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STYRELEDER:
Halvor Stormoen bor på Kolbotn i 
Oppegård. Han har landsted på Galtø, 
en liten øy like sør for Strømstad, 
samt hytte i Trysilfjellet. 

STYREMEDLEMMER: 
Per S. Pedersen er bosatt  
på Sofiemyr utenfor Oslo. Pedersen 
har hytte ved Skramstadseter i Øster
dalen, og på Ildjernet i indre Oslo
fjord.

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

Trond Johansen er bosatt i Ski. Hytta 
ligger i Onsøy i Fredrikstad kommune.

VARAMEDLEMMER:
Aud Lilly Krook bor i Oslo og har 
hytte i Ål i Hallingdal.

Grant Gundersen er bosatt i Pors
grunn og har to hytter; en på Gaute
fallheia og en ved Mørje fjorden. 

Dette er min åttende og siste leder
artikkel i medlemsbladet.  Etter 4 år 
i styret, hvorav 2 som styreleder, 
måtte jeg i høst gi valgkomiteen 
beskjed om at jeg ikke kan ta gjen

valg for en ny periode. Gjennom åtte lederartikler 
har jeg forsøkt å forsterke budskapet i medlemsbla
det, og spisse våre vurderinger rundt hyttefolkets 
posisjon i dagens Norge. Med ca 450 000 hytter, er vi 
en betydelig gruppe, men selvfølgelig langt fra 
homogen.  Når foreningen skal søke å etablere en 
felles «politisk» plattform, vil det måtte bli basert på 
grundig debatt av temaer som gjelder flest mulig. 
Disse temaene har vi etablert etter strategiske disku
sjoner i styret, og formulert i dokumentet «NHF 
mener», som også er trykket i medlemsbladet og lagt 
ut på hjemmesiden vår. Disse danner grunnlag når 
det er høringer av nye lovforslag eller sentrale for
skrifter og lignende. 

Men ut over disse omforente meningene, bidrar vi 
også ved vurderinger av mer lokale synspunkter ved 
lokale høringer på for eksempel kommunenivå, i dia
log med våre lokale medlemsforeninger. Vi opplever 
dog at det har vært vanskelig å komme i aktiv dialog 
lokalt, og jeg håper at nytt medlemsregister nå skal gi 
oss lettere tilgang til lokal dialog. 

Mye av dette arbeidet er preget av god gammeldags 
dugnadsånd, både av våre styremedlemmer, og av de 
lokale representantene. Nå sist har vi sett dette i til
knytning til konsesjonssakene om vindkraft, som 
stadig får nye innfallsvinkler på denne måten. Men 
jeg må nok dessverre avslutte denne lederen med å 
si, at det kan se ut som om dugnadsånden, som er en 
vesentlig faktor i det norske demokratiet, er blitt 
avløst av kortbruk. Og da tenker jeg ikke på pro
spektkort, som tidligere også var en naturlig del av 
hyttelivet. Nei, bankkort, og kortlesere, som gjør det 
så enkelt å ta betalt for alt vi gjør. Det er bare å trekke 
kortet der og da. 

Jeg registrerer at valgkomiteen sliter med å få opp 
kandidater til styrevervene. Noen svarer at de ikke 
vil bidra i dugnad som ikke direkte gjelder dem selv 
der og da. Betaling med kort, og fordelskort for 
medlemmer, ser ut til å være en vei å gå. Norges 
Hytteforbund går en spennende tid i møte, etter over 
40 år i gammel dugnadsprofil. Jeg takker for meg, og 
ønsker alt godt til nye krefter i NHF!

Med vennlig hilsen

Styret i Norges  Hytteforbund:
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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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Eiendomsskatt på hytter
«La hytteeierne betale» er et populært utsagn. Norske hytteeiere føler solidaritet med sin hyttekommune, 
og ønsker å være med å bidra til felleskapet i kommunen. Men skal vi virkelig fungere som økonomisk 
melkekufor- uten innflytelse og demokratiske rettigheter – for å rette opp dårlig kommuneøkonomi?

Vi bruker hytta vår noen uker per år. Likevel;

JA – Vi betaler like mye for vann- og kloakk som de fastboende 

JA – Vår strøm er like dyr (eller dyrere) 

JA – Renovasjonsavgiften er ofte den samme 

JA – Vi legger igjen mye penger i butikkene og hos lokale håndverkere

JA – Vi betaler løypeavgift mange steder

JA – De fleste av oss betaler i dag eiendomsskatt på hytta. 

I Trysil, Norges nest største hyttekommune, bidrar hytteeierne med 7,6 millioner (boligene med 2,8 
millioner) av totalt 20,6 millioner i eiendomsskatt. Skal hyttefolket virkelig fortsette å finansiere fastboende?

Innføring av eiendomsskatt på hytter er del av en utvikling 
Norges Hytteforbund ikke kan akseptere!

Begge foto: Elin V. Apeland
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Strandsoneforvaltningen 
og allemannsretten
I mars 2011 kom nye Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. 
Resultatet er et villnis av lover, planer og reguleringer. De nye reglene har gitt uheldige ringvirkninger for 
mange hytteeiere rundt omkring i landet. 

• Næringsinteresser er prioritert

•  Allmennhetens behov å bevege seg fritt er prioritert

• Hytteeiere er IKKE prioritert

Stadig nye brukere i nærmiljøet til hytteeiere og fastboende, kan oppleves som en kontinuerlig belastning. 
Hytteeiere blir ofte beskylt for å «breie seg» i strandsonen – en «strandsone» som ikke lenger er 100 meter 
– men flere kilometer. 

Husk at «allmennheten» er mange grupper – blant annen alle de som har hytte ved sjøen. For disse er 
dagens regelverk svært ugunstig. 

Norges Hytteforbund arbeider for å  
endre uakseptable sjablongeffekter av strandsonelovningen, 

og hvordan de praktiseres. 



– 6 –

Formuesskatt og eiendomsskatt:

Nye beregningsmetoder  
til forvirring?
En fritidseiendom blir beskattet både gjennom eiendomsskatten (dersom kommunen har innført sådan 
– hvilket flere og flere kommuner gjør) og formuesskatten. Dette er begge fiskale skatteformer, det vil si 
skatter som er begrunnet i den ene hensikt å skaffe penger inn til kommunen og staten. 

Eiendomsskattens opprinnelse var 
begrunnet i at de borgerne i kommunen 
som hadde fast eiendom, skulle betale 
noe mer for kommunens tjenester og 
tilbudte infrastruktur enn de borgerne 
som ikke hadde fast eiendom. Slik er det 
altså ikke lenger. Innfører kommunen 
eiendomsskatt, så skal man betale den 
uavhengig av om eiendommen ligger 
slik til at man har noen glede av kom
munens tilbud. På den måten ble også 
hyttene fanget opp av den skatten som 
altså ble fiskal.

Formuesskatten har alltid vært inn
kalt på fiskalt grunnlag. Eiendommen 
verdisettes av skattemyndighetene – og 
man betaler skatt ut fra dette grunnlag.

Det har for mange vært litt forvirren
de at selve skattegrunnlaget, beregnings
grunnlaget, har vært forskjellig for eien
domsskatten og formuesskatten. Bereg
ningen av eiendomsskatten har sitt lov
befalte utgangspunkt i eiendommens 
markedsverdi, slik denne blir taksert av 
kommunen, mens formuesskatten 
(eiendomsskattelova § 8A2 flg. jfr.  
§ 8 A3). 

Beregningen av formuesverdien (eller 
likningsverdien) som grunnlag for for
muesskatten, tok frem til 2010 i praksis 
sitt utgangspunkt i kostprisen for ny 
bolig og grunn, og ble satt til 30 % av 
dette. 

Fra og med inntektsåret 2010 ble det 
innført  nye regler for formuesverdset
ting av bolig. Utgangspunktet for bereg
ningen er nå beregnet kvadratmeterpri
ser fra Statistisk sentralbyrå, og disse 
satsene differensieres med hensyn til 
geografisk plassering, boligtype, byggeår 
og areal.

Skatteloven skiller mellom primær
bolig og sekundærbolig ved fastsetting av 
formuesverdien. Primærboliger (bolig 
som skatteyter selv bor i) verdsettes til 

25 % av den beregnede markedsverdien, 
mens sekundærboliger (boliger utover 
primærboligen som ikke defineres som 
nærings eller fritidseiendom) verdset
tes til 40 %. (I Regjeringens forslag til 
statsbudsjett for 2013, foreslås sistnevnte 
sats satt til 50 %).

Når det gjelder fritidsboliger, har 
Regjeringen «ikke funnet det praktisk 
mulig» å innføre et tilsvarende sja
blongsystem som for boliger. Dette til 
tross for at Regjeringen i sin proposisjon 
(Prop. 1 LS – 2012 – 2013) innrømmer 
at skjevhetene i formuesverdiene for fri
tidseiendom trolig er minst like store 
som de var for ordinære boliger ved 
verdsettingssystemet som gjaldt til og 
med 2009.

