveier som er lette og nå for mange.

40 millioner til  
friluftslivsområder

I 2016 har Miljødirektoratet nær 40 millioner kroner til rådighet, 
for å sikre og tilrettelegge friluftslivsområder for allmennheten.

FRILUFTSLIV 
FOR ALLTID
STATLIG SIKRING 
OG  TILRETTELEGGING 
AV  FRILUFTSLIVSOMRÅDER

M-462 | 2015

Miljødirektoratets brosjyre 
«Friluftsliv for alltid» kan lastes 
ned fra Miljodirektoratet.no
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Har du DAB+-radio på hytta?
Det digitale radioskiftet nærmer seg med stormskritt – hva har dette å si for radiolyttere med hytte? 

Her er informasjon som kan gjøre deg bedre forberedt på digital radiolytting utenfor hjemmet.  

Det er under to måneder til sluk-
kingen av FM-nettet for riks-
dekkende radiosendinger star-
ter i Nordland. Utover 2017 

følger resten av landet etter, og før utgangen 
av neste år vil all riksdekkende radio i Nor-
ge være heldigital. Når det digitale radioskif-
tet er ferdigstilt vil du kunne lytte til riksdek-
kende kanaler, som NRK P1 og P4, både via 
DAB+, nettradio og tv. Mange lokalradioer 
vil kunne fortsette å sende på FM. De fleste 
DAB+-radioer kan også ta inn sendinger på 
FM.

Alle kanaler som sendes via DAB (uten 
pluss) vil flyttes over på DAB+ i løpet av 
2017. Etter denne flyttingen vil du ikke len-
ger få inn sendinger i DAB+ hvis du har en 
DAB-radio (uten pluss). Hvis du er usikker 
på om du har en DAB eller DAB+-radio, kan 
du enkelt finne ut dette ved å sjekke om du 
får inn kanalen NRK Vær med lyd og tekst-
informasjon i displayet. Får du inn denne ka-
nalen har du en DAB+-radio.

RADIOLYTTING PÅ HYTTA OG I BILEN
Har du tatt med FM-radioen din til hytta er 
du kanskje vant til å måtte stille om på fre-

kvensene for å få inn kanalene. Det samme 
må du gjøre med en DAB-radio. Et nytt ka-
nalsøk (rescan) sikrer at radioen er stilt inn 
til å ta imot de kanalene som er tilgjengelig 
akkurat der radioen står. Husk også å trekke 
ut antenna før kanalsøket slik at du får best 
mulig signalmottak. 

Enkelte hytteeiere kan oppleve at DAB+-
radioen ikke har mottak på hytta. Det kan 
enten komme av at hytta befinner seg i et 
område uten dekning – eller at en kraftige-
re antenne er nødvendig på grunn av at hyt-
ta befinner seg i et område med svakere sig-
naler. NRKs kanaler har bedre dekning enn 
de kommersielle kanalene (som P4 og Radio 
Norge). Det betyr at du kan oppleve å få til-
gang til færre kanaler på hytta enn de du er 
vant til å kunne høre på hjemme. 

På kringkasternes nettside om radioskif-
tet; www.radio.no, finner du mer informa-
sjon om antenner i tillegg til et kart som be-
skriver hvor det er dekning både for NRKs 
kanaler og de kommersielle radiokanale-
ne. Opplever du at dekningen ikke stemmer 
overens med kartet, anbefaler vi at du tar 
kontakt med kringkasterne.

NRKs DAB-nett er inndelt i regioner. 

I bilradioer gjøres frekvensbytter mellom 
NRKs regioner automatisk hvis radioen har 
Service Following (automatisk frekvensbyt-
te). Det er viktig å være klar over at denne 
funksjonen ikke følger med alle radioer eller 
adapterløsninger. Hvis din bilradio/adapter 
har Service Following, anbefaler vi derfor at 
du slår den på slik at radioen finner igjen ka-
nalen du hører på når du kjører gjennom uli-
ke frekvensområder.
Hva med gamle radioer?

Har du en FM- eller en eldre DAB-radio 
du ikke ønsker å bytte ut, finnes det ulike 
adapterløsninger du kan bruke for å ta imot 
DAB+ på din gamle radio. Hør med din elek-
tronikkforhandler for mer informasjon om 
slike produkter. Ønsker du derimot å bytte ut 
radioen din, er det viktig å huske på at den 
gamle radioen skal leveres til gjenvinning. I 
tillegg til miljøstasjoner, har alle forhandlere 
som selger radioer plikt til å ta inn gamle ra-
dioer for gjenvinning.

Vil du ha mer informasjon om radioskif-
tet kan du lese mer på www.medietilsynet.
no/digitalradio eller sende en e-post til digi-
talradio@medietilsynet.no

Av: Line Langnes

Line Langnes
Medietilsynet

http://www.radio.no
http://www.medietilsynet.no/digitalradio
http://www.medietilsynet.no/digitalradio
mailto:digitalradio@medietilsynet.no
mailto:digitalradio@medietilsynet.no
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Bustadoppføringslova § 41 har regler om 
fastsetting av det vederlag forbrukeren skal 
betale til entreprenøren. Utgangspunktet er 
at forbrukeren skal betale det vederlaget som 
er avtalt. I forbindelse med at avtale om opp-
drag inngås er det vanlig at entreprenøren/
håndverkeren gir prisopplysninger av ulike 
slag til forbrukeren. Prisopplysninger kan 
sorteres i tre ulike kategorier: Fastpris, pris-
overslag og ikke bindende prisopplysninger. 
Ved fastpris er vederlaget for det avtalte ar-
beidet som utgangspunkt endelig fastsatt. 
Ved prisoverslag er hovedregelen at det en-
delige vederlaget ikke vesentlig skal overstige 
prisoverslaget: Høyst overstige prisoverslaget 
med 15 prosent. Ved ikke bindende prisopp-
lysninger foreligger det imidlertid ikke noe 
slikt øvre tak knyttet til prisopplysningen. 
Entreprenøren/håndverkeren har da krav på 
et vederlag som dekker nødvendige kostna-
der med et rimelig påslag.
Dommen klargjør grensen mellom priso-
verslag og ikke bindende prisopplysninger. 
Dommen er avsagt etter bustadoppførings-
lova, men gir veiledning også for saker etter 
håndverkertjenestelova. Saksforholdet var at 
en boligeier inngikk avtale med en elektro-
entreprenør om utførelse av diverse arbei-
der i forbindelse med totalrehabilitering. Det 
ble som utgangspunkt avtalt at elektroen-
treprenøren skulle ha betalt etter påløpte ti-

mer. Underveis i prosjektet ble det utarbeidet 
kostnadsbudsjett og ulike prisforslag. Slutt-
regningen fra elektroentreprenøren ble dob-
belt så stor som det kostnadsbudsjettet Høy-
esterett kom fram til at elektroentreprenøren 
var bundet av overfor forbrukeren. Elektro-
entreprenøren fikk derfor ikke betalt for sine 
påløpte timer. Det medførte tap og elektro-
entreprenøren gikk konkurs.

