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Nå forbereder styret seg til Hytte- vi ikke hørt denne gangen. Men i ettertid har NHF hatt dialog med
tinget. Årsmøtet holdes hvert år enkelte representanter for politiske partier som vurderer å ta dette
– og det er et naturlig tidspunkt for med inn i sine politiske programmer.
å reflektere rundt det som er oppnådd.Styrelederen
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Vi har arbeidet med mange saker de nom å arbeide seriøst, politisk tydelig, men allikevel balansert, at vi
siste årene, men jeg har lyst til å leg- blir tatt inn som en partner av Egmont. Så Hytte & Fritid leses av
ge vekt på det arbeidet vi har gjort over 100.000 mennesker, mens det før kun var for våre medlemmer.
mht. eiendomsskatt. Vi har ikke Egmont mener at Hytte & Fritid er godt supplement.
arbeidet for å fjerne eiendomsskatt
for hytteeiere, med den begrun- Siste saken som vi har arbeidet med i det siste, er allianser mot fri
nelse at hytteeiere også er en del av den kommunen de har hytten kjøring av vannscooter. Vi ble invitert inn av FriFO, deltok på felles
sin. Men vi har arbeidet for å fjerne forskjellsbehandlingen mellom opprop og ble invitert inn til lokale radiosendinger.
hytteeiere og fastboende og NHF mener derfor hytteeiere ikke skal
betale mer eiendomsskatt enn de fastboende, men heller mindre.
Og det er her jeg, som styreleder, mener vi har kommet lengst de siste årene. NHF er nå tatt med inn i mange miljøer som en seriøs partSå har vi lært at politikk er en langsom kvern, hvor vi bare gradvis ner – og vi blir hørt. Vi har oppnådd konkrete resultater, men vi har
kan regne med å bli hørt. For tre–fire år siden jobbet vi mye og iher- ikke minst tatt steget opp til å bli en seriøs aktør i samfunnsdebatten
dig for å i det hele tatt bli nevnt. Nå er det NHF pressen tar kontakt og hyttenes rolle.
med vedrørende disse spørsmålene – og vi blir invitert inn i prosessene både i kommunene og andre steder. Vi har hatt møter med- Nå skal vi legge grunnlaget for at vi kommer inn en enda sterkere
kommuner som helt åpent sier at NHF kan man ha en god dialog påvirkningsrolle -i forhold til videre arbeid. Grunnlaget for de neste
med, ettersom NHF ikke har krav om avvikling av eiendomsskatt. Vi to årene legges på Hyttetinget.
blir invitert inn med bakgrunn i at vi har realistiske krav.
Så velkommen til Hyttetinget. Jeg håper mange av dere tar turen dit,
Det andre området som er verdt å nevne, er at NHF var en av de både for å bli informert, men også for å påvirke NHF i den videre
aktørene som ble tatt inn på Stortinget i forbindelse med ny lov for veien.
tomtefeste. Vi ble tatt inn på høringen fordi vi hadde kommet med
konstruktive forslag for hva løsningen kan være, men dessverre ble
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Eilert Eilertsen
Advokat

Borgarting lagmannsrett har i et overskjønn av 25. oktober 2016 (LB2016-14708) tatt stilling til om det såkalte «landbruksunntaket» i tomtefesteloven og tomtefesteforskriften kunne stenge for innløsning av en
hyttetomt. Her følger en redegjørelse fra advokat Eilert Eilertsen.

Borgarting lagmannsrett
overskjønn
LB-2016-14708 – Festetomt innløst til kroner 42.700: Saken har fått stor oppmerksomhet
i lokalavisen Fredrikstad blad, idet både grunneier og fester var enige om at kroner 42.700,var en lav innløsningssum for en hyttetomt. Fester var tidlig villig til å akseptere kroner
280.000,- som innløsningssum, men grunneier mente også dette var for lite.
Av: Advokat Eilert Eilertsen

L

andbruksunntaket i tomtefestelovens §34, 3. ledd: Grunneier mente først og fremst at fester ikke
hadde rett til innløsning, idet
grunneier ville beholde tomten som en del av
landbrukseiendommens inntektsgrunnlag.
Partene var enige om at dette var en landbrukseiendom. Både tingretten og lagmannsretten fant etter en konkret vurdering
av gårdens drift med tilhørende inntekter, at
nivået var for lavt for landbruksunntaket.
Vurdering av innløsningssummens størrelse: Festeavtalen ble inngått i 1965/1966
og gjaldt et punktfeste med tomt tilsvarende
på hytten. Den hadde følgende
Hytte grunnflaten
& Fritid
Medlemsblad
nr. 3/2015 med betydning for resultatet;
ordlyd
1. Leietiden er 20 år regnet fra 1. juli 1965,
med rett for leieren til fornyelse.
2. Leieavgiften er kroner 200,- per år, som
betales forskuddsvis hvert år per. 1. juli.
3. Til sikkerhet for (…..) Når festet går ut,
uansett av hvilken som helst grunn, medfører dette ikke noe krav på eieren for utbedringer, innløsning med mer.
4. Eier og leierne kan kreve avgiften regulert
hvert 10. år. Kommer enighet ikke i stand,
fastsettes avgiften ved skjønn. (Punkt 5, 6, 7
OU 2014–13 og 8 hadde ingen betydning for innløsningsside 5
summen.)
NOU 2014–13 Det ble inngått en tilleggsavtale i 1980, der
side 5
festeavgiften ble forhøyet til kroner 500,- på

grunn av et tilbygg som da også økte størrelsen på festetomten. I 2015 krevde bortfester en forhøyelse av festeavgiften til kroner
1.708, noe fester først bestred, men senere
aksepterte. Fester hadde samtidig krevd innløsning allerede i 2013.
Fredrikstad tingrett og Borgarting lagmannsrett kom begge til at festeforholdet
skulle betraktes som evigvarende. Dette fordi fester var gitt en ensidig rett til å forlenge

«Grunneier og
fester var enige i at
innløsningssummen
kr. 42.700,- var lav.»

www.hytteforbund.no

seg mot NOU 2014–13

Stiftet 4.10.1971

side 5

festeforholdet. Grunneier kunne ikke si opp
avtalen. Dette medførte at grunneier ikke
kunne kreve 40 prosent av tomteverdien etter §37, men måtte beregnes ut ifra 25X festeavgiften i §37.
Tingretten mente at festeavgiften måtte oppjusteres, ettersom tomtens areal skulle økes fra punktfeste til ett mål tomt. Tomteverdi på råtomten ble satt til kroner 950.000,-.
Den maksimale festeavgiften per mål tomt
var da 2 prosent, eller kroner 11.190,- på innløsningstidspunktet (§15, 4. ledd). Multiplisert med tallet 25, ble innløsningen på kroner
280.000,-.
–3–

Lagmannsretten tok på den andre siden utgangspunkt i at lovens § 16 tilsier at et punktfeste innebærer at festeren i realiteten disponerer ett mål tomt. (Foruten retten til trefelling).
Lagmannsretten la til grunn at grunneier allerede ved inngåelse av festeavtalen hadde oppgitt sin disposisjonsrett over ett mål/1
DA tomt. Siden grunneier kun har krav på å
få dekket sine økonomiske interesser for en
festeavgift avtalt for evig tid for ett mål tomt,
kunne han/hun ikke forvente å få dekket
mer enn denne interessen. Siden siste avtale og oppjusterte festeavgift var satt til kroner
1.708,-, ble det denne summen som ble multiplisert med
25 = 42.700,- kroner i innløsning.
Hverken lagmannsretten eller tingretten
tok stilling til om hvorvidt bortfester kunne
krevd mer enn kroner 1.708,- i festeavgift i januar 2015. I januar 2015 gjaldt for øvrig midlertidig lov om festeavgift med diverse klare
begrensninger for festeren til å kunne fravike
oppregulering til noe annet enn KPI. Festeavtalen var også inngått for 25 år og fortsatte
uten noen formell avtale om forlengelse. Saken er konkret og har slik sett begrenset overføringsverdi. Dommene har dog selvsagt interesse for vurdering av landbruksunntaket og
tolkning/forståelsen av lignende festeavtaler.
Saken er per januar 2017, anket til Høyesterett.

Skatteundersøkelse gir
nytt moment og fører til
politisk initiativ
NHF´s skatteundersøkelse gir nytt moment i vårt arbeid for nye regler rundt eiendomsskatt
for fritidsboliger i Norge. I egen pressemelding om undersøkelsen, som også gjengis i dette
nummer av «Hytte & Fritid», gjennomgår vi hva dette dreier seg om.

B

Av: Mathias B. Dannevig, Finanspolitisk talsmann NHF Foto: Colourbox

asert på den nye dokumentasjon
som nå foreligger, har vi på nytt
tilskrevet
Finansdepartementet
og tatt et politisk initiativ til at det
igangsettes arbeid for reviderte takseringsregler og at misbruk av dagens lovverk settes en
stopper for. Se vår hjemmeside www.hytte-

forbund.no – for nærmere detaljer om brev
til departementet og selve undersøkelsen.
Finansdepartementet har så i denne stortingsperioden vedtatt nye regler som bringer oss et stykke på vei: Ny innføring av eiendomsskatt må nå begynne på 2 promille,
uavhengig av om det for andre typer eien–4–

dommer tidligere har vært et høyere skattøre.
Det er også innført adgang for kommunene
til å frita fritidseiendommer for slik skattlegging.
Norges Hytteforbund har oppfordret til
nøkternhet om disse nyordningene. Det nye
startnivå på skattøret, 2 promille, er uomtvis-

verste hytteeiere kan utsettes for, fordi man
uten stemmerett i kommunene ikke har noe
forsvar mot diskriminerende skattlegging.
At kommunens innbyggere kjenner skattetrykket minst like mye som fritidsboligene,
er hytteeiernes eneste bolverk mot at skattlegging mot hyttefolket løper løpsk.