Formuesverdiene av fritidsbolig fast
settes fortsatt til om lag 30 % av kostpris 
for ny bygning og grunn etter Skatte
direktoratets takseringsregler. Lignings
verdiene for fritidseiendom oppdateres 
eventuelt med prosentvise justeringer i 
det årlige statsbudsjettet. Sist skjedde 
dette i 2012budsjettet med 10 %. For
muesverdiene for fritidseiendommer er 
gjennomgående vurdert å være lave 
sammenlignet med antatt markedsverdi. 

Etter gjeldende regler skal normalt 
taksering av eiendommen som grunnlag 
for eiendomsskatten (skattetaksten) 
baseres på eiendommens markedsverdi. 
Denne skattetaksten må den enkelte 
kommune beregne gjennom et takse
ringssystem som i praksis har vist seg 
svært tidkrevende, og dermed økono
misk belastende.

Det innføres nå nye regler for boliger 
som i enkelthet går ut på at den sja
blongmessig beregnede likningsverdi, 
slik som denne er beskrevet over, også 
skal legges til grunn som formuesgrunn
lag for beregning av formuesskatt. Et 
hovedargument for å gjøre en slik end
ring i takseringssystemet, uttales fra 
Regjeringens side å være nettopp å redu
sere takseringskostnadene betydelig.

At innføringen av dette nye takse
ringssystemet for boliger vil føre til en 
generell reduksjon av eiendommenes 
skattetakst som grunnlag for eiendoms
skatten, ligger ganske klart i dagen.

Når det gjelder fritidseiendommer, 
uttaler departementet i denne sammen
heng at eksisterende formuesverdier 
(likningsverdier) «er nokså vilkårlige og 
lite egnet for utskriving av eiendoms
skatt». Det heter i proposisjonen at for
muesgrunnlaget for fritidsboliger med 
samme markedsverdi, kan variere mye, 
også innefor samme kommune. Bereg
ningsgrunnlaget, slik vi har beskrevet 
over, har etter departementets oppfat
ning medført at eldre fritidseiendom
mer ofte blir verdsatt betydelig lavere for 
formuesskatteformål enn nye og like 
verdifulle eiendommer.

Eiendomsskatten utskrives på en 
bruttoverdi, uten fradrag for gjeld. Dette 
vil etter departementets oppfatning 
medføre at eventuelle skjevheter i verd
settelsen mellom eiendommer, fort vil få 
vesentlig større utslag i eiendomsskatten 
enn i formuesskatten.

Konklusjonen på dette er blitt at de 
nye reglene om at formuesgrunnlagene 

«Konsekvensen er at 
skattebyrden for hytteeiere 
blir ytterligere aksentuert»

«Hytteeierne er ikke en slik 
«rettferdighet» verdig»
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Overprisede statlige 
 gebyrer reduseres
I en pressemelding som kom ut 08.10.2012, informerte finansminister Sigbjørn Johnsen om at «Regjeringen 
tar i 2013 et nytt steg i arbeidet med å redusere gebyrer ned mot et kostnadsriktig nivå». 

I denne omgang er det blant annet geby
rene for tinglysing av fast eiendom som, 
slik Regjeringen ser det, «reduseres bety
delig».

Det er Regjeringen selv som betegner de 
gebyrene som nå reduseres, som over
prisede, og det er i seg selv en betydelig 
erkjennelse.

På vanlig velkjent måte ramser Regjerin
gen opp alt det gode den har gjort når 
det gjelder «oppryddingen i overprisede 
statlige gebyrer» siden denne oppryddin
gen startet opp i 2007, og nå er det blant 
annet gebyrene for tinglysing av fast 
eiendom, det alminnelige tinglysingsge

byr for skjøte, tinglysing av pantedoku
ment, tinglysing av hjemmelserklæring 
m.v. som reduseres til et enhetlig beløp 
på kr. 1060,. 

Regjeringen varsler også at den fram 
mot statsbudsjettet for 2014 vil fortsette 
å gå gjennom tinglysingsgebyrene og 
vurdere ytterligere lettelser.
Kan vi håpe at det vil skje noe som vir
kelig monner – en kraftig reduksjon, 
helst fjerning, av dokumentavgiften. 

Det er vel imidlertid å håpe for mye?

Nå bør også Regjeringen se nærmere på 
de kommunale gebyrene som, hevet over 
enhver tvil, er meget betydelig overprise
de. Her burde det være rom for en 
meget betydelig generell reduksjon mot 
«et kostnadsriktig nivå». At brorparten 
av de kommunale gebyrene har dårlig 
ankerfeste i et nivå som kan betegnes 
som kostnadsriktig, følger av det ganske 
åpenbare faktum som ligger i de store 
variasjonene som florerer fra kommune 
til kommune. Her er det virkelig mye å 
ta fatt i fra sentralt hold.

Gunnar Svendsen

«Kan vi håpe på en fjerning 
av dokumentavgiften – eller 

er det å håpe for mye?»

Lavere belåningsgrad på hytter:

-Blir det vanskeligere  
å finansiere hyttekjøp?
Før jul gikk Finanstilsynet ut med en presisering om at lån med pant 
i fritidseiendom kan ha en belåningsgrad på maks 60 prosent, i 
likhet med næringseiendom. Tidligere var maks belåningsgrad 
inntil 75 prosent, som ved ordinære boliger.

– Jeg tror ikke det vil få de store utslagene for hyttemarkedet, verken 
for aktiviteten eller prisutviklingen, sier Halvor Stormoen, leder i 
Norges Hytteforbund.

De fleste som kjøper hytte kan gjøre det med sikkerhet i egen bolig, 
og er godt etablerte.

– Det jeg derimot reagerer på rent prinsipielt, er at Finanstilsynet nå 
definerer fritidsboligen i gruppe med næringseiendom. Det mener 
jeg er helt feil. Hytta er en del av flerhushjemmet, og i en tid hvor vi 
særlig i byene bor tettere og tettere, er hytta en viktig ventil for å 
komme vekk fra hverdagens stress og mas. Hytteeiere er ikke 
turister, men deltidsbeboere i hyttekommunen. Et hjem består i dag 
ofte av flere boliger, derav begrepet flerhushjemmet. Finanstilsynet 
er her i utakt med trendene i befolkningen, mener Stormoen. 

også skal gjelde som grunnlag for 
utskriving av eiendomsskatt, ikke skal 
gjelde for fritidseiendommer.

Konsekvensen av alt dette vil, slik 
NHF ser det, bli at den urimelige for
skjellen mellom den eiendomsrelaterte 
skattebyrden som pålegges hytteeierne i 
forhold til de som eier egen bolig, vil bli 
ytterligere aksentuert. 

At det vil bli slik, bekrefter for så vidt 
finansdepartementet i en pressemelding 
datert 08.10.2012. Her heter det at den 
nye ordningen for verdigrunnlagsbereg
ningen for boliger vil føre til at om lag 
50.000 færre vil betale formuesskatt og 
at 590.000 skatteytere vil få redusert for
muesskatt, da «Regjeringen har gjort for
muesskatten bedre og mer rettferdig». 
Hytteeierne er imidlertid ikke en slik 
«rettferdighet» verdig, slik Regjeringen 
ser det. 

Vi vil fra NHFs side følge dette 
nøye, og bruke all den makt vi har for 
å få våre politikere til å forstå at sam-
funnet på sikt vil være lite tjent med 
slik hard og urimelig skattelegging av 
hytteeierne.

Gunnar Svendsen
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Ny midlertidig lov om rett 
til forlengelse av feste til 
bolighus og fritidshus
Etter at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) den 12. juni i fjor avsa en dom som, i de 
konkrete sakene som var oppe for domstolen, diskvalifiserte konsekvensene av tomtefesteloven § 33 om 
festers rett til forlengelse av festeavtalen på samme vilkår, herunder på ubestemt tid, har det blant landets 
tomtefestere hersket en smule forvirring omkring rettstilstanden på dette felt.

Regjeringen oversendte som kjent dom
men for overprøving i Storkammeret, 
men der ble saken ikke tatt inn, altså 
avvist. Dermed er dommen fra EMD 
endelig.

Dette betyr at den norske stat, med sin 
tilknytning til den europeiske mennes
kerettighetskonvensjonen (EMK), er 
forpliktet til å endre tomtefesteloven 
§ 33 slik at loven harmonerer med de 
innvendinger som EMD har gitt uttrykk 
for i dommen.