Spørsmålet for Høyesterett var om elek-
troentreprenørens prisopplysninger var bin-
dende prisoverslag etter bustadoppførings-

lova § 41 som deretter ikke kan overstiges 
med mer enn maksimalt 15 %. Ordlyden i lo-
ven gir liten veiledning av om en prisopplys-
ning er å anse som ikke bindende eller som 
et forpliktende prisoverslag. Ofte vil heller 
ikke selve prisopplysningen gi særlige hol-
depunkter for denne vurderingen. Høyeste-
rett tok derfor i sin vurdering utgangspunkt 
i det overordnede formålet med bustadopp-
føringslova: Forbrukervernet. Videre la Høy-
esterett vekt på at formålet med prisoverslag 

er å gi forbrukeren en pekepinn på kostna-
den som man deretter skal kunne innret-
te seg etter. På det grunnlag slo Høyesterett 
fast at utgangspunktet må være at en entre-
prenørs prisopplysning skal anses som for-
pliktende prisoverslag. Videre påpekte Høy-
esterett at dersom prisopplysningen ikke skal 
være forpliktende bør entreprenøren ta sær-
skilt forbehold: For eksempel kan det opply-
ses at «overslaget er ekstra usikkert» eller rett 
fram at «prisopplysningen ikke har forplik-
tende virkning». 
Konsekvensene av dommen er innstram-
ming av bustadoppføringslovas regler om 
prisopplysninger: Prisopplysninger skal som 
utgangspunkt anses som forpliktende der-
som det ikke er tatt uttrykkelige forbehold. 
Entreprenører og håndverkere som tidligere 
har operert med å gi uformelle og anslagsvise 
prisopplysninger kan nå oppleve at «bordet 
fanger». Det vil sannsynligvis medføre at en-
treprenører og håndverkere i større grad må 
ta høyde for uforutsette kostnader. Det kan 
igjen føre til høyere «fastpriser» for forbru-
kerne. Alternativet vil være enten å avstå fra 
å gi prisopplysninger eller å ta meget klare 
forbehold. I de sistnevnte tilfellene gjenstår 
å se hvordan forbrukere vil reagere på forbe-
hold fra entreprenører og håndverkere som 
er ment å medføre at opplysninger om pris 
ikke skal forplikte. 

Nytt fra Høyesterett: 
Når bindes entreprenør og 
håndverker av prisopplysninger?
Høyesterett har nylig avsagt en dom som får betydning for norske entre-
prenører og håndverkere som gir forbrukere prisopplysninger. I dommen 
gir Høyesterett uttrykk for at den klare hovedregel er at håndverkere og 
entreprenører blir forpliktet av sine prisopplysninger til forbrukere:

«Utgangspunkt er at 
forbruker skal betale 

avtalt vederlag»

Mauritz Aarskog
Advokat og partner i ØSTBY 
AARSKOG Advokatfirma AS. 



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

Juristen svarer
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Atkomstvei 
Vi er 16 hytter i et område med felles at-
komstvei fram til hyttene (med korte av-
stikkere inn til hver hytte). Hyttene ble byg-
get i tidsrommet 1980–84. Vi betalte alle en 
«inngangsbillett» for rett til bruk av veien. 
Grunneieren har vedlikeholdt veien i alle år, 
og vi har betalt en felles veiavgift for dette.

For 3 år siden overtok sønnen til tidligere 
grunneier, og etter dette har veiavgiften ste-
get betydelig. Den er i dag cirka 100 prosent 
høyere enn den var siste år faren «drev butik-
ken». Nå ønsker vi å stifte et veglag som kan 
overta driften av veien. Grunneier setter ned 
foten, og sier at dette «ordner han».

Er det ikke slik at vi etter loven kan stifte 
et veilag av dem som har rett til å bruke vei-
en?

Svar
Dette er et spørsmål som våre medlemmer sta-
dig tar opp. Det er viktig å merke seg at vei-
loven er fravikelig, det vil si andre ordninger 
enn driftsordninger, slik som beskrevet i lovens 
§55 (veglag), kan avtales, eller kan være avtalt 
fra tidligere av. Når jeg skriver tidligere, så er 
det basert på at veilovens § 55 kom inn i lo-
ven 1996. Før det hadde loven ingen bestem-
melse om veglag, men derimot vegstyre. Også 
den gang var loven fravikelig.

I deres tilfelle ble avtalen om vedlikeholdet 
av veien gjort lenge før loven om veglag had-
de trådt i kraft, og man ble altså enige om at 
grunneieren tok seg av vedlikeholdet og ble 
betalt for det. Denne ordningen har dere ikke 
krav på at skal endres. Det dere imidlertid kan 
ha krav på er et innsyn i grunneierens regn-

skap for veidriften. Dette særlig hvis avgiften 
ett år øker utover det som er naturlig i forhold 
til det som er gjort på veien.

Konsesjonsfrihet
Har en kommune rett til å kreve gebyr for 
behandlingen av «egenerklæring om konse-
sjonsfrihet»?

Svar
Vi har gjennom alle år bare opplevd én kom-
mune som krever slikt gebyr, men kan ikke se 
at det ikke er adgang til dette.

Sameie
Vi er fire søsken som («dessverre») eier et 
flott landsted i Telemark i sameie. Nå vil jeg 
ut av dette, og jeg har varslet de andre om 
at jeg vil engasjere en takstmann for å «set-
te prisen». En av de dem aksepterer dette, 
mens to av dem setter foten ned og sier at de 
ikke vil godta en slik måte å fastsette prisen 
på. Disse to sier også at dersom prisen blir så 
høy at de ikke makter å kjøpe meg ut, så vil 
de «tvinge» meg til å forbli sameier. De be-
grunner dette med at «det var mors og fars 
vilje at vi fire skulle eie dette sammen». Er det 
faktisk slik at jeg er bundet til å forbli i dette 
hyttesameiet resten av livet?   
       
Svar
Nei, så galt er det ikke. Det er nok snarere et in-
derlig ønske enn en vilje om «fredelig sameksis-
tens» som mor og far i sin tid ga uttrykk for. I alle 
fall har dette ingen juridisk betydning i denne sa-
ken. Jeg tror nok at mor og far ville ha forstått at 
det kan være behov for deg å trekke seg ut.

Løsningen finner dere i sameieloven § 15. 
Dersom dere ikke klarer å bli enige om prisen 
for at du trekker deg ut, så kan dere gjennom 
en vanlig tvangssalgsprosedyre tvinge gjen-
nom en oppløsning. De sameierne som ønsker 
(du innbefattet) kan by på eiendommen på 
like linje med andre bydere. Slik får man fram 
høyest mulig pris på eiendommen. De tre som 
ønsker å bli igjen i sameiet kan for eksempel 
avtale å gi inn et felles bud når høyeste bud i 
markedet er kommet fram. De har adgang til å 
gå inn i dette budet.

Fortetting
I forbindelse med at det nå skal bygges flere 
hytter inne i vårt hytteområde (fortettes), har 
spørsmålet kommet opp om det er noen lov-
bestemt minsteavstand mellom hytter.

Svar
I praksis er dette 8 meter. Man får (med min-
dre dispensasjon gis) lov til å bygge 4 meter 
fra nabogrense, og dersom to naboer ønsker 
å bygge nærest mulig den felles grensen, blir 
minsteavstanden mellom hyttene 8 meter.

Ytre allmenning
Vi har fått opplyst at en liten øy (skjær) rett 
utenfor strandlinjen i nærheten at vår hytte 
er «ytre allmenning». Hva er dette?

Svar
At den lille øya er «ytre allmenning» betyr at 
den er eierløs, og da slik at det er staten som 
forvalter denne øya.
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Forurensningslovens § 34 (30), med tilhørende sentral forskrift og veileder, er sist oppda-
tert og gjort gjeldende fra 01.01.2015. Etter reglene fastsetter kommunestyrene gebyrer 
for håndtering av husholdningsavfall for fastboende og eiere av fritidseiendommene.

Av: Richard Kollstrøm, pensjonert kemner og overformynder.