Skatteargumentasjonen

telig et positivt trekk. Litt verre er det med
den nye adgang til skattefritak for fritidseiendommer som vi ser er behengt med flere
svakheter:
– Å tro at vertskommunene i dagens
Kommune-Norge, med den utbredelse av
eiendomsskatt som nå foreligger, vil frita
hyttefolket for skattlegging – er temmelig naivt.
Dette kan heller invitere til taktiske vedtak
om skattefrihet for perioder med større utbyggingsprosjekter på gang. Som greit kan
omgjøres når hyttefolk i god tro har flyttet
inn. Norges Hytteforbund er tilhenger av forutsigbarhet for de skatteregimer som eksisterer, og dette bidrar ikke til dette.
– Slik forskjellsbehandling mellom boliger og hytter som ikke er lovbestemt, men
henvises til tidsbestemte kommunale vedtak, kan skape grobunn for at Kommunenes
Sentralorganisasjon (KS) i neste omgang kan
ta opp gammelt forslag om at det også skal
gjelde andre veien: Skattereduksjon for boliger i forhold til fritidsboligene. Dette er det

Tilhengere av eiendomsskatt for fritidsboliger, hevder at kommunenes organisasjon
har utgifter forbundet med sine hyttegjester. Infrastruktur, utgifter til helseberedskap,
opparbeidelse av infrastruktur, med mer. Og
at eiendomsskatt kan bidra til finansiering
av dette.
Motstandere av slik skattlegging, vil hevde at hytteeiere legger fra seg så mye økonomisk aktivitet i vertskommunene (anslag
6–7 milliarder per år), og dessuten er utsatt
for store kommunale avgifter som kan dekke kommunenes utgifter i godt monn.
NORGES HYTTEFORBUND ser at begge sidene i denne diskusjonen har noen poenger. Det er et faktum at vertskommunenes
organisasjon har visse utgifter tilknyttet fritidsbebyggelsen, blant annet til helseberedskap som hyttekommunene er forpliktet til.
Hytteeiere legger også fra seg store summer
i innkjøp i sine BOSTEDSKOMMUNER og
ikke bare i hyttekommunen. Men disse bostedskommunene stikker av med den kommunale inntektsskatt, som ikke kommer hyttekommunen til gode. Her kan kommunal
eiendomsskatt i hyttekommunen gi et visst
dekningsbidrag og kompensasjon for manglende inntektsskatt som bostedskommunen
får. Når det gjelder de kommunale AVGIFTER, skal disse i utgangspunktet være satt etter prinsipper for SELVKOST, og ikke representere skattlegging. At mange opplever det
annerledes, kan de nok ha veldig god grunn
til, men dette er da en annen diskusjon og må
løses uten å være i sammenheng med diskusjonen om eiendomsskatten. Hytteforbun–5–

det arbeider med å utbedre de manglende
muligheter vi i dag har til innsikt i beregningsgrunnlag for slike avgifter, og ikke
minst etablering av klageordninger for avgifter fastsatt på galt grunnlag.
Det store poenget, slik vi ser det, er likevel
at likhet i eiendomsskatt for hyttefolket og de
fastboende, ikke avspeiler at fritidsbebyggelse benytter seg langt mindre av de kommunale tjenester enn hva de fastboende gjør:
Aldersomsorg og skoletjenester brukes ikke
av hyttefolket, og dette er de største belastninger for hyttekommunenes budsjetter.

Våre konklusjoner

Norges Hytteforbund kan av ovennevnte
årsaker vanskelig være PRINSIPIELL motstander av kommunal eiendomsskatt for hyttefolket – men vi mener skatten i langt større
grad enn i dag må avspeile de reelle utgifter
kommuneorganisasjonen har på sine hyttegjester, og ikke være en melkeku for kommunale budsjettposter de ikke har lovmessig
tilgang til og ikke får nytte av. Dette tilsier at
lovgivningen bør forandres slik at eiendomsskatten for fritidsboliger bør settes LAVERE
enn for de fastboende. Kanskje er det riktig
å argumentere og arbeide for at hyttefolkets
skattlegging ut over minimumsnivået på 2
promille (eiendomsskatten kan i dag gå fra
startnivå 2 og opp til 7 promille av skattetakst), eksempelvis kun kan økes opp til 50
prosent av det kommunens egne innbyggere blir belastet. Vi mener uansett at dette bør
være hjemlet i faste regler og ikke skal åpne for
taktiske vedtak i den enkelte kommune, som
kan gi uforutsigbarhet om skattleggingen.
Hyttetinget 2017 (NHF´s årsmøte) kan
etter drøfting om dette i forbundets styre, bli
invitert til diskusjon om forbundets prinsipielle standpunkt. Inntil nye ordninger kommer på plass, må vi fortsatt arbeide for at den
ulovlige takseringspraksis som vi har dokumentert i vår skatteundersøkelse, skal opphøre.

Pressemelding:

NORGES HYTTEFORBUNDS UNDERSØKELSE
OM EIENDOMSSKATT 2016
Diskriminerende takseringspraksis mot fritidseiendommer

N

ORGES HYTTEFORBUND (NHF) har de siste år – både i media og i brev til Finansdepartementet (feb. 2015) – påpekt at det i enkelte kommuner er en diskriminerende takseringspraksis mot fritidseiendommer som grunnlag for utligning av den kommunale eiendomsskatt. Skatten er nå innført for hytter og hus i 239 kommuner med et samlet skatteproveny
på mer enn 12 milliarder for alle typer eiendommer.
– Her har skatteprovenyet økt med 3 milliarder på 2 år, sier finanspolitisk talsmann for NHF, Mathias
B. Dannevig.
Eiere av fritidseiendommer har stort sett ikke stemmerett i sine hyttekommuner og er avhengige av at
det er et rettferdig skattetrykk også mot innbyggere og velgere som politikerne står til ansvar for i egen kommune. Takster på eiendomsverdier er grunnlaget for utligning av kommunal skatt.
– Reglene for eiendomstaksering er til dels kompliserte, og vi ser at mange kommuner dessverre bruker disse, slik at fritidseiendommer får en høyere skattetakst i forhold til sin salgsverdi enn hva som skjer
med helårsboliger i kommunen. Norges Hytteforbund har også påpekt at takstene både for hytter og hus
lett blir for tilfeldige og for alle fører til stor ulikhet i skattleggingen, og ikke nødvendigvis i rimelig sammenheng med de reelle eiendomsverdier slik Lov om eiendomsskatt fastsetter, poengterer Dannevig.
Selv om man påpeker at forskjellige takseringsreglementer rundt om bidrar til forskjellsbehandling, er
dette i seg selv intet bevis. Bevis for diskriminering får man først når eiendommers reelle verdi fremkommer gjennom salg. NHF har, for å «teste systemet», derfor gjennomgått salg i hyttekommunene
Stranda, Sigdal, Hol og Ringebu for 2015, både for helårsboliger og fritidsboliger. Salg i prisbåndet
1–3 millioner (de mer «folkelige prisklasser») – er for alle kommuner komplett undersøkt med til
sammen 332 eiendomssalg. I tillegg har vi tilleggsdata for andre prisklasser og andre tidsperioder
fra 2013 til 2015 i disse kommunene, slik at til sammen rundt 500 salg inngår i undersøkelsens datagrunnlag.
Våre funn viser at diskriminering av fritidsboliger i kommunene STRANDA og RINGEBU blir uomtvistelig dokumentert. I alle salg mellom 1 og 3 millioner har man i Stranda en gjennomsnittstakst på 78
prosent av salgsverdi. Mens det for helårsboliger kun er 52 prosent av salgssum. Når vi grupperer fritidseiendommer og helårsboliger i Stranda som er solgt for samme salgssum mellom 1 til 2,5 millioner, ser
vi at fritidseiendommene i gjennomsnitt har en skattetakst som er 167 prosent av hva helårsboligene er
taksert for. I Ringebu kommune er det tilsvarende funn der vi på grunnlag av salgsdata for alle salg i perioden 2013–2015 finner svært graverende forhold for spesielle hytteområder, som er klart overtakserte i
forhold til hva som ellers er gjeldende i kommunen. Alle 40 eiendomssalg på området Krystallen i perioden 2013-2015, hadde hele 98 prosent av oppnådd salgssum som gjennomsnittlig skattetakst. 23 av disse
hadde skattetakst på over 100 prosent. Alle 175 salg av fritidseiendommer i Kvitfjell perioden 2013–2015
hadde gjennomsnittlig skattetakst på 80 prosent.
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Poenget er da at det gjennomsnittlige takstnivået for helårsboliger solgt i Ringebu i samme tidsrom, var på behagelige 61 prosent av salgsverdi. Ser vi utelukkende på salg av eiendommer i 2015,
innenfor prisområdet 1–3 millioner, er gjennomsnittstaksten for fritidsboliger 74 prosent, mens helårsboliger kun har 57 prosent som sitt favoriserte gjennomsnittsnivå.
Undersøkelsen viser ellers at Hol og Sigdal kommune IKKE diskriminerer fritidsboligeiere som gruppe. Hol har et gjennomsnittlig takseringsnivå for eiendommer rundt 55–60 prosent, både for boliger og hytter innenfor det 1–3 millioners prisbånd for alle salg i 2015. Sigdal ligger vesentlig over, rundt 80 prosent for
begge eiendomskategorier, men ingen skjevfordeling i fritidsboligers disfavør. Sigdal har innført et bunnfradrag i eiendomsverdiene ved skattlegging som Hol ikke har, men dette kompenserer i liten grad for forskjellen i det generelle skattenivå mellom kommunene.
– Norges Hytteforbund kan vanskelig anbefale innføring av eiendomsskatt for fritidsboliger i den enkelte kommune, sier finanspolitisk talsmann i Norges Hytteforbund, Mathias B. Dannevig. Men når den
kommunale tjenesteyting har kostnader forbundet med sine hyttegjester, og velger eiendomsskatt som en
finansieringskilde for å møte dette, må Norges Hytteforbund i det minste påse at dette skjer på en rettferdig
måte og i henhold til lovens forutsetninger.
– Dette blir dessverre stadig mer aktuelt når eiendomsskatt fra fritidseiendommer får helt andre motiver, herunder økning av kommunenes inntekter for finansiering av tilbud hyttefolket ikke gjør særlig bruk
av, som skole, helse og omsorg. Vi er da glade for at Hol kommune i det minste har et moderat takseringsnivå både for hyttefolket og fastboende, uten å diskriminere fritidsboliger, sier Dannevig.
Flere andre kommuner i området skal innføre eiendomsskatt, blant annet Ål og Krødsherad, og Norges Hytteforbund oppfordrer disse kommunene til å tilstrebe samme resultat som Hol har oppnådd. Ikke
minst kan dette skje gjennom et grundig forarbeid og riktig motivasjon ved utarbeidelse av takstsystemene.
Norges Hytteforbunds undersøkelse viser også at det for alle kommunene er en tendens til å taksere
rimeligere fritidseiendommer høyere (relativt sett) enn de mer kostbare. Langt høyere takster for hytter per m² byggeflate, enn for helårsboliger, slår mange steder uheldig ut for de rimeligste hytteeiendommer som ikke oppnår markedets gunst, uten at takstsystemene tar tilstrekkelig hensyn til dette.
– Videre viser vår undersøkelse med all tydelighet at det internt i gruppene, både for hus og hytter, er
et stort SPRIK mellom hva man oppnår i salgssum, sett i forhold til skattetaksten for hver enkelt eiendom.
Skattetakst er et tombola-spill, sier Dannevig. Noen er heldige og får en langt rimeligere takst enn hva
naboen får, selv om prisene man oppnår er de samme. Her spiller også det forarbeid som er gjort/ugjort
i kommunene en stor rolle. Slik har Hol kommune også på dette området minst sprik i takstene av de 4
kommuner vi sammenligner, forteller Dannevig
Norges Hytteforbund har i disse dager oversendt de mer detaljerte resultater av sin undersøkelse til
Finansdepartementet, med fornyet krav om at takseringssystemene for fritidseiendommer i Norge blir
gjenstand for en etterlengtet reform. Vi krever også at departementet innskjerper for kommunene at takseringsopplegg som i Stranda og Ringebu er ulovlig.
Og generelt er ulikhetene for store og for mange, både mellom kommunene, internt i alle eiendomsgrupper og eiendomsgruppene imellom.
– Mens vi tidligere måtte begrunne våre påstander med en FORMODNING om hvordan systemet fungerer, kan vi nå i kraft av å være hyttefolkets eneste interesseorganisasjon fremvise BEVISER for de faktiske
forhold, avslutter Dannevig.
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Norges Hytteforbund har engasjert seg i gjennomføringen av den såkalte
«Nærpolitireformen». Sentralisering av polititjenester har vakt bekymring
i mange lokalsamfunn. Vårt styre påpeker at det er nødvendig å regne
med hyttefolket når det regnes ut hvilket befolkningsgrunnlag de forskjellige dekningsområder for politiet skal ha. Hytteforbundet har mottatt henvendelse fra en av våre velmedlemmer i Rollag Kommune, og forbundets
styre stiller seg bak krav fra lokalbefolkning og hyttefolket i denne sak.
Her kan vi lese et utdrag av hva Norges Hytteforbund formidler til Politidirektoratet i sakens anledning.