Det understrekes at dommen fra 
Strasbourg ikke gir uttrykk for at en for
lengelsesrett i seg selv er i strid med 
bestemmelsen i EMK, eller at bortfeste
ren ved forlengelse skal kunne kreve en 
festeavgift som fullt ut reflekterer tom
tens markedsverdi. Det som synes å ha 
vært avgjørende for EMD, var den sam
lede balanseforskyvningen som følge av 
at tomtefesteloven § 33, sett i sammen
heng med tomtefesteloven § 15 (regule
ringsbestemmelsen), gir festerne rett til 
å forlenge festet på ubestemt tid, samti
dig som at bortfesterne, i sakene som ble 
vurdert av domstolen, ikke ville ha 
adgang til på noe tidspunkt å oppregule
re festeavgiften utover endringene i kon
sumprisindeksen. 

Dermed kan vi slå fast at en rett til 
forlengelse på ubestemt tid i seg selv 

ikke er i strid med EMK, dersom man 
finner frem til en ordning som gir bort
fester en rett til å regulere festeavgiften 
som er bedre i samsvar med det som 
oppfattes som en akseptabel balanse i 
kontraktsforholdet mellom partene.

Med dette som bakgrunn vedtok Stor
tinget den 14. desember i fjor (2012) en 
midlertidig lov som tar sikte på å regu
lere rettstilstanden frem til en endelig 
rettsavklaring foreligger. Hvorvidt tom
tefesteloven må endres, og hva eventuel
le lovendringer i så fall vil gå ut på, er 
foreløpig uvisst.

Den midlertidige loven går i all kort
het ut på at den rettstilstand som var 
forankret i den bestemmelsen som 
EMD har kritisert, tomtefesteloven § 33, 
opprettholdes på midlertidig basis frem 
til ny rettstilstand er etablert, evnt. ved 
ny lov.

Regjeringen har gitt uttrykk for at en 
slik midlertidig opprettholdelse av for
lengelsesretten på samme vilkår, ikke 
fremstår som uforenlig med synspunk
tene i EMDdommen.

Den midlertidige loven, som trådte i 
kraft umiddelbart, det vil si 14. desem
ber 2012, skal gjelde til 1. juli 2014. 
Dette betyr at Stortinget har vel 1 ½ år 
på seg til å vedta ny permanent lov.

At gjeldende rettstilstand opprettholdes 
i den lovbestemte perioden, betyr at 
 festere i denne tiden kan kreve festet 
forlenget på samme vilkår som før, inn
til ikrafttredelsen av eventuelle endrin
ger i tomtefestelovens regler om for
lengelse (midl. lov § 1).

For festeavtaler som er forlenget i med
hold av § 33, løper festet på samme vil
kår som før, inntil ikrafttredelsen av 
eventuelle endringer i tomtefestelovens 
regler om forlengelse (§ 2).

En svært viktig regel finnes i den mid
lertidige loven § 4. Her heter det at det 
ikke kan avtales eller gjøres gjeldende 
vilkår som strider mot bestemmelsene i 
denne midlertidige loven, og at det hel
ler ikke med bindende virkning, kan 
inngås avtale om vilkårene for festet i 
tiden etter ikrafttredelsen av eventuelle 
endinger i tomtefestelovens regler om 
forlengelse.

Om dette siste, synes det å ha vært en 
del usikkerhet blant partene i festefor
hold. 

Dermed skulle all usikkerheten som 
kom i kjølvannet av EMDdommen, 
være ryddet av veien, og vi ser med stor 
spenning frem til hva som vil bli den 
endelige avslutningen av dette kapittelet, 
når Regjeringen har gjort ferdig det lov
arbeidet som den nå er pålagt å gjøre 
med hurtigtogsfart. Spennende blir det 
også å se hva et eventuelt regjeringsskif
te til høsten vil bety for dette arbeidet.

Gunnar Svendsen

«Stortinget har vel 1 ½ 
år på seg til å vedta ny 

permanent lov»
«Vi ser med stor spenning 
frem til endelig avslutning 

av dette kapitellet»
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-Skeptisk til ny aktør med 
kommersielle interesser

Norges Hytteforbund (NHF) har på ide
ell basis i mer enn 40 år arbeidet for hyt
teeiernes interesser, og hilser selvfølgelig 
alle initiativ for å bedre hytteeiernes 
interesser velkommen. NHF har både 
enkeltstående hytteeiere og hyttevelfor
eninger som medlemmer, og represente
rer ca. 40–45.000 hytteiere idag. Det vil 
si at ca. 10 % av alle landets hytteeiere er 
tilknyttet NHF. 

Norges Hytteforbund er en ideell og 
upolitisk organisasjon uten noen form 
for kommersielle interesse.

Styreleder Halvor Stormoen i Norges 
Hytteforbund sier i en kommentar at det 
er god plass for alle som vil kjempe for 
hytteeiernes interesser, innenfor Hytte
forbundet. Han fremhever likevel at alle 
tiltak som gjør hytteeierne mer synlig, er 
bra. 

 Stormoen er til tross for dette skep
tisk til den nye aktøren, og mener at 
Norges Hyttelag, slik laget er presentert i 
pressen, fremstår mer som en forretning 
enn en forening.

– Det nystiftede Norges Hyttelag er et 
AS, der det er skutt inn 78 millioner 

kroner. Laget får da en profil av et kon
sulentfirma som skal yte tjenester til de 
som knytter seg til som medlemmer.  
Er dette det vi ønsker i fremtiden?  
En organisasjon som på en eller annen 
måte ønsker å tjene penger på de sam
funnsutfordringene vi står ovenfor?
•	 Norges Hytteforbund har gjennom 

sin mangeårige eksistens opparbeidet 
en posisjon som et troverdig organ 
når hytteeiernes interesser skal vur
deres, både lokalt og sentralt. 

•	 Vi er høringsinstans for de fleste aktu
elle offentlige organer. En tillit det har 
tatt lang tid å etablere, men som fort 
kan rives ned ved agering uten inngå
ende kunnskap om temaene.

Norges Hytteforbund vil fortsette å 
representere hytteeierne gjennom fane
saker som:
•	 Forståelsen for at hytteeierne ikke er 

turister i hyttekommunen, men del
årsbeboere. 

•	 Fokus på avgiftsmodellene, og stadi
ge skjevfordelinger til ugunst for hyt
teeierne.

•	 Fokus på hytteeiernes plass i lokal
demokratiet, og arbeid for lokale, 
kommunale overbygninger som felles 
talerør i kommunene.

•	 Beskyttelse av urørt villmark, heri 
aktivitet i forbindelse med vindkraft
verk, som er tidens nye industri
anlegg.

•	 Fokus på strandsoneforvaltningen, 
og store skjevheter i denne, som ram
mer hytteeierne. Heri etableringen av 
store mærer for oppdrett rett utenfor 
hytteområder.

Vår strategiske plattform synliggjøres 
årlig gjennom dokumentet «NHF 
mener», som også kan leses på vår 
hjemmeside www.hytteforbund.no .

Nærmere informasjon ved henvendelse 
til styreleder, gjennom  
halvor@stormoen.org, 
eller til norges@hytteforbund.no 

Man kunne nylig lese i media om en ny aktør som skulle kjempe  
hyttefolkets sak her i landet.
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§NHFs jurist Gunnar Svendsen svarer på henvendelser  
fra våre medlemmer.

Juristen svarer

Regulering av festeavgift
I min kontrakt står det at festeavgiften 
kan reguleres hvert 10. år. Etter kontrak
ten kunne grunneieren ha regulert feste
avgiften i 2010, men de gjorde han ikke. 
Nå, tre år etter, krever han regulering 
(etter konsumprisindeksen), samtidig 
som han skriver at neste reguleringstids
punkt vil følge kontrakten og bli i 2020. 
Er dette riktig?

Svar.
Nei dette er ikke riktig. Grunneieren 
kan kreve regulering selv om han har 
«oversittet fristen», men konsekvensen 
av dette er at hele reguleringsterminen 
forskyves, slik at neste regulering først 
kan kreves 10 år etter den regulering 
som kreves nå, altså i 2023. Dette frem
går helt klart av forarbeidene til tomte
festeloven § 15.

Privat renseanlegg
Jeg er kjent med at det er kommet en ny 
lov som gir kommunen adgang til å 
kreve at også eksisterende hytte (som 
baserer vann og avløp på privat ord
ning) skal knytte seg til det kommunale 
avløpsanlegget når dette blir tilgjengelig.

En lignende mulighet til «tvang» er 
det i høy grad også behov for i de tilfel
lene der hytteeiere går sammen om å 
bygge privat, felles renseanlegg. Kan vel
foreninger med generalforsamlingsved
tak om å bygge felles renseanlegg, på 
samme måte som kommunene, tvinge 
medlemmene til å knytte seg til og beta
le det dette koster?

Svar.
Nei dessverre, slik er det nok ikke. En 
velforening kan ikke fatte et generalfor
samlingsvedtak om å bygge et slikt ren
seanlegg med mindre alle medlemmene 
sier ja til dette.