Etter reglene skal gebyrene fastsettes etter fakta og re-
glene om selvkost. Det siste betyr at gebyrene ikke kan 
overstige det som tjenestene virkelig koster. Kontroll 
av riktige avfallsgebyrer er tillagt kommunens eget 

oppnevnte kontrollutvalg og kommunerevisjonen. Om disse 
organene alltid fungerer, kan være noe tvilsomt.

Som oftest er avfallsutgiftene og inntektene for husholdnings-
ordningen uten noen seriøs utregning og fordeling mellom de 
fastboende og eiere av fritidseiendommer, som ofte utgjør mer 

enn 80 prosent utenbygdsboende. Kommunene fastsetter ofte 
gebyrene etter tilfeldig «skjønn» og sammenligninger med andre 
kommuner. Faktaberegninger mangler simpelthen.

Etter sentral forskrift og veileder, kapittel 4.3.3 per 01.01.2015, 
er det ikke tillatt å fastsette høyere avfallsgebyrer for fritidseien-
dommer for å subsidiere gebyret til dem med permanent bosted 
i kommunen. Det kan stilles spørsmål ved om kommunestyrene 
kan betraktes som habile, i og med at alle er bosatte i kommune-
ne og selv er tjent med lavere gebyrer.

«Fritidseiendommer skal ikke subsidiere  
gebyret til permanente beboere.»

Avfallsgebyr for  
fritidseiendommer

Foto: Avfallsservice.no
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Her utgjør det udokumenterte 
avfallsgebyret for fritidseien-
dommene 42 prosent av det de 
fastboende betaler.

Gebyret tilsvarer 151 bruksdøgn 
i året av fritidseiendommene. Etter 
markedsstatistikken nyttes disse 
eiendommene i gjennomsnitt min-
dre enn 75 døgn i løpet av året.

Dette igjen betyr at avfallsge-
byret for fritidseiendommene er 
nærmere det dobbelte av det som 
betales sammenlignet med fastbo-
ende.

Gebyret for fritidseiendommene 
er nærmest det høyeste blant de 
sju kommunene i regionen.

Derimot er gebyret for de fast-
boende på det laveste nivået.

Eierne av fritidseiendommene 

vil selvsagt betale en riktig pris for 
utmerket lovpålagt tjeneste!

For å komme fram til en mer hold-
bar og riktig avgiftsfastsettelse i 
kommunene anbefales det:

1. Avfallsgebyret for partene base-
res på fakta talloppgaver 
eventuelt:
2. Avfallsgebyret for fritidseien-
dommene baseres på 80 bruks-
døgn i året.

Den samme saken ble tatt opp 
med Hytteforbundet i 2010 og 
ble da droppet på grunn av noe 
uklare sentrale føringer og rettsav-
gjørelse i Drammen byrett i 1994, 
som til dels var basert på faktatall.

Nåværende sentrale regler er mer 
presise; samtidig som faktatall og 
fordeling er helt fraværende!
Anbefaling; fordi situasjonen sik-
kert angår mange kommuner:
Fastsettelsen av avfallsgebyrene 
tas opp av Hytteforbundet direkte 
med departementet og KS.

Det utarbeides egne veiledere 
for kommunene.

Partene sentralt bør kunne 
enes om at riktig fastsettelse av 
avfallsgebyr blir tatt opp av et 
egnet utvalg.

Alternativet kan være at opp-
drag om gjennomgang og oppkla-
ring overlates til et forskningsmiljø, 
eventuelt som hovedfagsoppgave 
på universitets-/høyskolenivå. 

EKSEMPEL FRA RØROS KOMMUNE:
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«Hyt te fol ket må bli flin ke re til å or ga ni se re seg  
– det hol der ikke bare å være «sin egen lyk kes smed.»

ter ori gi nalt byg ge år, helt uav hen gig av ak tu ell 
stan dard et ter opp gra de rin ger. «Til fel dig vis» 
ram met det te mest en NY hyt te be byg gel se, 
mens bo lig be byg gel sen stort sett er av «eld re» 
dato med sto re al ders fra drag.

  
URETTFERDIG SYSTEM 
Det vers te som kan skje er at fle re fare felt ram-
mer sam me hyt te ei en dom. Vi ser fak tisk kla-
re eks emp ler på 
det te i Hyt te-
Norge, og dis se 
eks emp le ne er 
gjer ne knyt tet til kom mu nal ei en doms skatt. 
Det er nem lig ikke slik at den kom mu na le 
skat te taksten blir re du sert for di ei en dom men 
syn ker i ver di når et fare felt slår inn. Skat te-
taks ten set tes for 10 år av gan gen, el ler leng er 
hvis ny tak se ring ikke ved tas av kom mu ne sty-
ret. Skul le man i den ne pe ri oden bli ram met 
av noen av de fe no me ner vi her har be skre vet, 
og hyt te ver di en der med blir for rin get, så gjel-
der frem de les den gam le ei en doms skat te taks-

ten, til tross for ver di re duk sjon. Mest uri me-
lig er det når økte bygs lings av gif ter klart slår 
ut på ver di en av hyt ta. Men skat te taks te ne jus-
te res ikke. Og selv om hyt te ei e ren ikke eier 
tom ta, må han iføl ge ei en doms skat te lo ven 
(for lang va ri ge bygs lings kon trak ter) skatte for 
tom te ver di en (som nå for eier ØKER, grun net 
mye høy ere leie) for di han gjen nom bygs lings-
kon trak ten kan an s es å ha «per ma nent rå de-

rett» over ei en dom men og der med skal sva re 
for skat ten. Det te er sær lig ille. Ver den er ikke 
rett fer dig, dess ver re.

 
BO TE MID LER 
De bo te mid ler vi kjen ner, har vi al le re de om-
talt. Det al ler vik tig ste tror Nor ges Hyt te for-
bund li ke vel er at hyt te fol ket blir flin ke re til å 
or ga ni se re seg. Hyt te fol ket må ta kon se kven sen 
av at vi le ver i et or ga ni sa sjons sam funn – det 

hol der ikke bare å være «sin egen lyk kes smed». 
Lo kalt tren gs det gode hyt te for en in ger som må 
ar bei de med å ska pe et nært til lits for hold til sin 
verts kom mu ne. For det er her man ge vik ti ge 
be slut nin ger for hyt te fol ket fat tes. Enda fle re lo-
ka le hyt te for en in ger og in di vi du el le med lem-
mer må slut te seg til Nor ges Hyt te for bund, slik 
at vi blir bed re i stand til å tale hyt te fol kets sak 
mot stor ting og re gje ring. Som et verk tøy i det te 

ar bei det har vi i Nor-
ges Hyt te for bund 
ut ar bei det et verk-
tøy sett for de lo ka le 

hyt te for en in gene: «Vei kart for sam ar beid med 
verts kom mu nen», som vi opp ford rer alle vel-
for en in ger å set te seg inn i, og søke å mar keds-
fø re i for hol det til sin verts kom mu ne. Vei kar tet 
er pre sen tert grun di ge re i an net opp slag i det te 
num mer av «Hyt te & Fri tid» og i sin hel het på 
nett si den vår. Skal hyt te fol kets av makt re du se-
res, må «Veikartet» inn ar bei des i kom mu ne ne 
rundt om og tas i bruk!