Politidirektoratet
Postboks 8051 Dep.
0031 Oslo.

Øvre Slottsgt. 11
0157 Oslo
Tlf. 23 27 37 60
Oslo, 11.01.2017

Ad Nærpolitireformen – gjennomføring og inkludering av hyttefolket i Norge
Norges Hytteforbund er landets eneste interesseorganisasjon for hytteeiere i Norge som er eid og
styrt av hytteeierne selv, uten kommersielle interesser, og som representerer landets 450.000
hytteeiere i kontinuerlig dialog med lokale og sentrale myndigheter.
Norges Hytteforbund ønsker med dette å fremlegge sine bekymringer i forhold til omlegging av
politiets stasjonering, kalt «Nærpolitireformen», og det grunnlaget gjennomføringen bygges på.
Etter de rapporter vi mottar fra flere steder i landet, blir ikke hytteeierne tatt med i
beregningsgrunnlaget for innbyggertall, og teller ikke med for korrekt beregning av responstid, enten
det er ved sjøen, innlandet eller på fjellet. Dette mener Norges Hytteforbund ikke er akseptabelt.
Utviklingen i bruk av hytter er generelt økende da stadig flere hytteeiere har anledning til å benytte
seg av sine fritidsboliger utover vanlige ferier. Mange pensjonister bor store deler av året «på hytta»,
og det finnes en stadig voksende andel av yrkesaktive som har anledning til å ha mobile kontorer.
Hjemmekontor skjer da ofte fra familiehytta.
Stortinget har lagt føringer i forhold til reduksjon av blant annet lensmannskontorer fra dagens ca.
340 kontorer til ikke mindre enn 210, en reduksjon på ca. 38%. Likevel ser vi blant annet i tilrådingen
fra Politimesteren i Sør-Øst at reduksjonen er på hele 58%, fra 31 lensmannskontorer til 13. Riktignok
beskrives en del nedleggelser som sammenslåinger med andre kontorer. Men her må vi minne om at
store verdier ligger investert i hytteverdier utenfor tettstedene, hvor avstanden til disse verdier er
større enn i tettbebyggelsen. Likevel burde denne hyttebefolkning ha fulle rettigheter for tilgang til
polititjenester for å sikre verdier og folk. Dette skulle tilsi at politiets lokalisering ikke begrenses til for
få tettsteder langt fra andre områder der folk og verdier også befinner seg.
Vi har fått rapportert et eksempel: I Numedalen vil det ikke vil være et eneste tjenestested for
politiet mellom Kongsberg og Rødberg, en avstand på 92 km i et område med tusenvis av hytter i
lang avstand fra RV 40. Risikoen er derfor etter vårt skjønn meget stor for at alvorlige hendelser,
kriminalitet som vel som ulykker, lett kan skje med uakseptabel lang responstid fra
politimyndighetene. Ofte vil det da være andre rednings- og nødetater som i økende grad vil være de
som må ankomme først – ikke alltid med den nødvendige kvalifikasjon eller myndighet til å tilby
nødvendig hjelp.
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og den praksis som etter hvert etablerte seg
med pålegg om planlegging (disposisjonsplan/reguleringsplan) i forkant av hyttebygging.
I noen ganske få år var svært mange kommuner i «hyttepopulære» områder svært lite
villige til å gi tillatelser overhodet, og deres
nei-vedtak var svært ofte mangelfullt begrunnet, eller begrunnelsen var i praksis
fraværende. Kommunen viste for eksempel bare til «etablert praksis» gjerne supplert
med at en tillatelse vil gi «presedens». Det
såkalte «konsekvensspøkelset».
Gro Harlem Brundtland tok i sin periode som miljøvernminister (1974–1979) etter hvert opp dette problemet på bred front,
og sendte ut et rundskriv til kommunene der
hun pekte på nødvendigheten av skjerping
av kommunenes begrunnelsespraksis.
Før dette hadde vi i NHF, i møte med ministeren, referert en sak som vi hadde hatt på
vårt bord. En hytteeier i Østfold hadde fått
avslag på en søknad om å bygge båthus. I sin
begrunnelse skrev kommunen først ganske
omfattende om hvor fint dette båthuset var
tilpasset forholdene på stedet, og at det faktisk ville ha blitt en «forskjønnelse for området dersom man hadde gitt byggetillatelse».
Kommunen avslo imidlertid søknaden med
den enkle «begrunnelse» at «i denne kommunen gir vi ikke tillatelse til slike bygg».
(Det hører med til historien at Fylkesmannen senere «refset» kommunen og endret
vedtaket.)
Dette var faktisk ikke et særtilfelle, men et
eksempel på hvor galt det ofte kunne være.
Dette var 40 år siden, og kommunenes
praksis har nok endret seg til det bedre siden den gang. Fortsatt ser vi imidlertid stadig eksempler på at begrunnelsen for vedtak
er påtagelig svake.
Det er ikke nok, slik kommunene ofte
gjør, bare å vise til lovbud som man mener
kommer til anvendelse i den aktuelle saken.
Man må begrunne hvorfor man mener dette lovbudet kommer til anvendelse. Dette
er selvfølgelig absolutt nødvendig for at søkeren skal kunne forstå HVORDAN saksbehandleren i kommunen har forstått – og
brukt – loven. Avgjørelser i søknadssaker
som fører til vedtak, bygger i de fleste tilfeller
på at detmed
har værtpanoramautsikt.
utøvet et skjønn, og spørsRett ved havet
målet om hvorvidt dette skjønnet har rele4 soveromvans
med
11
sengeplasser.
til det aktuelle lovbud, må den som har
henvendt seg til kommunen, kunne teste.
Kontakt: siv.henningstad@sivshus.com
I løpet av vinteren som vi akkurat har lagt
bak oss, har vi for eksempel erfart at en kom-

mune «på dagen» endret praksis i behandlingen av søknader om løyve til bruk av privat snøscooter. Tidligere hadde kommunen
en etablert praksis som gikk ut på at den som
kunne framlegge legeerklæring der legen påpekte nødvendigheten av at vedkommende kunne bruke egen scooter til nødvendighetskjøring til hytta, fikk slikt løyve. Dette
var selvfølgelig en praksis som alle som hadde hatt årlig scooterløyve tidligere, tok med
seg som en forutsetning da de gikk sist vinter
i møte. Den betydde FORUTSIGBARHET.
På bakgrunn av en slik årlig søknadssak som ble fremmet sist høst, fattet kommunen I SAMME FORMANNSKAPSMØ