Hvis man ikke oppnår en slik 
enstemmighet fra alle medlemmene i 
velforeningen (ikke bare enstemmig 
blant dem som møter), kan ikke velfor
eningen foreta utbygging i velforenin
gens regi. Da må de hytteeierne som vil 
være med i utbyggingen og betale for 
tilknytning når dette kommer, gå 
sammen i en annen konstellasjon (for 
eksempel et samvirkeforetak) som står 
for utbyggingen.

Eiendomsskatt
I min hyttekommune ble det innført 
generell eiendomsskatt (også for hytter) 
for to år siden.

I forbindelse med dette ble hytten 
taksert, og dette førte til at min hytte ble 
taksert helt opp mot maks av det jeg 
antar den er verdt i det åpne marked.

Nå planlegger kommunen et nytt 
idrettsanlegg tett opp mot der hvor min 
hytte ligger, og en ny adkomstvei til 
dette anlegget vil gå «like utenfor stue
døra».

Det er lite tvilsomt at markedsverdi
en på hytta mi vil synke betraktelig når 
dette anlegget står ferdig, ja verdireduk
sjonen er vel der allerede fordi planen 
foreligger.

Jeg har blitt fortalt at jeg ikke kan 
regne med noen erstatning fra kommu
nen (som også skal stå som utbygger av 
anlegget). Mitt spørsmål blir da om 
denne verdireduksjonen vil føre til at 

skattegrunnlaget for hytta mi vi bli 
redusert?

Svar.
Du kan nok ikke regne med at kommu
nen av eget tiltak vil foreta noen reduk
sjon i det skattegrunnlaget som allerede 
er vedtatt. Du bør imidlertid absolutt 
kreve en slik reduksjon i et brev til kom
munen. Her bør du sørge for skikkelig 
dokumentasjon for din påstand, for 
eksempel i form av en uttalelse fra en 
stedlig eiendomsmegler.

Slik som loven er formulert, har du 
krav på en reduksjon i eiendomsskatte
grunnlaget dersom verdireduksjon på 
eiendommen kan dokumenteres.

Ferdsel i strandområdet
Sommeren står (forhåpentligvis) snart 
for døren, og da starter ferdselen av 
kjente og ukjente i området mellom vår 
hytte og sjøkanten. Det er ikke mer enn 
cirka 25 meter fra terrassen og ned til 
fjæresteinene og svabergene foran hytta, 
og, særlig når vi sitter på terrassen, kan 
denne ferdselen være ganske – i beste 
fall – irriterende.

Jeg har hørt at det i kommunen fin
nes et permanent utvalg som kalles fri
luftsutvalget (eller lignende), som kan 
avgi uttalelse i slike saker, og at slike 
uttalelser kan bli gjengitt i lokalpressen. 
Er dette riktig, og i så fall, hvordan kom
mer jeg i kontakt med dette utvalget?

Svar.
Det kommunale utvalget du her er inne 
på, var tidligere nedfelt i friluftsloven, 
og mange kommuner hadde et slikt 
utvalg som kunne avgi rådgivende utta
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lelse om skille mellom innmark og 
utmark.

Loven er imidlertid endret på dette 
punkt for en god del år siden, og eneste 
mulige måte å få prøvd en slik sak på, er 
nå å gå til domsstolen.

Blåbær og sopplukking på 
privat eiendom
Vi har en ganske stor eiendom (12 da 
tomt) knyttet til hytta vår i innlandet. På 
sensommeren og høsten vokser det mye 
bær og sopp i skogen rundt hytta, og det 
hender svært ofte at bær og sopplukke
re beveger seg langt inn på vår tomt når 
de skal fylle spannene sine.

Vi har latt dette gå uten å reagere, 
men nå har den yngre generasjonen i 
familien tatt saken opp med oss, og sagt 
at vi bør stanse slik «inntrengen». De vil 
gjerne ha soppforekomstene (mye fin 
kantarell sist høst) for seg selv. 

Kan vi nekte bær og sopplukkere å 
gå med spannene og kurvene sine inn 
på vår eiendom?

Svar.
Retten til å plukke bær og sopp i 
utmark, er i prinsipp lik retten til ferdsel 
i den forstand at der du, i pakt med 
bestemmelsen i friluftsloven, kan ferdes 
fritt, kan du også fritt plukke sopp og 
bær og ta med deg hjem til eget bruk.

Dette betyr at dere nok må finne dere 
i å konkurrere med de sopp og bær
plukkerne som kommer inn på hytte
tomten deres, så lenge ferdselen ikke 
kommer i strid med friluftslovens 
bestemmelser om hva som er innmark. 
Vi skal ikke her gå nærmere inn på skil
let mellom innmark og utmark utover å 
si at innmark et område rundt husene 
som naturlig kan oppfattes som 
«hustomt». Dette blir selvfølgelig van
skelig dersom det dreier seg om en 
naturtomt, hvilket sikkert er tilfelle hos 
dere.

I alle fall er det slik at det altså ikke er 
selve sankingen av bær og sopp som er 
avgjørende for hvor tett inn mot hytte
veggen allmennheten kan bevege seg. 
Sopp og bærforekomstene er i denne 
sammenheng ikke undergitt eiendoms
retten din.

Arveavgift

Besøk 
www.hytteforbund.no
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NHF´s juridiske 
hjelpetjeneste
Foruten å være en juridisk hjelpetjeneste for medlemmene, tar Norges 
Hytteforbund opp hyttepolitiske saker og er høringsinstans i saker fra 
myndighetene. Her får du en oversikt over hva NHF har vi jobbet med 
opp gjennom årene, fra forbundet ble etablert i 1971:

Spørsmål omkring 
tomtefeste, veisaker, byggesaker, naboloven,  

renovasjon, skattespørsmål, salg/kjøp av hytte/tomt, 

 vassdragsloven, generelle tekniske spørsmål, 

reguleringssaker, hyttesameier, 

generasjonsoverdragelse, skifte/arv, utslipp,  

utleie av hytte, servituttloven, strømpriser, 

parkering, båtplass, bobil, friluftsloven, konsesjon, 

tinglysning, snøscootere, beite, forsikringsoppgjør, 

avgifter generelt, ulovlig hogst, bruksendring, 

krepsefiske, nabospørsmål,  

spørsmål om jakt- og fiskerettigheter med mer.
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NHF´s 
politiske merkesaker 

i 2011/12:
Her er en oversikt over hva Norges Hytteforbund har hatt fokus på i årene 2011/2012. Vi 
fortsetter vårt gode arbeid – og står på barrikadene for landets hytteeiere. Og husk – jo flere 
vi er sammen… – så oppfordre også dine hyttenaboer til medlemskap! 

➙  Arbeide mot skjevfordelingen av skatter og avgifter i hytteeiernes disfavør 

➙  Arbeide for avskaffelse av boplikten 

➙  Arbeide for å endre uakseptable sjablong-effekter av strandsonelovgivningen og 
allemannsretten. 

➙  Arbeide for småskalert utbygging av mange bryggeanlegg. 

➙  Arbeide for at fortetting i hytteområder skjer med støtte i fra hytteeierne. 

➙  Arbeide for at kulturlandskapet holdes i hevd ved blant annet å ta vare på gamle 
bruk og bygninger. 

➙  Arbeide for at kommuner, hyttevelforeninger og grunneiere samarbeider om de 
beste sikkerhetsløsninger for å forebygge innbrudd og tyverier. 

➙  Arbeide for at hytteeiere gjennom sine velforeninger går sammen om el-tilsyn. 

➙  Arbeide for at fastdelen av strømprisen til hytter settes ned og den variable delen 
opp som incentiv for å redusere strømforbruket. 

➙  Arbeide for at hyttevelforeninger blir naturlige høringsinstanser ved etablering av 
bla vindkraftverk og oppdrettsanlegg. 

➙  Arbeide for at det dannes en organisatorisk overbygning som kan opptre på 
hyttevelforeningenes vegne i kommunen. 

➙  Arbeide for at demokratimodellen blir utredet slik at hytteeierne får en sterkere 
politisk innflytelse i de enkelte kommuner. 

➙  Bistå lokalforeninger med lokalpolitiske saker og være myndighetenes viktigste 
høringsinstans i rene hyttesaker.  

Styret



– 14 –

Trysil med ny reiselivsstrategi:

Setter hyttefolket på kartet

Tekst: Tove Helen Selbæk

Trysil er ikke bare blant kommunene 
med flest hytter her i landet, kommunen 
scorer også svært høyt når det gjelder 
hyttebygging. Her har man nylig vedtatt 
ny reiselivsstrategi, hvor hytter er satt på 
kartet, og et av målene er å bli den aller 
største hyttebyggerkommunen her til 
lands. Kommunen har i dag om lag 6700 
helårsboere og 6000 hytter. 

Undertegnede har snakket med Gudrun 
Sanaker Lohne, daglig leder i Destina
sjon Trysil. 