Ma thi as B. Dan ne vig

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   Fast Eiendom Omstilling og nedbemaning
  Arv, skifte   Forretningsjus Personskade
  Bygg, bolig, entreprise Familie og barn  

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  firmapost@advonico.no



HER FÅR DU MEDLEMSRABATTER:
Hos følgende leverandører får du rabatter ved å vise frem ditt NHF-medlemskort, 

evt. kvittering for betalt medlemsskap for gjeldende år

DIVERSE PRODUKTER: BYGGVARER:
Ca. 10%
PIPEBESLAG:
Norasonde AS, Skedsmokorset
Tlf: 64 83 66 00
www.norasonde.no

Ca. 15%
HYTTEENERGI:
Getek AS, Trondheim
Tlf: 73 96 43 00
www.getek.no

Ca. 20-25%
BILUTLEIE:
Bislet Bilutleie, Oslo
Tlf: 22 60 00 00
www.bisletbilutleie.no

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

Sørbø Trelast AS, 
Stavanger
Tlf: 51 88 52 00
www.byggmakker.no

Maxbo Torstvedt AS, 
avd Hurum
Tlf: 32 79 27 00
www.maxbo.no

Montér Gol
Tlf: 31 40 00 00

Maxbo Torstvedt AS, 
avd Ås
Tlf: 64 97 47 90
www.maxbo.no

Byggvarehuset Carlsen 
Fritzøe Eftevaag
Vågsbygd
Kristiansand
Tlf: 38 14 41 00
www.carlsenfritzoe.no

HC Thauglands 
Trælastforretning Oslo
Tlf: 23 39 36 00
www.thaugland.no

Byggmakker Steinkjer
Tlf: 74 16 00 50
www.byggmakker.no

Hasås AS, Kodal
Tlf: 33 43 95 00
www.hasas.no

Rabattene hos firmaene nedenfor varierer 
alt etter hvilke produkter du handler

NB! Norges Hytteforbund 
har ikke noe ansvar for 
kvaliteten på varer og 
tjenester våre medlem-
mer mottar via rabattleve-
reandørene i listen.

Den 22. april neste år er det 
klart for Hyttetinget 2017, der 
det blant annet skal avhol-
des valg. I den forbindelse 
oppfordres alle personlige 
medlemmer, velforeningenes 
ledere og medlemmer å møte 
på Hyttetinget.

Hyttetinget, som er å be-
trakte som et årsmøte (men 
avholdes bare hvert annet år), 
velger styreleder, fire styre-
medlemmer, to varamedlem-
mer, valgstyre (3 personer) og 
revisor. 

Vervet er interessant og gir 
en unik mulighet for innblikk 
og påvirkning i til enhver tid 
aktuelle hyttesaker. Arbeids-
mengden er ikke spesielt stor, 
styret jobber dog etter en viss 
arbeidsdeling blant medlem-
mene. De fleste styremøter 
avholdes per telefon og det 
avholdes én strategihelg i 
året. 

Vi ønsker et bredt sammen-
satt styre, med deltagelse fra 

ulike landsdeler og kystnære 
områder, så vel som fjellom-
råder. Styret er et engasjert 
og interessert organ som for 
tiden arbeider med flere store 
og viktige saker av betydning 
for hytteeierne.

Interesserte kandidater bes 
om å melde seg til valgkomi-
teen ved Grant Gundersen, på 
mail gragunde@online.no eller 
telefon: 91 53 49 06. Alterna-
tivt kan du kontakte forbun-
dets kontor på telefon:  
23 27 37 60 eller e-post:  
norges@hytteforbund.no.

Tidspunkt for Hyttetinget 
er 22. april 2017, fra kl. 12–15. 
Sted er foreløpig ikke klart. 
Frist for innsending av saker 
til styret er satt til 1. desember 
2016

Vi hører gjerne fra deg som 
ønsker å påta deg et verv i vår 
viktige organisasjon!

Med hyttehilsen Valgkomiteen 

Hyttetinget 2017 og valg

MEDLEMSHENVENDELSER
Norges Hytteforbund vil opplyse om at alle henven-
delser til vår jurist må inneholde opplysninger om 
fullt navn og medlemsnummer. Det fins egen boks 
i kontaktskjemaet (på nettsiden), merket «melding», 
her fyller du ut det som trengs. Husk også å opplyse 
hvorvidt du er personlige medlem, eller medlem via 
velforening. Vi gjør oppmerksom på at velforenings-
medlemmer får hjelp i saker som angår velforen-
ingen som helhet. Dette er årsaken til at mange 
av våre velforeningsmedlemmer også har tegnet 
personlig medlemskap. Du har krav på juridisk hjelp 
fra du er innmeldt og medlemskontigenten er betalt. 

Red. 

Ved utsendelse av Hytte & Fritid, opplever 
vi å få et stort antall blader i retur. Dette kan 
tyde på at medlemsregisteret vårt dessverre 
er litt dårlig oppdatert. Den 1. oktober får også 
100 000 norske husstander nytt postnum-
mer. Vi ønsker derfor å komme med en 
oppfordring til både enkeltmedlemmer og 
velforeninger om å sende oss en mail med 
oppdatert kontaktinformasjon. Mailen sendes 
til: norges@hytteforbund.no. 
Det har vært tilfeller av svindelforsøk av våre 
velforeninger. Dette er eksempel på situasjo-
ner der det er svært viktig å nå raskt ut til alle 
våre medlemmer. På forhånd takk for hjelpen!

Red.

Info til alle medlemmer
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Besøk www.hytteforbund.no – mye nyttig artikkelstoff  
for hytteeiere og andre interesserte

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

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

Ca. 15%
Varmepumper:
Relacom AS, Økern
Tlf. 90 65 26 11/90 20 54 04
www.relacom.no
www.fjklima.no
 
Hytteenergi:
Getek AS, Trondheim
Tlf: 73 96 43 00
www.getek.no

Ca. 20–25%
Bilutleie:
Bislet Bilutleie, Oslo
Tlf: 22 60 00 00
www.bisletbilutleie.no

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

Xl Bygg (Ringebu Sag AS)
Tlf: 61 28 17 00
www.maxbo.no/ringebusag/
 
Sørbø Trelast AS, Stavanger
Tlf: 51 88 52 00
www.byggmakker.no
 
Byggmakker Røros
Tlf. 72 41 23 80
www.byggmakker.no
 
Maxbo Torstvedt AS, avd. Hurum
Tlf: 32 79 27 00
www.maxbo.no
 
Maxbo Torstvedt AS, avd. Ås
Tlf: 64 97 47 90
www.maxbo.no
 

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

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

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

NB! Norges Hytteforbund har ikke noe ansvar for kvaliteten på varer og 
tjenester våre medlemmer mottar via rabattleverandørene i listen.
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Din trygghet – vår oppgave!
Her følger en oversikt over kontrakter og andre formularer som inngår i NHF´s medlemsfordeler:

Kontraktsmaler:

Leiekontrakt

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

Kjøpekontrakt for kjøp  
av hyttetomt

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

Kjøpekontrakt for kjøp  
av hytte

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

Festekontrakt

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

Annet:

Hvordan starte og drive  
velforening

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

Vedtektsforslag for vel

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

Veilag

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

Vedtektsforslag til veistyre

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

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

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

Mal for krav om innløsning  
av festetomt/forlengelse av 
 festekontrakt

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

Veiledning for hytte
representasjon i kommunen

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

Som NHF-medlem får du selvfølgelig gode råd og tips av vår juridiske konsulent  
i forbindelse med utfylling av kontraktene. 
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Din trygghet – vår oppgave!
Her følger en oversikt over kontrakter og andre formularer som inngår i NHF´s medlemsfordeler:

Kontraktsmaler:

Leiekontrakt

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

Kjøpekontrakt for kjøp  
av hyttetomt

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

Kjøpekontrakt for kjøp  
av hytte

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

 