«Kommunen avslo imidlertid søknaden med
den enkle ‘begrunnelse’
at ‘i denne kommunen
gir vi ikke tillatelse til
slike bygg’.»
TE to vedtak. Først et vedtak om endring i
saksbehandlingspraksis – det som i forvaltningsloven er en forskrift (og ikke kan påklages av noen enkeltperson). Dette gikk ut på
at kommunelegen ut fra den legeerklæringen som er framlagt, skal vurdere nødvendigheten av scooterløyve basert på tilbudet
om leiekjøring.
Så i neste åndedrag fatter formannskapet et vedtak (enkeltvedtak) der den aktuelle
søknaden avslås.

Hytte i Smøgen i Sverige til leie
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I god tid før denne forskriften om endringen i saksbehandlingspraksis ble vedtatt,
hadde kommunen mottatt flere andre enkeltsøknader som de hadde latt ligge uten å
informere søkerne om sen saksbehandling,
slik de er pålagt i forvaltningsloven. Også
disse enkeltsøknadene ble så avslått med
henvisning til ny saksbehandlingspraksis.
En praksis som altså var vedtatt flere uker etter at søknaden var mottatt.
Kommunen mener at endringen i saksbehandlingspraksis var styrt av ny lov og nye
forskrifter. Etter vår oppfatning nødvendiggjør ikke lovendring slik endring i praksis
som her var tilfelle, men en videre diskusjon
rundt dette skal vi ikke ta opp her.
Det hører imidlertid med til historien at
kommunen i de aktuelle sakene uttalte positivt at hensynet til miljø, naturens mangfold,
viltbestand, med mer, ikke var berørt negativt.
Det vi vil trekke fram i denne saken, er at
kommunens måte å behandle denne saken
på, framtrer for de berørte som at man «konstruerer» en begrunnelse for et avslag på
en søknad, uten at man egentlig begrunner
konkret hva som har gjort at man har valgt å
endre praksis.
Her er det selvfølgelig også et spørsmål om kommunen har forgrepet seg mot
Grunnlovens enkle lovbud som sier at «Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft.» (Gl §
97). Denne bestemmelsen gjelder også for
kommunale forskrifter. Dette spørsmålet må
vi imidlertid også la ligge i denne sammenheng.
Gunnar Svendsen
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Mathias B. Dannevig
Styremedlem og
finanspolitisk talsmann, NHF
mbdannevig@gmail.com

Felles aksjon mot
frislipp av vannscootere
Regjeringen planlegger dessverre å avvikle de nåværende
særregler om fartslek med vannscooter fra mai 2017. Saken er
sendt ut på høring frem til medio mars 2017.
Av: Mathias B. Dannevig Foto: Colourbox

D

ette initiativet vil nå kunne forsure tilværelsen for normale sjøfarende, samt hyttefolk og fastboende langs land, i tiden som
kommer. Saken synes fra Regjeringen å være
et politisk-ideologisk prinsipprytteri, der frihet for noen få, nå skal bli til ufrihet og skade
for alle oss andre.
Norges Hytteforbund har tidligere vært
engasjert i media om vannscooterproblematikken, se blant annet artikkel i Hytte & Fritid nr. 3/2016. Undertegnede har skrevet artikler og fått presseoppslag i Agderposten og
Grimstad Adressetidende, og har også deltatt
i NRKs «Sørlandssendinga» om saken.
Fellesorganisasjonen NORSK FRILUFTSLIV
har, høsten 2016, invitert Norges Hytteforbund
til deltagelse i en felles aksjon. Sammen med
17 andre organisasjoner, undertegnet styreleder i Norges Hytteforbund, Trygve Jarholt, et
felles opprop som ble overlevert Miljødirektoratet 20. desember.
Våre ankepunkter går først og fremst på
at det ikke foreligger tilstrekkelige forutsetninger for at fartslek med vannscooter nå
skal tillates nærmere enn 400 meter fra land
(500 meter i innlandsvann), slik de eksisterende regler fastsetter. Man argumenterer for
at det heretter skal bli opp til kommunene å
fastsette lokale regler for ferdsel i skjærgård
og i vassdrag. Men dette er en laaang prosess,
som i de forskjellige kommuner ikke engang
er påbegynt. I mellomtiden vil ulykkene skje
og miljø ødelegges.
For det første er altså et nødvendig planverk for de enkelte kommuner, der mer de-

taljerte fartsgrenser, og oppmerking for dette, IKKE på plass i den sterkt differensierte
norske skjærgården. Her vil farefull og sjenerende farts-adferd i lang tid fremover kunne
finne sted tilsynelatende helt lovlig. For det
andre har myndighetene tidligere avviklet registreringsplikten for småbåter, slik at IDENTIFIKASJON av scooterførere ikke blir mulig.
Her er det fritt frem for å sette andre i fare,
true sjøens dyreliv og skjærgårdsgjestene
med sjenerende og farlig opptreden – uten
noen som helst fare for å bli innrapportert til
myndighetene.
I praksis blir dette det samme som om

«Regjeringen mangler
evne til å se de mest
elementære sammenhenger»
man på veiene skulle ha avviklet bilskilting
for lokale rånere – som da kunne herjet fritt
i lokaltrafikken, uten fare for å bli gjenkjent.
Og uansett er det – som alle skjærgårdgjester vet – svært tynt med politiovervåkning av ferdsel på sjøen og ved vassdrag rent
generelt. Slik overvåkning er det heller ikke
ønskelig at vi skal trenge å ha. Sjøen bør i
størst mulig grad være vårt fristed.
Konsekvensen av det som nå mest sannsynlig vil skje fra neste sommer, er at antall
ulykker til sjøs vil stige. Dyre- og fugleliv blir
skadelidende, «myke» trafikanter som padlere, roere, seilere og sjektefolket, får sin rekre– 11 –

asjonsverdi sterkt redusert. Til og med de nye
nasjonalparker, som Jomfruland-Kragerø,
og Ravet ned langs kysten til Grimstad, skal
åpnes for full speed. Den allmenne sjøkulturen oppmuntres i gal retning, til mer fart og
støy til sjøs.
Vårt tips, er at det i neste omgang så vil
reises krav om sterkere overvåkning og kontroll av ferdsel langs strand og kyst. En overvåkning vi – og paradoksalt nok Regjeringen
selv – ikke ønsker. Og nå må det for alvor settes fart i kravet om at registreringsplikt for
alle småbåter MÅ gjeninnføres!
Mens sjøens kystlinje før har vært et
fristed for hyttefolk og sjøfarende, vil denne politikken fra Regjeringen altså medføre
at vi med krav om registrering, masse lokale regler og mer politi, får det stikk motsatte som konsekvens. Det er svært trist å være
vitne til at våre øverste norske politikere skal
føre en politikk som demonstrerer så tydelig
kunnskapsmangel om konsekvenser og sammenhenger.
Den felles aksjon med Norsk Friluftsliv,
som Norges Hytteforbund har vært deltager
i, har også medført at undertegnede har vært
medforfatter til en kronikk om saken, som
når dette leses finnes på Aftenpostens nettsider «Meninger». Kronikken står også i sin
helhet i dette nummer av «Hytte & Fritid».
Når dette leses vil også Norges Hytteforbunds høringsuttalelse være innsendt til
myndighetene. Høringsuttalelsen vil bære
preg av den argumentasjon som kan leses
ovenfor og som samtlige friluftsorganisasjoner og norsk reiseliv også støtter.