Hvordan er hytteutviklingen i Trysil? 
– Hyttemarkedet påvirkes naturligvis av 
konjunkturene. Nå meldes det at det 
igjen er mer aktivitet i hyttemarkedet, 
enn vi har hatt de siste årene. Antall fri
tidsboliger over tid har jevnt og trutt 
steget i Trysil fra 1960tallet og vi nær
mer oss nå 6000 fritidsboliger i kommu
nen. 

Hva er bakgrunnen for at dere ønsker å 
bli den største hyttebyggerkommunen? 
– Ringvirkningene rundt hyttemarkedet 
er store. Vi ser at hytteeierne i Trysil er 
lojale og bruker sitt andre hjem mye 
gjennom hele året. For handelsstanden 
er hyttetryslingene uunnværlige. Selv 
om Trysil har 90 prosent av sine kom
mersielle gjester gjennom vinteren, så er 
omsetningen i for eksempel dagligvare
butikkene høy også i juli. Det viser at 
hytteeierne er viktige for oss hele året.

Innen bygg og håndverk ser vi også 
at hyttemarkedet er viktig. Nybygg, 
påbygg og oppussing er gull verdt for 
aktørene våre. Vi ser også at hyttetrys
lingene er flinke til å bruke de lokale 
kreftene, og det setter vi pris på! 

Likevel ser vi at aktørene i Trysil på 
langt nær har utnyttet den hytteveksten 
som har skjedd i kommunen. Mye av 
dagens omsetning går til aktører utenfor 
kommunen. Dette ønsker vi å gjøre noe 

med. Befolkningsutviklingen i Trysil 
kommune er negativ, noe som resulterer 
i at kommunen sliter økonomisk. En 
utvikling av bærekraftige bedrifter som 
kan sysselsette flere, er grunnlaget for å 
få flere til å flytte til kommunen vår. Vi 
har derfor satt opp punktet om å utvikle 
oss som hyttebyggerkommune i strate
gien vår.

Midler for å oppnå målet?
– I Trysil tror vi på samarbeid. Grunn
eiere og Trysil kommune har hovedan
svaret for å dra denne satsningen frem
over. Vi vil ha tettere dialog mellom 
grunneiere, kommunen og aktuelle 
aktører innenfor bygg og næring som 
kan være med å utvikle dette. 

Vi etablerer flere kommunikasjons
kanaler, slik at vi får informert og opp
datert hyttetryslingene om tilbud og 
muligheter som finnes blant aktørene i 
Trysil. Vi har blant annet investert i en 
itdialogløsning siste året, som har 
hytte eierne som hovedmålgruppe. 

Vi inviterer til møter og arenaer for 
diskusjon med hytteeierne. Årlig deltar 
vi på årsmøter i hytteeierforeninger i 
påsken, vi samler alle hytteforeningene 
til felles møte i jula og vi inviterer alle 
hytteeiere til møte for å få informasjon, 
delta på aktiviteter og bygge nettverk 
om høsten. Mange aktiviteter skal føre 
oss fremover.

Hvordan er kjemien mellom hyttefolk og 
fastboende?
– Veldig bra. Jeg tror de fleste i Trysil ser 
hvor avhengige vi er av vår reiselivssat
sing – og ikke minst av Trysil som hytte
kommune. Mange tryslinger jobber jo i 
butikker, restauranter og aktivitetsbe
drifter, og de møter hyttetryslingene 
jevnlig. Og det er akkurat dette vi får 
mange positive tilbakemelding om – at 
man føler seg sett og velkommen når 
man kommer til Trysil. Det er vi selvføl
gelig veldig glad for å høre!

I Trysil ser dere altså på hyttefolket som 
en ressurs?
– Absolutt! I tillegg til alt jeg har nevnt 
hittil, så jobber vi hele tiden for å få en 
tettere dialog med hyttetryslingene. 
Nettopp for at vi mener de er en ressurs 
som ønsker å bidra til å utvikle Trysil 
videre. Siden Trysil har så mange fritids
boliger, så knytter jo hyttefolket et stort 
nettverk til Trysil. Det har det siste året 
blitt etablert et investorforum der enga
sjerte hytteeiere deltar for å se hva de 
kan bidra med i forbindelse med å skape 
flere helårs arbeidsplasser i kommunen. 

Helge Bonden, destinasjonssjef i Ski
star Trysil, Ole Martin Norderhaug, ord
fører i Trysil, lederne i de ulike grunn
eierlagene – og jeg, som er turistsjef, har 
alltid åpen dør for hyttetryslingene. Vi 
ønsker virkelig dialog og innspill til 
hvordan vi kan utvikle Trysil videre.

Gudrun Sanaker Lohne er daglig leder i 
Destinasjon Trysil

Hytteliv og hytteturisme er en svært viktig del av næringsgrunnlaget i mange kommuner og påvirker 
kommunen på mange områder. Dette gjelder ikke minst i de kommunene der hyttefolket er mange, 
i forhold til antallet heltidsbeboerne. 
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Vindmøller:

Til begjær og besvær… 
Stortinget har vedtatt utbygging av 13,2 TWh fornybar (såkalt grønn) energi innen 2020. Utbygging av 
vann- og vindkraft vil være de viktigste tiltakene for å nå dette målet, de skal stå for om lag halvparten 
hver. Dette er bakgrunnen for at en rekke vindmølleparker er under planlegging og etablering her til lands. 

Tekst: Tove Helen Selbæk

Utbygging av vindmølleparker er i og 
for seg et godt tiltak, det handler om en 
klimavennlig måte å produsere kraft på 
og en bærekraftig utvikling, noe de fles
te av oss vil støtte. Men hva vil den tota
le effekten være? Hva når anleggene 
planlegges i sårbare og urørte områder? 
Hva når konsekvensutredningene er 
mangelfulle, rett og slett på grunn av at 
alt skal gå i et forrykende tempo, slik at 
man først og fremst når det overordnede 
målet? Skal man rekke å få vindkraften i 
drift innen 2020, må NVE være ferdig 
med sin saksbehandling innen 2017. Og 
hva når mange av de som blir direkte 
berørt av anleggene, ikke får mulighet til 
å uttale seg – eller engang informeres 
om planene?

Backtobasis hytteliv
Dag Dæhli fra Jevnaker har hytte mel
lom Eidsvoll og Sand i NordOdal. Hans 
perle på jord representerer et «backto
basis» hytteliv.  Som han selv sier: «En 
liten, god og gammeldags hytte uten 
strøm og vann. Ofte må vi på vinterstid 
bruke ski og pulk for å komme frem. 

Det er som valium for kropp og sjel å 
være der noen dager». Hytta har strand
linje og er en slektshytte som ble bygd av 
Dæhlis morfar, Erling Morterud, i 1950. 
– Her har familien delt mange gode 
stunder og vi lærte verdien av hva fri
luftslivet fører med seg. Beliggenheten 
er unik, med strandlinje ned mot sjøen 
Murua og med et fantastisk skogsland
skap! Selve «sjela» vår ligger i skogen 
rundt hytta.  

Må man ødelegge 
 naturområder?
I dette landskapet planlegges nå et 28,5 
kvadratkilometer stort industriområde. 
Konsesjonssøknad er sendt til NVE og 
utbygging i NordOdal vil kunne starte i 
20152016. Produksjonen kan starte i 
20162017. – Jeg fikk greie på det ved en 
tilfeldighet, like før påske i fjor, via en 
avisartikkel i Eidsvoll Ullensaker blad. 
Energigiganten E.ON hadde inngått 
avtaler både med kommunen og grunn
eiere, lenge før saken var såpass offentlig 
kjent at motargumenter kunne komme 
frem. Kommunen har rett og slett unn
latt å invitere hyttefolket med i dialogen, 
til samrådsmøter osv., forteller Dæhli, 
som i likhet med en rekke andre hytte
folk i kommunen, er fortørnet over 
måten NordOdal kommune har hånd
tert dette på. –Det vil jo i høyeste grad 
berøre oss som har hytte her. Jeg har 
ingen problemer med å skjønne at pen
ger i kommunekassa er viktig, og at pri
vate grunneiere ønsker en inntektsøk
ning. På den annen side håper jeg på for
ståelse for at motstanderne av dette kon
krete vindkraftanlegget ikke er noen 
bakstreverske mennesker som er imot 
klimabevarende tiltak. Skal man behøve 
å ødelegge store naturområder her i lan
det, under dekke av å være miljøbevisste? 

– Noen i bygda gir inntrykk av at 
man faktisk ikke har råd til å takke nei 
til energigigantens generøse tilbud! Jeg 
spør: Har dere råd til å si ja?! Finnes det 
verdier som ikke kan måles i kroner og 
øre? Liknende saker kan bli ubehagelig 
aktuelle for mange hytteeiere i Norge i 
tiden som kommer, sier Dæhli, og kom
mer med følgende oppfordring: – Meld 
dere inn i Norges Hytteforbund, hvis 
dere ikke allerede er medlemmer, for 
her må man stå sammen!