Annet:

Hvordan starte og drive  
velforening

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

Vedtektsforslag for vel

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

Veilag

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

Vedtektsforslag til veistyre

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

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

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

Mal for krav om innløsning  
av festetomt/forlengelse av 
 festekontrakt

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

Veiledning for hytte
representasjon i kommunen

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

Som NHF-medlem får du selvfølgelig gode råd og tips av vår juridiske konsulent  
i forbindelse med utfylling av kontraktene. 
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Besøk www.hytteforbund. no – mye nyttig artikkelstoff for 
hytteeiere og andre interesserte

DIN TRYGGHET – VÅR OPPGAVE!
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Besøk www.hytteforbund.no – mye nyttig artikkelstoff  
for hytteeiere og andre interesserte

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

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

Ca. 15%
Varmepumper:
Relacom AS, Økern
Tlf. 90 65 26 11/90 20 54 04
www.relacom.no
www.fjklima.no
 
Hytteenergi:
Getek AS, Trondheim
Tlf: 73 96 43 00
www.getek.no

Ca. 20–25%
Bilutleie:
Bislet Bilutleie, Oslo
Tlf: 22 60 00 00
www.bisletbilutleie.no

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

Xl Bygg (Ringebu Sag AS)
Tlf: 61 28 17 00
www.maxbo.no/ringebusag/
 
Sørbø Trelast AS, Stavanger
Tlf: 51 88 52 00
www.byggmakker.no
 
Byggmakker Røros
Tlf. 72 41 23 80
www.byggmakker.no
 
Maxbo Torstvedt AS, avd. Hurum
Tlf: 32 79 27 00
www.maxbo.no
 
Maxbo Torstvedt AS, avd. Ås
Tlf: 64 97 47 90
www.maxbo.no
 

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

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

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

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

V
E

R
V

 O
G

 V
IN

N
!

V
E

R
V

 O
G

 V
IN

N
!

En
ke

lt
m

ed
le

m
sk

ap
N

av
n:

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
Kj

øn
n:

 
 

 m
an

n 
 k

vi
nn

e 
Fø

ds
els

år
: 

19
. . 

. . 
. . 

. 
H

je
m

m
ek

om
m

un
e:

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
e-

po
st 

ad
re

ss
e: 

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
M

ob
il 

tlf
 n

r: 
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..

1 
Fr

iti
ds

ei
en

do
m

:  
 h

yt
te

 
 le

ili
gh

et
 

 an
ne

t
St

ed
:.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
Ko

m
m

un
e: 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

.
M

ed
lem

 i 
lo

ka
l v

elf
or

en
in

g:
  

 ja
 

 n
ei

2 
Fr

iti
ds

ei
en

do
m

:  
 h

yt
te

 
 le

ili
gh

et
  

 an
ne

t
St

ed
: .

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
Ko

m
m

un
e: 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

.
M

ed
lem

 i 
lo

ka
l v

elf
or

en
in

g:
  

 ja
 

 n
ei

3 
Fr

iti
ds

ei
en

do
m

: 
 h

yt
te

 
 le

ili
gh

et
 

 an
ne

t
St

ed
: .

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
Ko

m
m

un
e: 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

.
M

ed
lem

 i 
lo

ka
l v

elf
or

en
in

g:
  

 ja
 

 n
ei

Ve
lf

or
en

in
gs

m
ed

le
m

sk
ap

N
av

n:
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

Ko
m

m
un

e: 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
. . 

. . 
.

A
nt

al
l m

ed
lem

m
er

 v
ed

 si
ste

 år
ss

ki
fte

:.
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.

Ko
nt

ak
tp

er
so

n:
 .

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

e-
po

st 
ad

re
ss

e: 
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

M
ob

il 
tlf

 n
r: 

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

Ve
rv

 e
tt

 m
ed

le
m

 o
g 

ve
lg

 m
el

lo
m

: 
  K

ru
s m

ed
 st

rik
ke

m
øn

st
er

  
fra

 P
or

sg
ru

nd
s P

or
se

læ
ns

fa
br

ik

Ve
rv

 to
 m

ed
le

m
m

er
 o

g 
m

ot
ta

 2
 st

k.
 li

kø
rb

eg
er

 
fra

 H
ar

da
ng

er
Be

st
ik

k

 ✁

– 3 –

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

Kontraktsmaler:

Leiekontrakt

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

Kjøpekontrakt for kjøp  
av hyttetomt

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

Kjøpekontrakt for kjøp  
av hytte

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

Festekontrakt

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

Annet:

Hvordan starte og drive  
velforening

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

Vedtektsforslag for vel

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

Veilag

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

Vedtektsforslag til veistyre

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

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

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

Mal for krav om innløsning  
av festetomt/forlengelse av 
 festekontrakt

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

Veiledning for hytte
representasjon i kommunen

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

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

 

Annet:

Hvordan starte og drive  
velforening

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

Vedtektsforslag for vel

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

Veilag

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

Vedtektsforslag til veistyre

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

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

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

Mal for krav om innløsning  
av festetomt/forlengelse av 
 festekontrakt

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

Veiledning for hytte
representasjon i kommunen

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

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

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M

W
W
W
.P

O
R
S
G
R
U
N
D
.C

O
M



– 24 –

Returadresse: 
Norges Hytteforbund 
Arbinsgt. 1
0253 Oslo

Norges Hytteforbund
Hjalmar Brantingsvei 8
0581 Oslo

– 21 –
– 21 –

Medlemsnummer:
Norges Hytteforbund
Svarsending 2225
0091 OsloNavn:

Adresse:

Postnr./sted:

Frimerke

 ✁
 

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

Tekst: Tove Helen Selbæk

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

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

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

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

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

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

kartverket.nofor Sjusjøen

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

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

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

-

-

-

-

-
ling i form av et gjeldsbrev som skulle 
nedbetales årlig (avdrag og renter) i takt 
med det som var bestemt som avgiftsfri 
gave (1 G fra foreldrene til sammen hvert 
år) + kr. 30.000, til hele gjelden var ned-

-

-

-

-

-
-

 

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

Tjøme kommune ga klarsignal til hytteeierne om å legge sandstrand,  
men så kom fylkesmannen. – Vi blir statlig overstyrt, sier en irritert  
ordførerkandidat for Frp, men fylkesmannen sier de følger loven. 

Ganske nylig vedtok lokalpoliti-
kerne at 10 hytteeiere kunne ut-
bedre eksisterende eller anleg-
ge en ny strand. Fylkesmannen 

overprøvde lokalpolitikerne og stanset samt-
lige vedtak. – Enkelte steder vet vi at det er 
bløtbunnsområder og ålegressenger med høy 
verdi, og de er vi hos fylkesmannen satt til å 
ivareta, sier plansjef Hanna Fossen-Thaug-
land hos Fylkesmannen i Vestfold til NRK. I 
tillegg legger de til grunn at naturmangfolds-
loven har et føre var-prinsipp.

Frps ordførerkandidat på Tjøme, Arild  
Einang, reagerer på avslaget fra fylkes-
mannen. – Som lokalpolitiker føler jeg 
meg hjelpeløs. Samme hva vi vedtar, blir vi 
overstyrt av fylkesmannen og fylkeskom-
munen. Jeg lurer noen ganger på hvor-
for jeg i det hele tatt er politiker, for det 
er akkurat det samme hva jeg mener, sier  
Einang til NRK. Einang mener også at inn-
grepet ikke ødelegger mye av naturmangfol-
det. – Vi har sett at de strendene som er på-
lagt sand, kan bli gode fiskeområder etterpå, 

blant annet trives ørreten godt i denne san-
den.