JA TIL TRIVSEL

– nei til frislipp av vannscootere
Nå på vinterstid lengter mange etter sommer i den norske
skjærgården. Men i år kan lyden av bølgeskvulp og måkeskrik bli
overdøvet av vannscootere i høy fart, helt innpå strender og svaberg:
Regjeringen vil oppheve dagens vannscooterfrie soner langs land.
Tekst: Norsk friluftsliv

E

n bred allianse av organisasjoner roper nå varsko: Mer vannscooterkjøring vil gå på bekostning av alle de som bruker kysten og innsjøene
som rekreasjonsområde. Flere vannscootere i
høy fart nær land vil bety mer støy, flere konflikter og flere ulykker i skjærgården og ved norske innsjøer. Den økte
trafikken vil også gå hardt utover sårbare sjøfuglbestander. Frislipp av vannscootere er en korttenkt politikk som
vil gagne få, og ødelegge for veldig mange.
Inntil 2013 var det forbudt å bruke vannscooter i
Norge. I dag er det tillatt så lenge man holder seg minst
400 meter fra land på sjøen, og 500 meter fra land i ferskvann. Det er lov å passere denne vannscooterfrie sonen
for å komme til et område for lovlig kjøring, men da bare

Våre organisasjoner mottar mange
henvendelser fra folk som opplever at
vannscooterkjøringen allerede er et
problem, og er bekymret for sikkerheten
dersom denne trafikken øker. Vi som
jobber for at flere barn og unge skal bli
glade i natur og friluftsliv kan heller ikke
sitte med hendene i fanget og se på at
skjærgården blir et farlig sted å ferdes.
Vi ber derfor regjeringen tenke seg om
en ekstra gang før de åpner for mer
vannscootertrafikk langs verdens flotteste kyst. I stedet kan Norge velge å
ta vare på trivselen og de gode opplevelsene i den norske skjærgården, så vi
kan glede oss til sommeren 2017 og alle
de som kommer etter det.

i veldig lav fart; maks 5 knop. Prinsippet er at vannscooterne ikke skal ødelegge natur, andres naturopplevelser,
sikkerhet eller trivsel langs kysten.
Dersom regelverket for vannscooter fjernes, blir reglene for vannscooter de samme som for båt. Da blir
det i praksis fritt fram til å kjøre overalt. Problemet er at
vannscootere er laget for fartslek, og det kjøres ofte med
høy fart og brå vendinger på samme område over lengre
tid. Konsekvensen av regelendringen vil være flere vannscootere med høy fart og høy lyd, nærmere land.
Organisasjonene som representerer natur, friluftsliv og hyttefolk med flere har derfor gått sammen om å
be regjeringen ta vare på trivselen ved sjøen og beholde
dagens restriksjoner på bruk av vannscooter.

Kronikken er signert av følgende organisasjoner:
Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv
Nils Øveraas, generalsekretær i Den Norske Turistforening
Christian Steel, generalsekretær i Sabima
Sven Nordby Anderssen, generalsekretær i Padleforbundet
Mathias B. Dannevig, i Norges Hytteforbund
Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening
Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet
Morten Dåsnes, daglig leder i Friluftsrådenes landsforbund
Espen Guttormsen, generalsekretær i Norges Seilforbund
Per Hillesund, generalsekretær i Forbundet KYSTEN
Sølve Stubberud, generalsekretær i Norges Dykkeforbund
Pål Jensen, daglig leder i Trafikkaksjonen
Kari Rigstad, leder i Norsk Zoologisk Forening
Ulf Winther, generalsekretær i Norsk Forening mot støy
Jens Morsø, generalsekretær i Norges speiderforbund
Heidi Furustøl, generalsekretær i Norges KFUK-KFUM Speiderne
Johanna Solberg, generalsekretær i Klatreforbundet
Rune Svensson, direktør i Oslofjordens Friluftsråd
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Foto: Colourbox

Her er 8 gode grunner for ikke å tillate
mer vannscootertrafikk:
1. FORTRENGER DE «MYKE» TRAFIKANTENE

Det er allerede et høyt konfliktnivå på sjøen på
grunn av høy fart og mye støy. Regjeringens forslag
vil øke konfliktene ytterligere. Vi frykter at den økte
motortrafikken som vannscooterne medfører nær
land, vil fortrenge myke trafikanter som padlere,
badende, roere, seilere og dykkere/fridykkere – og
redusere rekreasjonsverdien for turgåere, hyttefolk, turister og alle de som oppholder seg ved
kysten vår, på innsjøer og i vassdrag.

2. TRUSSEL MOT DYRE- OG FUGLELIVET

Vår kyst har et rikt fugle- og dyreliv, med viktige
hekke- og yngleplasser. Forskning viser at vannscooterkjøring virker negativt på dyrelivet gjennom
støy og bevegelse. Når vi vet at hver tredje fugleart
står på rødlista, som betyr at de kan forsvinne fra
Norge, representerer vannscooterne en ny belastning for sårbare og utsatte sjøfuglbestander.

3. ØKER RISIKOEN FOR ULYKKER

5. TRENGER HÅNDHEVING AV REGELVERKET
– IKKE FJERNING

Vannscootere har bare vært tillatt i Norge i tre år,
og ulovlig kjøring har allerede blitt et stort problem.
Derfor trenger vi en bedre håndheving av reglene.
Løsningen er ikke å ta dem bort – det bør heller settes i verk tiltak som begrenser de negative
konsekvensene av vannscooterkjøring. Av hensyn
til sikkerhet og håndheving må det også innføres
registreringsplikt til sjøs (også for vannscooter), slik
at det blir enklere å identifisere førere.

6. NORSKEKYSTEN ER UOVERSIKTLIG

Den norske kystlinjen er uoversiktlig, full av trange
sund, holmer og skjær, og store deler av vår kyst
passer derfor dårlig for lek med vannscooter.
Begrenset oversikt gir økt fare for påkjørsler ved
vannscooterkjøring og faren øker dersom vannscootere får operere nært land, slik regjeringens
forslag vil innebære.

Fjernes vannscooterregelverket, blir vannscooternes raske og ofte uforutsigbare kjøremønster
en økende sikkerhetsrisiko for ikke-motoriserte
aktiviteter i sjø og innsjøer. Aktiviteter som padling
i kano og kajakk øker stadig i popularitet, og er et
verdifullt tilskudd til helsefremmende aktiviteter.
Økt risiko for ulykker burde derfor alene være
grunn god nok til å beholde dagens regelverk.

7. GÅR PÅ BEKOSTNING AV REISELIVET I NORGE

4. PÅ TVERS AV FAGLIGE ANBEFALINGER

8. REGJERINGEN GÅR IMOT EGNE ARGUMENTER

En evaluering fra Vista Analyse i 2014 konkluderer
med at vannscooterkjøring kan ha vesentlige negative innvirkninger på friluftsopplevelsen til andre
grupper. Dagens vannscooterfrie sone langs land
spiller derfor en viktig rolle for å minske konflikter
og motsetninger mellom brukergrupper. Rapporten konkluderer med at dagens regelverk ivaretar
hensynet til natur og friluftslivsinteresser.

Norge opplever en sterk vekst innenfor naturbasert reiseliv og aktive opplevelser, i hovedsak
ikke-motoriserte aktiviteter. Vi frykter at en økning i
vannscooterkjøring vil gjøre det mindre attraktivt å
oppsøke Norge for friluftslivsopplevelser langs kysten. Det vil bidra til å svekke den unike merkevaren
Norge og det norske reiselivsproduktet.

Dersom forslaget vedtas, går regjeringen på tvers
av sin egen stortingsmelding om friluftsliv. Her
påpeker regjeringen nettopp at motorisert ferdsel
som vannscooterkjøring utgjør en sikkerhetsrisiko
for dem som padler, seiler, ror eller bader. Svaret
på denne utviklingen kan ikke være å åpne flere
områder for mer støy og høy hastighet nær land.

Kan noe gjøres med den
nye festeavgiften?
VERDENSERKLÆRINGEN FOR MENNESKERETTIGHETER:
Artikkel 1.
Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og
menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør
handle mot hverandre i brorskapets ånd.
Artikkel 17.
1. Enhver har rett til å eie eiendom, alene eller sammen med andre.
2. Ingen må vilkårlig fratas sin eiendom.

M

ange hytte- og huseiere på
festet tomt har fått en formidabel økning av festeavgiften.
Før 2002 kunne tomteeier bestemme ny festeavgift når kontrakten utløp.
Deretter fikk hus- og hytteeierne rett til å forlenge festekontraktene med samme festeavgift som før, med økning etter konsumprisindeksen. Men forandringer i renter og prisene
på fast eiendom, er ikke med i beregningene
av konsumprisindeksen.
Tomteeiere som festet bort tomtene for
mange tiår siden, valgte å ha en liten, men sikker inntekt. Bortfeste av skauen var det mest
lønnsomme de kunne gjøre. Hus- og hytteeierne og tomteeierne sitter i dag med denne arven fra sine foreldre og besteforeldre.
Tomteeierne synes nå at de har fått en
uforholdsmessig lav inntekt av eiendommene sine. Hadde de kunnet øke festeavgiften
etter tomteverdiene da kontraktene gikk ut
for 1–15 år siden, ville de ha hatt en mye høyere inntekt av eiendommene i dag.
De gikk til sak, den endte i Menneskerettighetsdomstolen, som mente at etter Stortingets lovendring i 2002, ville all verdistigning på tomten tilfalle hus/hytteeier, og
tomteeier fikk da ingenting.
Vi har lest Menneskerettighetene og ikke
funnet noe om at vi har rett til å tjene penger
på eiendommene våre. Investeringer viser
seg lønnsomme eller ulønnsomme ved salg.
Hus- og hytteeiere er også mennesker med

rett til å ikke bli fratatt sin eiendom. (Artikkel 17, pkt. 2 ovenfor). Tomt og hus/hytte er
jo to ganske uadskillelige eiendommer.
Hittil har tomteeiere ikke villet selge pga.
den lave prisen de ville fått ut fra festeavgiften.
Hittil har hus-/hytteeiere ikke villet kjøpe
fordi renten på banklånet ville bli høyere enn
festeavgiften.
Nå er renten nesten lik null, men Stortinget har satt en rente på 2 prosent av råtomtverdien i sin nye lov. For at festeavgiftene ikke skulle bli altfor høye, er det bestemt
en maksimalpris på kr 11725 per mål og for
tomter på ett mål eller mindre. En tomt på