Dæhli har behov for å presisere at 
han ikke en prinsipiell motstander av 
vindkraft, men at han mener utbygging 
bør skje via en overordnet plan, og at 
turbinene bør plasseres der de gjør 

minst skade for folk og natur, kanskje i 
allerede industripregede områder, eller 
kanskje til havs. 

Hva er problemet?
Hva slags utfordringer snakker vi om, 
når det gjelder vindmølleanlegg? Jo, det 
er særlig fem faktorer som bør belyses: 
Støyproblematikk, visuell problematikk, 
fare for ulykker, naturødeleggelser, samt 
verdiforringelse på hytter og hus. Sist
nevnte faktor er det ikke mer å si om, 
enn at det er en kjent og naturlig sak at 
verdien på hus og hytter går vesentlig 
ned i områder der det er etablert, eller 
planlegges, vindmølleanlegg.  Vi tar de 
andre faktorene for oss nedenfor:

Støyproblematikk
Vindmøller avgir støy, vi snakker om lav 
– og høyfrekvent. Støyen vil avhenge av 
avstanden til vindmøllene – og størrel

Bildet er fra Knappen, en del av Muru-
kollen i Nord-Odal. Omtrent akkurat 
der Dag Dæhli står, skal det etter planen 
plasseres en turbin som er omtrent 175 
meter høy.

«Sjela vår ligger  
i skogen  

rundt hytta!»

«Skal man ødelegge store 
naturområder, under dekke 

av å være miljøbevisste»
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sen på vindmøllene. Den lavfrekvente 
støyen er sagt å være spesielt skadelig, 
forskere har peket på at den kan gi stress 
og søvnproblemer, men det er store 
variasjoner på hvor følsomme man er 
ovenfor denne typen støy. Lavfrekvent 
støy er av mange beskrevet som en 
«rumling» som kan høres 3 km. unna. 
De lærde strides angående hvorvidt 
ulike dyrearter lar seg påvirke av vind
møller. Noen forskere hevder at fuglene 
forlater, mens fiskene faktisk trives og 
strømmer til vindmøller. 

Ved etablering av nye vindmøllepar
ker skal støy vurderes i konsekvensut
redning og konsesjonssøknad. Støy fra 
vindmøller er vanligvis regulert gjen
nom tillatelse (konsesjon) etter energi
loven. Norges vassdrags og energidirek
torat (NVE) er myndighet for slike til
latelser. Anbefalte støygrenser for vind
møller er Lden 45 dB (gjennomsnitt 
over året) dersom boligen ligger i vind
skygge, og Lden 50 dB dersom boligen 
ikke ligger i vindskygge. Grensene gjel
der på uteplass og utenfor rom til støy
følsom bruk.

I NordOdal har Dæhli flere ganger 
forsøkt å få kommunen til å opplyse om 
det nøyaktige antall hytter innenfor 
yttergrensen av støysone Lden 4045 dB. 
– Kommunen svarer at de dessverre ikke 
har kapasitet til å gjennomføre en slik 
analyse. NordOdal er en ganske liten 
kommune, skogen og kartet synes rime
lig oversiktlig, og det virker for meg vel
dig rart at en offentlig instans som kom
munen ikke har kartlagt dette såpass at 
det skulle vært lett å få oppgitt et tall. 
Prosjekterte hyttetomter er også uvisst. 
Vi hytteeiere må altså granske kartene 
og forsøke å undersøke på egen hånd. På 
kartet teller jeg 6070 hytter, men det er 

vanskelig å vite hva som er bebodde hyt
ter. Det var det jeg hadde håpet at kom
munen kunne gi svar på, sier Dæhli. 

Det visuelle problem
Visuelle effekter er den vanligste grun
nen til lokal motstand mot vindparker. 
Noen kaller det «visuell forurensing». 
Grunnen er enkel; vindmøller er domi
nerende og synlige i landskapet, ikke 
minst på grunn av vingenes kontinuerli
ge rotasjon. Det fins vel ikke mange, 
verken hel eller deltidsbeboere, som 
liker tanken på å få utsikt til et vind
mølleanlegg fra huset/hytta, eller fra 
turstiene de er vant til å benytte. Graden 
av synlighet vil variere etter størrelsen 
på vindmøllene, og de lærde strides om 
hva som er best; mange små eller få store 
vindmøller?  Vi vet imidlertid at vind
kraftverk settes opp der det blåser best, 
dette er gjerne åpne og mer eller mindre 
uberørt landskap langs kyst og fjell. Her 
vil vindmøllene synes ekstra godt. Det 
må legges til at også etter mørkets frem
brudd, vil vindmøllene synes godt, på 
grunn av det røde lyset på toppen. 

Visuelle faktorer skal alltid vurderes 
for at parken kan få godkjent søknad 
om konsesjon. Man kan jo spørre seg 
om disse faktorene vurderes grundig 
nok, når det er slik at alt skal gå i et for
rykende tempo for å få nye vindmølle
parker i drift? 

Fare for ulykker
Et annet problem knytter seg til farlig 
iskasting fra vindmøllenes roterende 
vinger. Når det er kaldt, vil det danne 
seg kondens på bladene. Det vil etter 
hvert dannes isblokker, og disse kan kas
tes flere meter avgårde. Det kan bety at 
man må sette opp skilt om at det er fare 

for skader ved å bevege seg der i perio
der av året. 

Naturødeleggelser
De langsiktige økologiske virkningene av 
å endre naturmark til industrimark, vet 
man foreløpig lite om. Vi vet imidlertid 
at vindmøller ofte settes opp i områder 
uten veier dimensjonert til frakt av store 
vindmøllekomponenter. Bygging av nye 
veier, vil nødvendigvis gi store endringer 
i naturen. I tillegg må det bygges store 
oppstillingsplasser for løfteutstyr som 
skal få rotorer osv. på plass. 

Mange vindparker bygges i områder 
med sårbart dyre og planteliv. I NRK 
Brennpunkt kunne vi før jul i fjor høre 
at Den Norske Turistforening er svært 
skeptisk til storutbygging av vindmøller. 

Fagsjef Naturvern, Oddvin Lund, uttalte 
følgende: 

– Milliard utbygging av vindmøller og 
småkraftverk, er miljøødeleggende 
penge sløseri uten nytteverdi for klimaet. 
Når vi vurderer vindkraft og vannkraft
utbygging i sammenheng, så ser vi at 
den samlede belastningen blir veldig 
stor for norsk natur. I klimaarbeid skal 
vi bevare natur! Det er et paradoks for 
oss at vi bygger ned natur i den sam
menhengen. Vi skader naturen ved å 
drive feil klimaarbeid! Flere professorer 
var enig i disse uttalelsene. 

Mange saker
Rundt omkring i landet vårt finner vi 
mange eksempler på saker som ligner 
den i NordOdal. Blant annet i Enger
dal, hvor man må kunne si at det har 
vært det reneste vepsebol når det gjelder 
Austri Vind sin planlegging av 
vindkraft industri på Kvitvola/Gråhøgda, 
om lag 3 km vest for Engerdal sentrum. 
Berørt areal er cirka 30 kvadratkilome
ter og total installert effekt på 150 MW. 

Kvitvola er et fjellområde som er mye 
brukt som rekreasjonsområde, og hvor 
det hittil har vært strenge restriksjoner 
med hensyn til nye inngrep (veier, kraft
linjer osv.). Kommunen, med ordføreren 
i spissen, har vært positive til vindmøl
leprosjektet. Dette har skapt mye frus

Hans Børli er blitt kalt «skogens dikter», og han skriver litt om 
verdivalg vi alle burde ta innover oss. Et av diktene heter «Vi eier 
skogene». Dag Dæhli referer til noen få linjer fra dette diktet:

«Rike mann, du med bil og bankbok,
og aksjer i Borregaard.
Du kan kjøpe tusen mål skog,
og tusen mål til,
Men solefallet kan du ikke kjøpe,
og ikke suset av vinden, 
og ikke gleden ved å gå heimover
når røsslyngen blømmer langs stien».

«Fins det verdier  
som ikke kan måles  
i kroner og øre?»
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trasjon, både blant fastboende og hytte
eiere i området, og man gikk i 2011 
sammen og etablerte foreningen «La 
fjellet leve» – som jobber mot vindkraft
verket og for å ivareta interessene til alle 
som ikke støtter prosjektet. Foreningen 
har gitt høringsuttalelse til NVE i for
bindelse med konsekvensutredning, og 
har sendt flere brosjyrer med informa
sjon til alle husstander i bygda.  