– Tviler du på om fagfolkene hos fylkes-
mannen vet hva de driver med? 

– Jeg sier ikke det, men jeg mener det er 
små, ubetydelige områder dette gjelder.

– Man har søkt om å legge sand på stran-
den fordi det ikke er sand der fra før. Men da 
mener ikke naturen at det skal være sand der. 
Selv om sanden legges på, kan den bli dratt 
bort av bølgene, sier Fossen-Thaugland

Kilde: Nrk.no/vestfold

Ingen sandstrand til  
hytteeierne på Tjøme

Til tross for en sen sommer flere steder i  
landet ble det nylig satt ny medlemsrekord. 
Og det med god margin. Tirsdag 21. juli 
ble det talt 257.910 medlemmer, en økning 

på hele 13.000 fra samme tid i fjor. Og tallet blir sta-
dig høyere. Torsdag 30. juli passerte tallet 260.000, og 
det stiger fortsatt. 

Medlemsøkningen passer godt 
sammen med en undersøkelse 
TNS Gallup gjorde for DNT i vår. 
Der sier hele 1,2 millioner nord-
menn at de kan tenke seg å dra til 
fjells i sommer. Hver fjerde nordmann kan altså tenke 
seg å feriere i eget land, og halvparten av disse igjen 
tar gjerne turen til fots. Størst er økningen blant den  
yngre garde. Der opplyser hele 67 prosent at de kan 
tenke seg å legge turen til norgesfjellene.

Særlig i Nord-Norge, med Troms og Nordland, er 
økningen stor. Men også Nord-Trøndelag, Østfold 
og Sogn og Fjordane troner høyt på lista over de fyl-
kene hvor DNT har hatt størst økning i friluftsinte-
resserte. Ellers strekker veksten seg over hele landet.  

Generalsekretær i DNT Nils Øveraas er storfornøyd: 
– Jeg er stolt av alt arbeidet de ansatte og frivillige i 
medlemsforeninger og turlag landet rundt legger ned 
for å tilrettelegge for friluftsglede. Det er dette som 
gir grobunn for en stadig økende medlemsmasse. Det 
er veldig morsomt å jobbe i en organisasjon som gir 

grunnlag for brede smil og spen-
nende opplevelser for alle, sier han. 

Ekstra gledelig er det også 
at dugnadene ser ut til å være 
mer populære enn noen gang. 
Flere av medlemsforenin-

gene opplever faktisk at folk står på ventelis-
te for å få være med og ta i et tak i fjellet. Dette  
bekreftes av undersøkelsen til TNS Gallup, der 
det kommer fram at 600.000 nordmenn kan ten-
ke seg å bruke ferien på frivillig arbeid for DNT.  
– Dette er svært gledelige tall, og det lover godt for 
hyttene og rutenettet vårt fremover, sier Øveraas. – Vi 
har 22.000 kilometer med merkede stier og over 500 
hytter, og kunne ikke hatt det tilbudet vi har i dag hvis 
det ikke var for alle de frivillige!

Foto: Marius Dalseg

Ny medlemsrekord i DNT
Den Norske Turistforening melder om rekordhøye medlemstall.  

Størst er økningen i Troms, Nord-Trøndelag og Nordland.  

Av: John-Andre Samuelsen Foto: Colourbox

Dette lover godt 
for rute- og løype-
nettet fremover.

– 20 –

Enkel og fleksibel hyttestyring
med Nobø Energy Control
Nobø Energy Control er et trådløst varmestyringssystem som gjør at hele familien enkelt kan 
kontrollere varmen på hytta ved hjelp av smarttelefon eller nettbrett. Med full kontroll på varmen 
kommer du frem til varm hytte, og slipper å bekymre deg for om du husket å sette ovnene
i frostsikring før du dro. Fleksibiliteten gjør at du enkelt kan justere varmen hvis planen om
hyttetur plutselig blir endret.

Bruk av Nobø Energy Control forutsetter at du har internett på hytta og det eneste du trenger i 
tillegg er Nobø Hub og panelovner fra Nobø med termostat klargjort for styring. Nobø Energy 
Control har ikke abonnement og medfører ingen ekstra kostnader i ettertid.

Nobø Energy Control App
Appen laster du gratis ned

via Appstore eller
Google Play

Nobø Hub
Styresentral for bruk mot Nobø
panelovner. Styres ved hjelp av

App for nettbrett og smarttelefon.

   Nobø panelovner
Nobø Hub kommuniserer med alle ovner fra 
Nobø som har termostat med radiomottaker

Les mer på nobo.no - 
og finn din nærmeste forhandler

Nobø har produsert panelovner for det Nordiske
markedet i mer enn 70 år, og produseres av
Glen Dimplex Nordic på Stjørdal utenfor Trondheim.
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JA – jeg/vi ønsker å bli medlem av  
Norges Hytteforbund!

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

Tekst: Tove Helen Selbæk

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

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

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

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

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

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

kartverket.nofor Sjusjøen

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

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

Min UTM-posisjon: 32V Ø 591877 N 6780905Min posisjon i desimalgrader: N61.1517° - Ø10.7069°
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år) + kr. 30.000, til hele gjelden var ned-
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Bli medlem nå!
Husk at selv om du allerede er medlem via din velforening, 
er det likevel lurt å tegne personlig medlemskap.  
Da er du sikret hjelp i dine personlige hyttesaker.

Tjøme kommune ga klarsignal til hytteeierne om å legge sandstrand,  
men så kom fylkesmannen. – Vi blir statlig overstyrt, sier en irritert  
ordførerkandidat for Frp, men fylkesmannen sier de følger loven. 

Ganske nylig vedtok lokalpoliti-
kerne at 10 hytteeiere kunne ut-
bedre eksisterende eller anleg-
ge en ny strand. Fylkesmannen 

overprøvde lokalpolitikerne og stanset samt-
lige vedtak. – Enkelte steder vet vi at det er 
bløtbunnsområder og ålegressenger med høy 
verdi, og de er vi hos fylkesmannen satt til å 
ivareta, sier plansjef Hanna Fossen-Thaug-
land hos Fylkesmannen i Vestfold til NRK. I 
tillegg legger de til grunn at naturmangfolds-
loven har et føre var-prinsipp.

Frps ordførerkandidat på Tjøme, Arild  
Einang, reagerer på avslaget fra fylkes-
mannen. – Som lokalpolitiker føler jeg 
meg hjelpeløs. Samme hva vi vedtar, blir vi 
overstyrt av fylkesmannen og fylkeskom-
munen. Jeg lurer noen ganger på hvor-
for jeg i det hele tatt er politiker, for det 
er akkurat det samme hva jeg mener, sier  
Einang til NRK. Einang mener også at inn-
grepet ikke ødelegger mye av naturmangfol-
det. – Vi har sett at de strendene som er på-
lagt sand, kan bli gode fiskeområder etterpå, 

blant annet trives ørreten godt i denne san-
den.

– Tviler du på om fagfolkene hos fylkes-
mannen vet hva de driver med? 

– Jeg sier ikke det, men jeg mener det er 
små, ubetydelige områder dette gjelder.

– Man har søkt om å legge sand på stran-
den fordi det ikke er sand der fra før. Men da 
mener ikke naturen at det skal være sand der. 
Selv om sanden legges på, kan den bli dratt 
bort av bølgene, sier Fossen-Thaugland

Kilde: Nrk.no/vestfold

Ingen sandstrand til  
hytteeierne på Tjøme

Til tross for en sen sommer flere steder i  
landet ble det nylig satt ny medlemsrekord. 
Og det med god margin. Tirsdag 21. juli 
ble det talt 257.910 medlemmer, en økning 

på hele 13.000 fra samme tid i fjor. Og tallet blir sta-
dig høyere. Torsdag 30. juli passerte tallet 260.000, og 
det stiger fortsatt. 