«Hus- og hytteeiere er
også mennesker med
rett til å ikke bli fratatt
sin eiendom»
3 mål, blir da 3 ganger så dyr. Nylig inngåtte
festekontrakter i det åpne markedet de siste
årene ligger i alt vesentlig under 6 000 kr/år,
svært få over. Å operere med om lag det dobbelte–11.725 kr/år/dekar–som øvre grense
for gamle festekontrakter blir altfor mye.
En så stor økning av festeavgiften vil også gi
en betydelig reduksjon av verdien av hus/hytte.
Tomteverdier er dessuten ikke bare avhengige av størrelsen på tomta. Det er andre
forhold som kan ha vel så stor betydning: beliggenhet, adkomst, naboers rettigheter på
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tomta, utsikt, nærhet til butikker, skibakke
og andre fasiliteter, strandlinje, solforhold,
stillhet, osv.
Menneskerettighetsdomstolen har ikke
kritisert forlengelse av festekontrakter. Poenget var å gi tomteeierne bedre økonomi.
Menneskerettighetsdomstolen ba Norge
om å lage ny lov, og blant andre Hytteforbundet skrev høringsuttalelser. Disse ble ikke tatt
til følge.
Hus- og hytteeiere tenkte ikke at den nye
loven Stortinget vedtok i 2014 med virkning
fra 1/7-2015, skulle få tilbakevirkende kraft.
Høringsuttalelser vi har lest, har latt oss forstå at det umulig kunne bli noe av. Prishopp
og kraftige prisøkninger støtter heller ikke
opp om menneskerettighetene.
Når lovendringer gis tilbakevirkende
kraft, skapes det stor uforutsigbarhet. I nyhetene kommer det ofte fram at forutsigbarhet
verdsettes høyt.
De varslede nye festeavgiftene endevender
budsjettene for bolig, og for fritid.
Stortinget kunne endre festeavtaler som
var forlenget fra 2002 til 2015 ved å gi lovendringen tilbakevirkende kraft. Stortinget
kan og bør også gjøre om dette vedtaket med
tilbakevirkende kraft.
Se Hytteforbundets høringsuttalelse av 8.
januar 2014: (hytteforbund.no/wp-content/
uploads/2015/10/Høring-tomtefeste.pdf )
Sjokkerte hytteeiere

Dette blad har ved flere anledninger satt fokus på viktigheten av gjensidig
kontakt mellom lokalbefolkningen og hyttefolket. I denne artikkelen forteller
Per Reffhaug i Mørsvikbotn Grendelag om hvordan ei lita grend nord i landet
har tatt grep for å få til et godt samarbeid med hyttefolket. Red.

«Mørsvikmøtet»
– hvor fastboende og
hytteeiere samarbeider
Mørsvikbotn er ei grend som ligger innerst i en flott fjord
en times kjøring fra Fauske nordover. Alle som har kjørt
E6 forbi Fauske, har passert gjennom bygda. Mange
stopper her for å ta bilder på grunn av at særpregete fjell
og fjord møtes på en spektakulær måte.
Av: Per Reffhaug, Mørsvikbotn grendelag

B

ygda har gått gjennom en utvikling
som vi ser over hele landet: Fra et
samfunn med primærnæring som
fiske og jordbruk, til fraflytting og
noen pendlere. Vi har fått til en stor bedrift
som gir en del arbeidsplasser, men fjorden og
områdene rundt er nå bare til lyst. Det innebærer at antall fastboende har minket, mens
tallet på hytter har økt. Under denne lange
prosessen var det mange som ergret seg mye
over at ørret og laks, moltebær og ryper forsvant til byfolket, som stadig ble flere.
Grendelaget tok denne utviklingen til diskusjon og ble fort enige om at den ikke kunne stoppes! Men hvordan skulle den snus til å
bli positiv for alle?
Ideen om «Mørsvikmøtet» ble unnfanget.
Vi besluttet at hyttefolket måtte ta del i arbeidet med å holde liv i de sosiale møtepunktene vi hadde og bli med på dugnader der det
var behov for det. Nå er det jo ikke slik at
man kan vedta at folk skal delta. Det er et heller dårlig utgangspunkt og skaper bare motstand. Her måtte vi ta i bruk alt vi hadde av
sjarm og taktikk for å få byfolket til å forstå
at alle parter ville ha fordeler av et samarbeid.
Målsettinga var todelt. Vi ville skape praktiske opplegg hvor de fastboende organiserte
og la til rette, mens hyttefolket ble satt til oppgaver de lett kunne ta, selv om de ikke hadde
vært deltagere i detaljplanleggingen. Eksem-

pel: Det ble organisert kaikvelder hvor det ble
servert grillet laks med øl og vin til. Alt ble
lagt til rette av lokalbefolkningen, men selgere, ryddegjeng, vakter og annet ble plukket ut
fra hyttefolket. Alle fikk beskjed på forhånd
og gikk rett inn i oppgaven når de ankom.
Dette fungerte utmerket. Det skapte også
gode bånd og bekjentskaper mellom hyttefolk
og fastboende.
Det hjalp selvsagt på at en god del av hyttefolket opprinnelig er fra Mørsvik. De var interessert i å få høre om alt som skjedde i bygda. Kaikvelder utviklet seg til kaipub hvor et
gammelt lager ble pusset opp til publokale.

«Vi trives med
hverandre og begge
parter ser fordelene
med samarbeid.»
Ved dårlig vær settes det opp telt, og for å tøye
sommeren litt, arrangeres det varmedresspub!
Det andre målet, var at hyttefolket skulle få
større ansvar for organisering og gjennomføring og at de skulle kunne påta seg styreverv
i de lokale foreningene. Med den kommunikasjonsmuligheten vi nå har, kan deler av et
styre godt være i byen. Det er viktig at man
passer på at i mer praktiske verv, må med– 15 –

lemmene også være praktisk til stede. Som
eksempel kan nevnes småbåtanlegget og foreningen knyttet til dette. Det er ikke mulig å
være vakt i anlegget under uvær, uten å være
til stede. Men det er mulig å være leder for butikkens andelslag og bo i Bodø! Det er også
greit å være kasserer når foreningen kjøper
inn et godt program.
Det går også fint å lage søknader om støtte
til gode tiltak uansett hvor du sitter. Det skal
ikke mange fysiske møter til for å organisere
en lokal festival med båtturer, fiskekonkurranse og salgsboder med lokale produsenter. Mye
planlegging kan gjøres over nett og telefon.
Det beste er at begge parter ser ut til å trives svært godt med å få delta. Ideene om nye
tiltak fødes like gjerne i byen som på landet!
I sommer leide byfolket en buss og hadde
flott maleriutstilling i den. Utenfor bussen ble
det servert fra grill og selvsagt kaffe og kaker.
Nå skjer slike ting uten at lokalbefolkningen
må gå i spissen. Det hender at det hele blir
snudd på hodet: Hyttefolket ber oss om hjelp
for å arrangere noe for oss!
Først og fremst har dette ført til at vi trives
med hverandre og at begge parter ser fordelene med samarbeid. Det sosiale nettverket holdes oppe, foreningene kan drives og butikken
kan klare seg.
Men jeg forteller ikke om den beste moltemyra mi!

Mauritz Aarskog
Advokat og partner i ØSTBY
AARSKOG Advokatfirma AS.

Reklamasjon ved hyttekjøp:

Avventende holdning
kan bli dyrt
Mange kjøpere av hytte er ikke klar over hvor viktig det er å reklamere til selger
straks det oppdages mulige feil ved eiendommen. Etter overtakelse kan det bli
oppdaget forhold som indikerer at hytteeiendommen er mangelfull. Noen velger
å se det litt an og foreta ytterligere undersøkelser før man varsler selger. En slik
avventende holdning kan bli kostbart: Uten reklamasjon innen rimelig tid fra feil
ble oppdaget eller burde blitt oppdaget, kan kjøper risikere å tape hele kravet.
Av: Mauritz Aarskog Foto: Mauritz Aarskog

H

øyesterett har avsagt en dom,
inntatt i Rt. 2010 s. 103, som
inneholder generelle bemerkninger til kjøpers plikt til å reklamere innen rimelig tid etter at mangel ble
oppdaget eller burde blitt oppdaget. I denne
saken hadde en boligkjøper, som arbeidet
som ufaglært snekker, oppdaget bygningstekniske mangler under oppussing av huset
sommeren 2006. Dette var to og et halvt år
siden overtagelsen. Kjøperen tok straks kontakt med takstmann. Rapport fra takstmannen forelå 20. november og kjøper reklamerte da umiddelbart overfor selger. Høyesterett
konkluderte imidlertid med at det ikke var
reklamert innen rimelig tid. Kjøperen tapte
derfor hele reklamasjonskravet mot selgeren.
I dommen tok Høyesterett utgangspunkt
i at det ble reklamert mer enn tre måneder etter mangelen ble oppdaget. Dommerne mente at tre måneder i utgangspunktet er
tilstrekkelig til å undersøke om det er grunn
til å reklamere. Videre ble det lagt vekt på at
kjøperen var ufaglært snekker. Etter dommernes syn medførte det at kjøperen hadde
tilstrekkelig kunnskap til å fremme reklamasjon allerede da han oppdaget mangelen. Det

var ikke nødvendig å avvente en rapport fra
takstmann. Enn videre la dommerne vekt på
at det på reklamasjonstidspunktet var gått
mer enn to og et halvt år siden overtagelsen. Disse generelle merknadene i dommen
legger føringer for hvordan domstolene vil
løse nye saker. Følgende utgangspunkter for
«rimelig tid» standarden utledes fra denne
dommen: Fristen for å reklamere vil normalt
være minst to måneder, men ikke mer enn
tre måneder, fra mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Konkrete forhold
kan medføre at fristen blir kortere enn to må-