Tom Nordsveen, som bor i bygda, er 
leder for foreningen. – Slik saken står 
nå, har utbyggerselskapet, Austri Vind, 
sendt søknad om konsesjon til NVE og 
det er høringsfrist frem til 20. mars. «La 
fjellet leve» har sendt høringsuttalelse, 
og jeg vet at mange enkeltstående hytte
folk har gjort det samme. Det er gjort en 
konsekvensutredning, og den er meget 
svak og mangelfull, det har vår forening 
presisert ovenfor NVE, og det har også 
Austri Vind innrømmet. I utredningen 
er det blant annet ikke tatt hensyn til to 

seterområder, med om lag 60 hytter, 
som ligger 800900 meter fra planlagt 
vindmøllepark. De har nevnt hytteom
rådene i Østfjellet (350 hytter) og Gløt
vola (75 hytter), men seterområdene er 
langt nærmere og burde definitivt vært 
tatt med. Alle hytteområdene vil ha 
utsyn direkte på de om lag 50 vindmøl
lene, sier Nordsveen.

– Vi skal ikke lene oss tilbake, men jeg 
har ikke stor tro på utbygging i Kvitvola. 
Jeg tror NVE vil sende konsekvensutred
ningen i retur – og enten be om ny søk
nad, eller at søknaden trekkes. Utrednin
gen er som sagt så mangelfull, også med 
hensyn til fangstanlegg (fra gamle tider) 
og en rekke gamle dyregraver og kultur
minner som ikke er registrert enda, slik 
at NVE neppe vil godkjenne den. 

Hvordan har foreningens kontakt vært 
med kommunen? –Vi har hatt en god 
dialog med Austri vind, men kan ikke si 
det samme når det gjelder kommune
politikerne. Både ordføreren og de fleste 
andre politikere har vært helt fraværen
de! Vi er sterkt imot plasseringen, som 
vil bli 1100 moh., sier Tom Nord sveen 
til slutt.  

NVE
NVE har mottatt til sammen 242 vind
kraftsaker. Det er 105 til behandling nå. 
67 vindkraftverk har fått konsesjoner fra 
NVE (5108,95 MW). Her er det et stort 
spenn i størrelsen på vindkraftverkene, 
de varierer fra mindre enkeltstående 
vindturbiner – til større anlegg med 
flere vindturbiner i klynge.  Antall saker 
som er avslått/anbefalt avsluttet/trukket: 
84. 26 vindkraftprosjekter er i produk
sjon, med til sammen 284 vindturbiner 
(617,36 MW) i drift. Av disse prosjekt
ene var 20 konsesjonspliktige, med 273 
vindturbiner (610,85 MW) i drift.

NVE regner med at det kan bli byg

get inntil 1000 turbiner (23000 MW) 
for at Norges fornybarmål skal bli opp
fylt. Til sammenligning har Danmark 
allerede over 5000 og Tyskland mer enn 
15000 turbiner i drift.  De vindkraftpro
sjektene som evnt. blir bygget (frem mot 
2020), vil strekke seg over en strekning 
på mer enn 2000 km; fra Lindesnes til 
ØstFinnmark. 

Undertegnede har vært i kontakt 
med NVE, for å få en uttalelse om hva 
hytteeiere er «verdt» når det kommer til 
vindmøllesaker. – I alle vindkraftsaker 
er det en bred høringsprosess der alle 
kan komme med innspill. Det arrange
res folkemøter knyttet til alle sakene. 
Her blir det informert om planer og 
muligheter for å delta i prosessen. NVE 
følger de retningslinjene som er utarbei
det av Klif (Klima og forurensnings
direktoratet) når det gjelder støy. I kon
sesjonsbehandlingen vurderes det en 
rekke forhold blant annet friluftsliv og 
påvirkning av landskapet og virkninge
ne for de som bor og har hytte i områ
det. Det blir en vurdering i hver enkelt 
sak hvordan dette vektlegges i forhold til 
andre virkninger, sier rådgiver Camilla 
Orten hos NVE.

Til slutt:
Norges Hytteforbund er ikke imot vind
kraft generelt, men mener må ta med i 
vurderingen hvilke steder som er best 
egnet og hvor det vil føre til minst mulig 
inngrep i naturen. Overordnet mål må 
være å ikke forstyrre urørt villmark på 
noen måte. Der det planlegges å etablere 
vindmøllepark, bør man dessuten vite at 
man har lokalsamfunn (både hel og 
deltidsboere) med seg, og at disse har 
kommet til orde, blant annet gjennom å 
arrangere folkemøter. 

Tom Nordsveen er leder i «La fjellet 
leve». Han er sterkt imot plasseringen av 
vindmøllepark i Kvitvola, og tror heller 
ikke det vil bli noe av. – Konsekvens-
utredningen er sterkt mangelfull, sier 
Nordsveen. 

I dette området i Engerdal, planlegges en vindmøllepark på om lag 30 kvadratkilometer.



– 18 –

Høringsuttalelse til koneskvensutredning 

Raskiftet – Austri Vind
Norges Hytteforbund er en frivillig 
organisasjon for landets eiere av fritids
bolig. Vi representerer ca 10 % av lan
dets ca 500 000 hytteeiere som betalende 
medlemmer, enten direkte eller ved 
medlemskap i lokale hytteeierforenin
ger, og anses som hytteeiernes fremste 
interesseorganisasjon. I denne aktuelle 
saken er vel 1700 hytter ganske direkte 
berørt i hht konsekvensutredningen 
(KU), men omdømmemessig er omfan
get betydelig større.

Vindkraftprosjektene begynner nå å bli 
flere, og vi konstaterer at saksbehandlin
gen nå ser ut til å ha funnet et spor, uten 
at vi vil hevde tungt at «klipp og lim» 
foreløpig gjør at saksbehandlingen blir 
for monoton, men det er en fare for det. 
Vi ble sent oppmerksomme på denne 
saken, fra medlemmer i området.

Våre kommentarer er i to grupper:
1. Beslutningsprosessene og demokra
tiets utfordringer
2. Konkrete forhold ved denne saken, 
som ellers er lite belyst

1. Beslutningsprosessene og 
demokratiets utfordringer:
Vi advarer generelt mot at beslutnings
prosessene rundt slike store industrian
legg kommer inn i en saksbehandling 
utenom de ordinære kommuneplanrevi
sjonene. Dette innebærer at samfunnets 
grunnleggende frihet til å forme sitt 
fremtidige samfunn, blir skadet. Vinden 
er ikke en forgjengelig ressurs, som kre
ver hastverkstiltak for å kunne utnyttes. 
Dersom det er kortsiktige politiske – 
økonomiske virkemidler som gjør tilta
ket aktuelt, er det enda større grunn til å 
være på vakt mot slike permanente inn
grep i naturen. En grunnleggende 
demokratisk prosess i forbindelse med 
en kommuneplanrevisjon, ville gjort at 
langt flere ble involvert, og kunne delta i 
en beslutning om en slik industrietable
ring, som udiskutabelt vil berøre langt 
flere enn de som engasjeres ved hørin
ger som direkte berørte. Vi mener dette 
tiltaket ikke har blitt en slik grunnleg
gende vurdering til del. 

Hytteeierne er i denne sammenheng i 
en særstilling:
Som delårsbeboere i kommunen er man 
ikke til stede i det daglige, og har lett for 
å gå glipp av slike saker som fremlegges. 
Når sakene så kommer opp, er de ikke 
involvert i de lokale demokratiske pro
sesser: De har ikke stemmerett eller 
uttalerett i de aktuelle fora, men vil være 
de som er mest berørt, når tiltak som 
berører natur og villmark er tema. 
Norsk kultur er i fokus, og man synes å 
enes om at et vesentlig norsk kulturbe
grep er evnen til – og gleden ved – å 
nyte naturen. Dette er en rotfestet grunn 
til at en så stor andel har etablert egne 
hytter. Vi registrerer at nær 50 % av 
befolkningen i og nær de store byene 
kan velge å si: «Nå reiser vi på hytta», 
uten at de nødvendigvis er formelle 
eiere. Dette er hytter som også kan være 
eid innen familien/slekta, eller i nær 
vennekrets: man kan velge å reise uten å 
være direkte innbudt. Vi snakker da om 
hytter med en reisetid innenfor ca 
3 timer.

Dette aktuelle området er en del av en 
slik natur. Det er faktisk et av de få vill
marksområder som er igjen innenfor en 
slik reisetid fra Oslo. Vi merker oss at 
både Trysil og Åmot kommuner benyt
ter villmarksbegrepet aktivt i sin mar
kedsføring.

Det aktuelle tiltaket kommer på kolli
sjonskurs med et slikt villmarksbegrep. 
Ikke bare de som direkte skal ferdes i 
området blir berørt, men omdømmet til 
hele området berøres av slike industri
anlegg.

Det er udiskutabelt at malm dikterer 
hvor gruver skal plasseres. Men dette til
taket er definitivt ikke av en slik katego
ri, og vi fraråder etter en totalvurdering 
hele tiltaket, med bakgrunn i langsiktige 
vurderinger av en samfunnsutvikling. 
Vi har merket oss at også Norges Miljø
vernforbund i brev av 21.11.2011 har 
varslet at de er imot tiltaket, med flere 
grunnleggende argumenter.