Medlemsøkningen passer godt 
sammen med en undersøkelse 
TNS Gallup gjorde for DNT i vår. 
Der sier hele 1,2 millioner nord-
menn at de kan tenke seg å dra til 
fjells i sommer. Hver fjerde nordmann kan altså tenke 
seg å feriere i eget land, og halvparten av disse igjen 
tar gjerne turen til fots. Størst er økningen blant den  
yngre garde. Der opplyser hele 67 prosent at de kan 
tenke seg å legge turen til norgesfjellene.

Særlig i Nord-Norge, med Troms og Nordland, er 
økningen stor. Men også Nord-Trøndelag, Østfold 
og Sogn og Fjordane troner høyt på lista over de fyl-
kene hvor DNT har hatt størst økning i friluftsinte-
resserte. Ellers strekker veksten seg over hele landet.  

Generalsekretær i DNT Nils Øveraas er storfornøyd: 
– Jeg er stolt av alt arbeidet de ansatte og frivillige i 
medlemsforeninger og turlag landet rundt legger ned 
for å tilrettelegge for friluftsglede. Det er dette som 
gir grobunn for en stadig økende medlemsmasse. Det 
er veldig morsomt å jobbe i en organisasjon som gir 

grunnlag for brede smil og spen-
nende opplevelser for alle, sier han. 

Ekstra gledelig er det også 
at dugnadene ser ut til å være 
mer populære enn noen gang. 
Flere av medlemsforenin-

gene opplever faktisk at folk står på ventelis-
te for å få være med og ta i et tak i fjellet. Dette  
bekreftes av undersøkelsen til TNS Gallup, der 
det kommer fram at 600.000 nordmenn kan ten-
ke seg å bruke ferien på frivillig arbeid for DNT.  
– Dette er svært gledelige tall, og det lover godt for 
hyttene og rutenettet vårt fremover, sier Øveraas. – Vi 
har 22.000 kilometer med merkede stier og over 500 
hytter, og kunne ikke hatt det tilbudet vi har i dag hvis 
det ikke var for alle de frivillige!

Foto: Marius Dalseg

Ny medlemsrekord i DNT
Den Norske Turistforening melder om rekordhøye medlemstall.  

Størst er økningen i Troms, Nord-Trøndelag og Nordland.  

Av: John-Andre Samuelsen Foto: Colourbox

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

Tekst: Tove Helen Selbæk

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

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

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

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

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

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

kartverket.nofor Sjusjøen

Fortell hva det gjelder og si følgende:
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61 grader 9 minutter 6 sekunder nord,10 grader 42 minutter 25 sekunder østMin vegadresse er:i RINGSAKER kommune
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Bli medlem nå!
Husk at selv om du allerede er medlem via din velforening, 
er det likevel lurt å tegne personlig medlemskap.  
Da er du sikret hjelp i dine personlige hyttesaker.

Tjøme kommune ga klarsignal til hytteeierne om å legge sandstrand,  
men så kom fylkesmannen. – Vi blir statlig overstyrt, sier en irritert  
ordførerkandidat for Frp, men fylkesmannen sier de følger loven. 

Ganske nylig vedtok lokalpoliti-
kerne at 10 hytteeiere kunne ut-
bedre eksisterende eller anleg-
ge en ny strand. Fylkesmannen 

overprøvde lokalpolitikerne og stanset samt-
lige vedtak. – Enkelte steder vet vi at det er 
bløtbunnsområder og ålegressenger med høy 
verdi, og de er vi hos fylkesmannen satt til å 
ivareta, sier plansjef Hanna Fossen-Thaug-
land hos Fylkesmannen i Vestfold til NRK. I 
tillegg legger de til grunn at naturmangfolds-
loven har et føre var-prinsipp.

Frps ordførerkandidat på Tjøme, Arild  
Einang, reagerer på avslaget fra fylkes-
mannen. – Som lokalpolitiker føler jeg 
meg hjelpeløs. Samme hva vi vedtar, blir vi 
overstyrt av fylkesmannen og fylkeskom-
munen. Jeg lurer noen ganger på hvor-
for jeg i det hele tatt er politiker, for det 
er akkurat det samme hva jeg mener, sier  
Einang til NRK. Einang mener også at inn-
grepet ikke ødelegger mye av naturmangfol-
det. – Vi har sett at de strendene som er på-
lagt sand, kan bli gode fiskeområder etterpå, 

blant annet trives ørreten godt i denne san-
den.

– Tviler du på om fagfolkene hos fylkes-
mannen vet hva de driver med? 

– Jeg sier ikke det, men jeg mener det er 
små, ubetydelige områder dette gjelder.

– Man har søkt om å legge sand på stran-
den fordi det ikke er sand der fra før. Men da 
mener ikke naturen at det skal være sand der. 
Selv om sanden legges på, kan den bli dratt 
bort av bølgene, sier Fossen-Thaugland

Kilde: Nrk.no/vestfold

Ingen sandstrand til  
hytteeierne på Tjøme

Til tross for en sen sommer flere steder i  
landet ble det nylig satt ny medlemsrekord. 
Og det med god margin. Tirsdag 21. juli 
ble det talt 257.910 medlemmer, en økning 

på hele 13.000 fra samme tid i fjor. Og tallet blir sta-
dig høyere. Torsdag 30. juli passerte tallet 260.000, og 
det stiger fortsatt. 

Medlemsøkningen passer godt 
sammen med en undersøkelse 
TNS Gallup gjorde for DNT i vår. 
Der sier hele 1,2 millioner nord-
menn at de kan tenke seg å dra til 
fjells i sommer. Hver fjerde nordmann kan altså tenke 
seg å feriere i eget land, og halvparten av disse igjen 
tar gjerne turen til fots. Størst er økningen blant den  
yngre garde. Der opplyser hele 67 prosent at de kan 
tenke seg å legge turen til norgesfjellene.

Særlig i Nord-Norge, med Troms og Nordland, er 
økningen stor. Men også Nord-Trøndelag, Østfold 
og Sogn og Fjordane troner høyt på lista over de fyl-
kene hvor DNT har hatt størst økning i friluftsinte-
resserte. Ellers strekker veksten seg over hele landet.  

Generalsekretær i DNT Nils Øveraas er storfornøyd: 
– Jeg er stolt av alt arbeidet de ansatte og frivillige i 
medlemsforeninger og turlag landet rundt legger ned 
for å tilrettelegge for friluftsglede. Det er dette som 
gir grobunn for en stadig økende medlemsmasse. Det 
er veldig morsomt å jobbe i en organisasjon som gir 

grunnlag for brede smil og spen-
nende opplevelser for alle, sier han. 

Ekstra gledelig er det også 
at dugnadene ser ut til å være 
mer populære enn noen gang. 
Flere av medlemsforenin-

gene opplever faktisk at folk står på ventelis-
te for å få være med og ta i et tak i fjellet. Dette  
bekreftes av undersøkelsen til TNS Gallup, der 
det kommer fram at 600.000 nordmenn kan ten-
ke seg å bruke ferien på frivillig arbeid for DNT.  
– Dette er svært gledelige tall, og det lover godt for 
hyttene og rutenettet vårt fremover, sier Øveraas. – Vi 
har 22.000 kilometer med merkede stier og over 500 
hytter, og kunne ikke hatt det tilbudet vi har i dag hvis 
det ikke var for alle de frivillige!