«Kjøper risikerer å tape
hele kravet.»
neder. Et eksempel på det kan være at mangelens karakter tilsier rask reaksjon av hensyn til sikring av bevis eller skadeutvikling.
Og desto lengre tid som har gått siden overtagelse, desto raskere reklamasjon kreves.
Domstolene foretar skjønnsmessige og
konkrete vurderinger av hva som må anses rimelig og lojalt mellom kjøper og selger
i den enkelte reklamasjonssak. I vurderin– 16 –

gen kan det bli vektlagt forhold som partenes
profesjonalitet og eventuelt klanderverdig
opptreden, hva slags mangel saken gjelder og
hvor lenge etter overtagelse feilen ble oppdaget. Utfallet av en slik sammensatt vurdering
kan være usikkert. Dessuten løper fristen for
å reklamere allerede fra kjøper burde oppdaget mangelen. Det er derfor risikabelt å vente
med å reklamere på mulige mangler.
Dette gir grunnlag for følgende anbefalinger til kjøpere av hytteeiendommer: Reklamer straks til selger dersom du oppdager
symptomer på mangler. Ikke vent med å reklamere til resultatet av en sakkyndig utredning foreligger. For å sikre dokumentasjon,
bør det reklameres skriftlig. I første omgang
er det tilstrekkelig med en nøytral reklamasjon. Det vil si melding om at det foreligger
en mulig mangel, hva forholdet består i og at
man kan komme til å gjøre krav gjeldende.
Start undersøkelser av den mulige mangelen
så raskt som mulig, sørg for rimelig framdrift
og hold selgeren orientert om prosessen.
Dersom det er behov for umiddelbare tiltak
og utbedringer må selger varsles før tiltaket gjennomføres, fordi selger som utgangspunkt har en rett til selv å forstå utbedringen.

Statskog stenger
veien til hytteeierne
Røros Idrettslag har ikke søkt om å bygge lysløype, skytebane, bygninger, nye tilførselsveier,
med mer, i Langegga (Røros kommune). Dette må kommunen noe motvillig innrømme i mail av 9.
september i år, etter spørsmål fra undertegnede. Alt som er bygd i Langegga er ulovlig.

K

Av: Per Westreng, hytteeier i Langegga/Røros kommune

ommunen sier at det ikke var nødvendig for Røros
Idrettslag å søke fordi det ikke var krav til dette på 80- og
90-tallet. Dette stemmer ikke. Røros kommune og politikere på Røros har i mange år vært klar over all ulovlig
bygging som har foregått i Langegga. De har bare latt Røros Idrettslag
bygge i området selv om de var klar over at det var ulovlig. Det ville jo
gå utover barn og unge hvis de stoppet ulovlighetene.
Skytebanen ble etablert i 1986. Røros Idrettslag har aldri søkt kommunen om å bygge denne skytebanen i hytteområdet i Langegga. I
2004 ble skytebanen utvidet til 20 skytebaner. Dette ble gjort uten
godkjennelse fra grunneier, Røros kommune eller politiet.
For å anlegge skytebane, er det krav om reguleringsplan og støymålinger. Forurensningsloven kommer også til anvendelse samt at
politiet må godkjenne skytebanen på forhånd.
Jeg må minne om rundskriv fra Justisdepartementet:
Forskrift fra justis- og politidepartementet i 1977
I 1977 kommer et rundskriv til politimestere og lensmenn: «Forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjenning av sivile skytebaner». I forskriften står det: «ved nyanlegg, ombygging eller utvidelser
forutsetter forskriftene dobbel kontroll fra politiets side. Før arbeidet
settes i gang skal prosjektet – dvs. planer, beliggenhet og eventuelt annet – sikkerhetsmessig vurderes. Før banen blir tatt i bruk må det ferdige anlegget sikkerhetsmessig godkjennes …»
Anlegget ble først nesten 30 år senere besiktiget av Røros Politi.
Vedkommende fra Røros politi var medlem av Røros Idrettslag, og
satt endog som sekretær i skiskyttergruppa i 2010.
Det har blitt etablert ny bygningsmasse før og etter årtusenskiftet.
Veier er bygd i området.
Nå ønsker Røros kommune å godkjenne den ulovlige virksomhe-

ten i Langegga gjennom en reguleringsplan. De ønsker med andre
ord å gjøre all ulovlig bygging i hytteområdet, som er utført av Røros
Idrettslag, lovlig. Er det egne regler for Røros Idrettslag i Røros kommune?
Merker meg også at Røros kommune ønsker å asfaltere Langegga
og lage rulleskiløype i den nye reguleringsplanen som er i ferd med å
bli utarbeidet. De ønsker også å grave opp toppen av Langegga i 2 km
lengde for å anlegge lysløype.
Her må jeg minne om hva som sto i reguleringsplanen til
Rundtjønna hytteområde, som er ligger i området Langegga syd.
I pkt. kt 4.1.7 – er det krav om at hytteområdet ikke skal sees fra
sentrale deler av Røros, blant annet fra slagghaugene. Hvordan en lysløype med snøfangere oppe på Langegga, som Røros kommune ønsker å regulere inn i den nye planen, blir seende ut fra sentrale deler
av Røros, kan man bare tenke seg.
I området Langegga syd ble for øvrig den såkalte skiløypa til Mølmannsdalen regulert om til vei i flere kilometers lengde.
Er det ikke korrupsjon når politikere, kommune og politi ser bort
fra lovverket når det gjelder Røros Idrettslag?
Det er i hvert fall denne måten det foregår på i land som vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Sponsorer som støtter opp om arrangement i Langegga, er med å bidra til ulovlighetene. Man kan gjerne si
at det går utover barn og unge. Men man har et ansvar for å lære barn
hva som er rett og galt. Hva gjør kommunen når man avslører alle
ulovlighetene i Langegga? De regulerer om området for å dekke over
alle ulovlighetene utført av Røros Idrettslag.
Jeg oppfordrer Røros kommune til å lage en reguleringsplan for
det nye skiområdet som Statskog har tilbudt. Da vil Røros få et anlegg
som er fremtidsrettet og dessuten følger gjeldende lover og regler.
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Norges hytteforbund har laget en høringsuttalelse til
Klima- og miljødepartementet vedr. forslaget at det ikke
lengre skal være lov å fyre med «fossil olje» til oppvarming av bygninger i husholdninger. Det vil naturligvis
slå svært uheldig ut for fritidsboliger som ikke har annen
oppvarmingsmulighet enn parafin- og vedfyring. I praksis
vil vinterbruken av slike fritidsboliger bli begrenset til
opphold i lengre perioder, da det i mange tilfeller ikke blir
praktikabelt med for eksempel kortere helgeopphold.
I høringsforslaget
fritidsboliger opp til 70 m2
Til:foreslås
Klima- ogatmiljødepartementet
bruksareal skal unntas fra forbudet, men det åpnes opp
Fra: Norges Hytteforbund

for alternativt å la alle fritidsboliger uansett størrelse få
unntak under betingelse av at de ikke har tilknytning til
strømnettet. Norges hytteforbund mener, og har gitt sterkt
uttrykk for, at det bør gjøres unntak for alle fritidsboliger,
hvis man ikke er knyttet til et sentralanlegg fyrt med
parafin. Det «minste» akseptable unntaket er at samtlige
fritidsboliger som IKKE er tilknyttet strømnettet unntas
fra forbudet. I klimasammenheng har parafinkaminer
på fritidsboliger marginal betydning for det totale
utslippsbildet.
Hele høringsuttalelsen er gjengitt nedenfor:
Oslo/Lillehammer 04.01.2017

Vedr. Høring - forbud mot fyring med mineralolje (deres ref. 16/1760-)
Klima- og miljødepartementet har sendt forslag til forskrift om forbud mot fyring med mineralolje til
oppvarming av bygninger.
Stortinget har besluttet at det skal innføres forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til
grunnlast (dvs. hovedoppvarmingskilde) i øvrige bygninger fra 2020. Begrunnelser for innføring av
forbudet er redusert klimagassutslipp fra oppvarming av bygninger og forsyningssikkerhet. I
Stortingets anmodningsvedtak (nr. 563, 11. juni 2012) etter klimaforliket presiseres at «(f)orbudet og
utfasingen må utformes med nødvendige unntak…».
I høringsforslaget er foreslått at fritidsboliger til og med 70 m2 bruksareal unntas fra forbudet, men
det åpnes opp for alternativt å la alle fritidsboliger uansett størrelse får unntak under betingelse av at
de ikke har tilknytning til strømnettet. Uansett anbefalt løsning vil Norges Hytteforbund sterkt
anmode myndighetene om at de fritidsboliger - uansett størrelse - som IKKE har mulighet for tilgang
til strømnettet, uansett må unntas fra forbudet.
Her inviterer departementet til en høring om alternative løsninger. Norges Hytteforbund mener:
1. Prinsipalt: Alle fritidsboliger unntas fra forbudet, med unntak av fritidsboliger med sentrale
parafinanlegg.
2. Subsidiært: Alle fritidsboliger til og med 70m2 bruksareal, OG større fritidsboliger som ikke
er tilknyttet strømnettet unntas fra forbudet.
3. Atter subsidiært: Alle fritidsboliger som ikke er tilknyttet strømnettet unntas fra forbudet.

Våre standpunkter begrunnes slik:
1. Parafinkaminer på fritidsboliger har marginal betydning for det totale utslippsbildet. Forbud
for denne gruppen blir lett kun symbolpolitikk. Parafinfyring er ikke en økonomisk lønnsom
løsning sett i forhold til hva som tilbys av varmepumpeteknologi der strømnettet er
tilgjengelig, og vil i praksis kun brukes der strømnettet ikke er tilgjengelig, eller unntaksvis i
strenge kuldeperioder på steder der vedtilførselen er vanskelig. Dette vil ikke påvirke
utslippsbildet i målbar grad.
2. I områder uten tilgang på fornybar energi (les: strøm) er parafinbrenner en unntaksløsning
for å kunne opprettholde vinterbruk. Slike brennere kan fjernstyres og dermed gi en
grunntemperatur ved ankomst.
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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.

Hvorfor velge oss?
✔

Ingen lukt

✔

Rimelig pris

✔

Enkel montering

✔

Ingen behov for
kostnadskrevende anleggsarbeid

✔

Krever ikke kjørevei til hytta

www.waterment.no

Ring oss på
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905 46 133

Digital radio på hytta
Mange har spørsmål om radio på hytta når man går over til digital
radio. Og da er det også batteritid mange vil vite mer om.

På denne nettsiden finner du en oversikt over
radioer med god batteritid og solcellepanel:
http://radio.no/digitalisering/batteritid-ogstromforbruk/
På radio.no finner du dessuten dekningskart,
som viser DAB-dekningen per nå. Det er en
god pekepinn på de signalene som er i lufta.
Husk at det kan være lurt å ta en sjekk med antenna eller å ta et nytt kanalsøk når man tester
ny radio, DAB kan for noen være noe annerledes enn den radioen man er vant til å bruke. Se
egen artikkel med tips til godt mottak.
DAB-radio i retrostil: Roberts Radio Revival DAB 60i

DAB-tips for godt mottak
1. Oppdater kanallista: Kanallista er kanal-oversikten
på skjermen i radioen. Det er flere grunner til at du
jevnlig bør oppdatere denne.
Det sikrer at du får inn kanalene som er tilgjengelig
der du er. Tar du med deg kjøkkenradioen til hytta
uten å oppdatere kanallista, kan radioen bli stille.
Radioen «husker» frekvensen der du gjorde oppdateringen sist, og vil lete etter denne. NRKs kanaler
sendes på ulike frekvenser fra region til region, kommersiell radio sender på samme frekvens over hele
landet. Det sikrer at du ikke går glipp av nye kanaler
og endringer. Ikke alle DAB-radioer fanger opp en ny
kanal automatisk – derfor er oppdatering av kanallisten viktig.
2. Sjekk antenna: Alle DAB-radioer trenger antenne.
Hvis antenna ikke er montert riktig, kan mottaket bli
dårlig. Antenne i bil skal stå vertikalt. Mange DABadaptere krever også antenner som er jordet, da må
en del av antenna være i kontakt med bilens metallkarosseri. I områder med veldig sterke signaler (for
eksempel i store byer) kan en DAB-radio fungere uten

antenne eller med feilmontert antenne, men mottaket
vil forsvinne i områder med normal dekning.
3. Bruk automatisk frekvenssøk i bil: Dersom du
kjører fra en NRK-region til en annen uten å bruke
automatisk frekvenssøk kan du miste mottaket av en
NRK-kanal. Funksjonen, som formelt heter Service
Following, gjør at radioen automatisk plukker opp
et nytt signal for kanalen du lytter til. Se etter DAB to
DAB, DAB-DAB, DAB kanalforfølgelse eller Alternative
frekvenser, dersom du mistenker at funksjonen er deaktivert. Om radioen ikke har dette må du oppdatere
kanallista manuelt.
4. Sjekk kanalpakka der du bor: Det finnes to riksdekkende DAB-nett: NRKs og et kommersielt nett.
Det kommersielle nettet (P4, Radio Norge med flere)
har noe mindre dekning enn NRKs nett. NRK P13, NRK
Sport, NRK Klassisk og NRK Jazz sender i det kommersielle nettet frem til 11. januar 2017. Sjekk radio.no
om kanalene du søker har dekning der du er.
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Hyttetinget
2017
Hyttetinget 2017 (NHF´s årsmøte) vil
finne sted på Quality Hotel Olavsgaard
(Skjetten) den 22. april kl. 13.00-17.00.

Gi en radio!
Ikke kast den gamle hytteradioen din selv om FM-nettet
stenger i 2017! NMS Gjenbruk sender gamle radioer til
Kamerun der de kan glede lyttere i enda mange år.
Tekst: Trond Hjorteland

N

MS Gjenbruk tar imot
brukte radioer med både
FM- og kortbølgemottager og sender dem videre
til radiostasjonen Sawtu Linjiila i Kamerun. Her blir de delt ut gratis til noen
som trenger det.
Innsamlingen er et samarbeid mellom NMS Gjenbruk og Radio Voice of
the Gospel (Sawtu Linjiila) i Kamerun.
Radio Sawtu Linjiila, som holder til i
byen Ngaoundéré, produserer program
på språket fulfulde og sender via kortbølge over hele Vest- og Sentral-Afrika
og via FM-sendere i Kamerun og Tsjad.
NMS Gjenbruk tar i første rekke mot
kompakte apparater med mulighet for
både batteri og strøm – typisk dem som
det finnes utallige av i hytter og fritidsboliger rundt om i det ganske land.
NMS Gjenbruk tar kroner 50 i gebyr per apparat som blir levert inn for
å dekke transportkostnadene til Afrika.
Målsettingen er å få inn 2000 radioapparat som vil bli sendt ut med konteiner
i august-september dette året.
Apparatene vil bli delt ut gratis til lyt-

tere av Sawtu Linjiila i Kamerun høsten
2017.
Innsamlingen er et samarbeid mellom
NMS Gjenbruk og Radio Sawtu Linjiila i
Kamerun. NMS Gjenbruk har ca. 50 butikker spredt rundt omkring i hele landet. Ca 2000 frivillige medarbeidere er engasjert i NMS Gjenbruk gjennom salg av
brukte gjenstander til inntekt for bistandsog misjonsarbeidet til Det Norske Misjonsselskap.
Radio Sawtu Linjiila er en radiostasjon
i Kamerun som produserer program
på språket fulfulde og som sender via
kortbølge til hele Vest- og SentralAfrika, og via FM-sendere i Kamerun og Tsjad. I november 2016 var det
50 år siden radioen startet sendinger.
Utdelingen av radioer vil være en del
av jubileumsmarkeringen.
Trond Hjorteland er kontaktperson for den nasjonale radioinnsamlinga som skjer i regi av
NMS Gjenbruk-butikkene.
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Dagsorden på ordinært Hytteting:
1. Godkjenning av innkalling og
dagsorden.
2. Valg av dirigent, referent og to
medlemmer til undertegning av
protokollen.
3. Styrets årsberetning.
4. Regnskap. Revisors beretning.
Meddelelse om ansvarsfrihet for styret.
5. Styrets forslag.
6. Innkomne forslag.
7. Handlingsplan.
8. Fastsetting av kontingent for
kommende to år.
9. Budsjettforslag for kommende år.
10. Budsjettramme for det
etterfølgende år.
11. Valg.
Styret ønsker velkommen til årsmøte.
Påmelding eller andre henvendelser
kan sendes på mail til:
norges@hytteforbund.no innen 13.3.

Møt oss på
Hyttemessen
Når Hyttelivsmessen går av stabelen
fra 20.-23. april 2017, vil Norges
Hytteforbund være representert. Du er
velkommen innom vår stand for en god
hytteprat. Hyttelivsmessen finner sted
på Exporama-senteret på Skjetten.

Juridiske råd fra NHF

Juridiske råd og støtte er viktig for våre
medlemmer. Vår eminente juridiske rådgiver
svarer på de fleste spørsmål rundt ditt hytteliv.
Personlige medlemmer får hjelp i personlige
saker, velforenings-medlemmer får hjelp i
saker som angår velforeningen som helhet.
Juridiske forespørsler skal alltid sendes til
sekretariatet og vår administrasjonssekretær
Heidi Sunde. Mail norges@hytteforbund.no.
Red.

Her får du medlemsrabatter:
Hos følgende leverandører får du rabatt som NHF-medlem:
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Diverse produkter:

Byggvarer:

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

Fast Eiendom
Forretningsjus
Familie og barn

Omstilling og nedbemaning
Personskade

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

www.advonico.no

Tlf. 64 83 00 00
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ﬁrmapost@advonico.no
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NORGES HYTTEFORBUND
(NHF) DIN PARTNER FOR
DET GODE HYTTELIV
● NHF, Norges eneste landsomfattende
interesseorganisasjon for lokale hyttevel
og enkeltmedlemmer.
● Eid og og styrt av hyttefolket og uten
bakenforliggende kommersielle interesser.
● Mange medlemsfordeler, medlemsblad og
rådgivning med juridisk hjelp for hyttelivets
mange utfordringer.
● Er høringsinstans for hyttefolket. Taler
hyttefolkets sak i media , og i kontinuerlig
dialog med stat og kommune.

MELD DEG OG DITT HYTTEVEL INN I NORGES HYTTEFORBUND
– DIN PARTNER SOM TALER DIN SAK
Se www.hytteforbund.no
Send din private innmelding med navn, adresse,
mail og hyttekommune til norges@hytteforbund.no,
eller via vår nettside www.hytteforbund.no

Hyttevel som melder seg inn må oppgi
kontaktperson m adresse, hyttekommune
og antall fritidseiendommer tilknyttet
velforeningen.

VI VERNER OM HYTTELIVET – DET MEST TYPISKE I NORSK LIVSSTIL