Foto: Marius Dalseg

Ny medlemsrekord i DNT
Den Norske Turistforening melder om rekordhøye medlemstall.  

Størst er økningen i Troms, Nord-Trøndelag og Nordland.  

Av: John-Andre Samuelsen Foto: Colourbox

Dette lover godt 
for rute- og løype-
nettet fremover.
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Enkel og fleksibel hyttestyring
med Nobø Energy Control
Nobø Energy Control er et trådløst varmestyringssystem som gjør at hele familien enkelt kan 
kontrollere varmen på hytta ved hjelp av smarttelefon eller nettbrett. Med full kontroll på varmen 
kommer du frem til varm hytte, og slipper å bekymre deg for om du husket å sette ovnene
i frostsikring før du dro. Fleksibiliteten gjør at du enkelt kan justere varmen hvis planen om
hyttetur plutselig blir endret.

Bruk av Nobø Energy Control forutsetter at du har internett på hytta og det eneste du trenger i 
tillegg er Nobø Hub og panelovner fra Nobø med termostat klargjort for styring. Nobø Energy 
Control har ikke abonnement og medfører ingen ekstra kostnader i ettertid.

Nobø Energy Control App
Appen laster du gratis ned

via Appstore eller
Google Play

Nobø Hub
Styresentral for bruk mot Nobø
panelovner. Styres ved hjelp av

App for nettbrett og smarttelefon.

   Nobø panelovner
Nobø Hub kommuniserer med alle ovner fra 
Nobø som har termostat med radiomottaker

Les mer på nobo.no - 
og finn din nærmeste forhandler

Nobø har produsert panelovner for det Nordiske
markedet i mer enn 70 år, og produseres av
Glen Dimplex Nordic på Stjørdal utenfor Trondheim.
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Medlemsnummer:
Norges Hytteforbund
Svarsending 2225
0091 OsloNavn:

Adresse:

Postnr./sted:

Frimerke

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

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

Tekst: Tove Helen Selbæk

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

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

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

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

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

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

kartverket.nofor Sjusjøen

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

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

Min UTM-posisjon: 32V Ø 591877 N 6780905Min posisjon i desimalgrader: N61.1517° - Ø10.7069°
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Bli medlem nå!
Husk at selv om du allerede er medlem via din velforening, 
er det likevel lurt å tegne personlig medlemskap.  
Da er du sikret hjelp i dine personlige hyttesaker.

Tjøme kommune ga klarsignal til hytteeierne om å legge sandstrand,  
men så kom fylkesmannen. – Vi blir statlig overstyrt, sier en irritert  
ordførerkandidat for Frp, men fylkesmannen sier de følger loven. 

Ganske nylig vedtok lokalpoliti-
kerne at 10 hytteeiere kunne ut-
bedre eksisterende eller anleg-
ge en ny strand. Fylkesmannen 

overprøvde lokalpolitikerne og stanset samt-
lige vedtak. – Enkelte steder vet vi at det er 
bløtbunnsområder og ålegressenger med høy 
verdi, og de er vi hos fylkesmannen satt til å 
ivareta, sier plansjef Hanna Fossen-Thaug-
land hos Fylkesmannen i Vestfold til NRK. I 
tillegg legger de til grunn at naturmangfolds-
loven har et føre var-prinsipp.

Frps ordførerkandidat på Tjøme, Arild  
Einang, reagerer på avslaget fra fylkes-
mannen. – Som lokalpolitiker føler jeg 
meg hjelpeløs. Samme hva vi vedtar, blir vi 
overstyrt av fylkesmannen og fylkeskom-
munen. Jeg lurer noen ganger på hvor-
for jeg i det hele tatt er politiker, for det 
er akkurat det samme hva jeg mener, sier  
Einang til NRK. Einang mener også at inn-
grepet ikke ødelegger mye av naturmangfol-
det. – Vi har sett at de strendene som er på-
lagt sand, kan bli gode fiskeområder etterpå, 

blant annet trives ørreten godt i denne san-
den.

– Tviler du på om fagfolkene hos fylkes-
mannen vet hva de driver med? 

– Jeg sier ikke det, men jeg mener det er 
små, ubetydelige områder dette gjelder.

– Man har søkt om å legge sand på stran-
den fordi det ikke er sand der fra før. Men da 
mener ikke naturen at det skal være sand der. 
Selv om sanden legges på, kan den bli dratt 
bort av bølgene, sier Fossen-Thaugland

Kilde: Nrk.no/vestfold

Ingen sandstrand til  
hytteeierne på Tjøme

Til tross for en sen sommer flere steder i  
landet ble det nylig satt ny medlemsrekord. 
Og det med god margin. Tirsdag 21. juli 
ble det talt 257.910 medlemmer, en økning 

på hele 13.000 fra samme tid i fjor. Og tallet blir sta-
dig høyere. Torsdag 30. juli passerte tallet 260.000, og 
det stiger fortsatt. 

Medlemsøkningen passer godt 
sammen med en undersøkelse 
TNS Gallup gjorde for DNT i vår. 
Der sier hele 1,2 millioner nord-
menn at de kan tenke seg å dra til 
fjells i sommer. Hver fjerde nordmann kan altså tenke 
seg å feriere i eget land, og halvparten av disse igjen 
tar gjerne turen til fots. Størst er økningen blant den  
yngre garde. Der opplyser hele 67 prosent at de kan 
tenke seg å legge turen til norgesfjellene.

Særlig i Nord-Norge, med Troms og Nordland, er 
økningen stor. Men også Nord-Trøndelag, Østfold 
og Sogn og Fjordane troner høyt på lista over de fyl-
kene hvor DNT har hatt størst økning i friluftsinte-
resserte. Ellers strekker veksten seg over hele landet.  

Generalsekretær i DNT Nils Øveraas er storfornøyd: 
– Jeg er stolt av alt arbeidet de ansatte og frivillige i 
medlemsforeninger og turlag landet rundt legger ned 
for å tilrettelegge for friluftsglede. Det er dette som 
gir grobunn for en stadig økende medlemsmasse. Det 
er veldig morsomt å jobbe i en organisasjon som gir 

grunnlag for brede smil og spen-
nende opplevelser for alle, sier han. 

Ekstra gledelig er det også 
at dugnadene ser ut til å være 
mer populære enn noen gang. 
Flere av medlemsforenin-

gene opplever faktisk at folk står på ventelis-
te for å få være med og ta i et tak i fjellet. Dette  
bekreftes av undersøkelsen til TNS Gallup, der 
det kommer fram at 600.000 nordmenn kan ten-
ke seg å bruke ferien på frivillig arbeid for DNT.  
– Dette er svært gledelige tall, og det lover godt for 
hyttene og rutenettet vårt fremover, sier Øveraas. – Vi 
har 22.000 kilometer med merkede stier og over 500 
hytter, og kunne ikke hatt det tilbudet vi har i dag hvis 
det ikke var for alle de frivillige!

Foto: Marius Dalseg

Ny medlemsrekord i DNT
Den Norske Turistforening melder om rekordhøye medlemstall.  

Størst er økningen i Troms, Nord-Trøndelag og Nordland.  

Av: John-Andre Samuelsen Foto: Colourbox

Dette lover godt 
for rute- og løype-
nettet fremover.
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Hyttekommune: ........................................................................

Navn: ......................................................................................
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Postnr./ sted: ............................................................................
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Norges Hytteforbund  

Øvre Slottsgate 11  

0157 Oslo
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