2. Konkrete forhold ved 
denne saken, som ellers er 
lite belyst:
Vi registrerer at en rekke forhold er 
belyst, kommentert og vektet i den fore
liggende KU. Vi ser det ikke mulig å dis
kutere disse forholdene nærmere i tungt 
omfang i en høringsuttalelse, men vil 
nevne noen forhold:

Støy: Lydnivå fra støy er for nedtonet. 
Dette er støy som oppleves fremmed i 
villmark, hvor man er ekstra vàr for 
lyder, og skal oppleve naturens egne sig
naler. Til eksempel skal nevnes en argu
mentasjon i en annen sak noen år tilba
ke, hvor man henviste til at støyen fra en 
kornåker var målt over akseptabelt nivå 
i forhold til krav til støy fra et ønsket til
tak! En kornåker aksepteres vel av de 
fleste som et menneskeskapt kulturtiltak 
mer i takt med naturen enn det her 
aktuelle industrianlegget. Slik vil det 
også være med fossefall og bekker, samt 
vind i trærne.

Opplevelsen i mørke: Vi ser lite omtalt 
opplevelsen av anlegget i mørke. Disse 
vindturbinene vil vel som øvrige, ha 
røde markeringslys på toppen. Lys i 
mørke er synlig på svært lang avstand, 
og ved turbinbladenes rotasjon vil dette 
være kraftige røde lysglimt på nattehim
melen over en svært stor sone. Uberørt 
mørke er i dag en ressurs som i seg selv 
verdsettes som et grunnleggende gode.

De konkrete naturinngrepene: Vi finner 
atskillige illustrasjoner av selve vindtur
binene. Omfanget og virkninger av 
atkomstveier, kraftlinjer/kabelgater og 
potensielle fyllinger/masseuttak ser vi 
lite fokusert. Slike inngrep har stor virk
ning på næropplevelsen av ødelagt vill
mark, men kan også ha betydelige fjern
virkninger.

Konsekvenser for hyttelivet: Vi har et 
grunnleggende annet syn på hyttenes 
plass i samfunnet enn det som er lagt til 
grunn i KUs kapitel 8.11, Verdiskaping, 
hytteliv og reiseliv: Hele fremstillingen 
er basert på en finansiell/kommersiell 
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innfallsvinkel. I særdeleshet kapitel 
8.11.6 «Hytteturisme og hyttebygging», 
viser at den grunnleggende, langsiktige 
kulturforankringen som er basis for den 
norske strukturen med familiehytter, er 
totalt fraværende. Derved blir også vek
ting og konklusjoner deretter. De berør
te kommunene har lagt stor vekt på at 
hytteliv skal være en stor del av kommu
nenes reiselivsstrategi. De har vist for
ståelse for at hytteeierne ikke er turister, 
men delårsbeboere. Hytteeierne er gene
relt heller ikke til stede på bakgrunn av 
kortsiktige finansielle vurderinger, men 
som en del av en forankret, langsiktig 
familiekultur. Vi tror det er et av KUs 
største svakheter at dette er helt oversett 
til fordel for kommersiell tenkning, og 
kan skade kommunenes profil og 
omdømme langt mer enn hva dette 
industrianlegget ellers kunne oppfattes 
som.
–––––
Vi ber om at våre vurderinger tillegges 
vekt i de videre vurderinger. Vi står 
 gjerne til disposisjon for ytterligere 
 drøftinger.

Med vennlig hilsen

Norges Hytteforbund

Halvor Stormoen
Styreleder

Norsk natur på kartet
Store mengder nye data, en raskere og mer brukervennlig 
tjeneste og detaljerte grunnkart er blant nyvinningene når 
Naturbase lanseres i ny versjon.

Lurer du på hvor mange sjøfuglreservater vi har i Norge og 
hvor de ligger? Hvilke truede arter som lever i området rundt 
hytta? Om staten har vært med på å betale for badestranda du 
bruker om sommeren?

Dette og mye mer får du tilgang til i Naturbase, som nå har 
kommet i en kraftig opprustet versjon. Naturbase er 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) sin innsynsløsning til 
kartfestede data om naturmangfold og friluftsliv.

 Vi håper nå vi har gjort Naturbase til et mer anvendelig og 
brukervennlig verktøy. I denne versjonen har vi forsøkt å legge 
opp til større fleksibilitet og mer detaljert innhold, men 
samtidig gjort noen endringer for å gjøre bruken enklere, sier 
Torfinn Sørensen, seksjonssjef i DN

Naturbase er i utgangspunktet etablert for bruk i 
arealforvaltning, særlig i kommunene. I mange forvaltnings
saker krever lovverket at man tar hensyn til naturverdier, for 
eksempel i utbyggingssaker og reguleringsplaner. Med 
naturbase gjøres denne jobben enklere ved at man lett får 
tilgang til registrerte data for et aktuelt område, alt kartfestet. 
Men innsynsløsningen kan også brukes til mye annet. Du kan 
lage ditt eget turkart, eller vise hvor du har vært og hva du 
opplevde. 

Se: http://www.dirnat.no/kart/naturbase

Elektronisk 
jegerprøveeksamen
Fra og med 1. januar 2013 må alle jegerprøvekandidater avlegge elektronisk eksamen. Dette gjøres i 
regi av kommunen på www.jegerprøveeksamen.no.

Jegerprøven består nå av et obligatorisk kurs på 30 timer og en elektronisk eksamen. Eksamen kan 
avlegges fra og med det kalenderåret personen fyller 14 år. For å få gå opp til eksamen må man ha 
gjennomført obligatoriske kurs og ha betalt jegerprøvegebyr. 

Den enkelte kommune er ansvarlig for å gjennomføre elektronisk eksamen. Informasjon om 
elektronisk jegerprøveeksamen finnes på www.jegerprøveeksamen.no. På denne nettsiden er det også 
mulig for kandidatene å ta en gratis eksempelprøve som en forberedelse til eksamen.
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Til alle 
medlemmer: 

Hyttetinget 2013 (lørdag  
16. mars) vil holdes i 
tilknytning til Hyttelivs
messen på Hellerudsletta 
(14.–17. mars) utenfor Oslo. 
Norges Hytteforbund har 
gratisbilletter til messen, som 
vi tilbyr alle som deltar på 
Hyttetinget. Benytt 
muigheten til å slå to fluer i 
en smekk; vær der det skjer 
og ta del i NHFs fremtid – og 
delta på landets største 
hyttelivsmesse.

red.

Hyttefolket 
må stå samlet
Norges Hytteforbund (NHF) ble stiftet i 1971 og organiserer 
i dag om lag 10 % av landets hytteeiere. Mange er personlige 
medlemmer, men de fleste er medlem via sin hyttevelforening. 
Noen er begge deler. 

– 10 % av landets hytteeiere er en altfor lav medlemsandel! Det positive er at med
lemsmassen er økende – og at det fins svært mange potensielle medlemmer der ute, 
sier styreleder Halvor Stormoen, og legger til at den viktigste grunnen til å melde seg 
inn, er at hytteeiere må vise muskler ved å stå samlet ovenfor myndighetene.

Stormoen sier at NHF er en «politisk» organisasjon (ikke partipolitisk) og gir her 
en oversikt over hva NHF har å tilby:

➙  Mange former for rabattavtaler.

➙  God juridisk bistand. Dette gjelder for foreningsspørsmål ved velmedlemskap, og 
eierspørsmål ved enkeltmedlemskap. 

➙  Foreningene får tilgang til erfaring fra andre foreninger som har hatt tilsvarende 
saker. Mange av de samme sakene kommer opp i forskjellige velforeninger.

➙  NHF bistår ved høringsuttalelser, vurdering av rettsposisjon ved vurdering av kla
gesaker osv. En høringsuttalelse har ofte større tyngde når man har NHF og tilsva
rende saker landet rundt med i vurderingene. 

➙  NHF er høringsinstans for nye lover og forskrifter, og deltar med kommentarer i 
forskjellige sammenheng. Akkurat nå er både sauebeite i hytteområder og vind
møller stadige temaer. Mht vindkraft, så kobler vi dialog med andre foreninger 
som er i samme prosess. Vi ser dessuten at det kan skorte på demokratiske proses
ser. Blant annet blir slike industrianlegg plassert inn uten prosesser for revisjon av 
kommuneplan, midt i gjeldende planperiode. Konsekvensutredninger blir ofte 
gjort av utbygger og deres rådgivere, uten høringer og dypere analyser. 

➙  NHF inspirerer til deltakelse og involvering i kommuneplanarbeid. Vi hytteeiere 
bor oftest ikke i hyttebygda, har ikke stemmerett, og har lett for å miste kunngjø
ringer lokalt om høringer med kort frist osv.

➙  NHF søker å bidra til en felles kommunal overbygning for alle de kommunale hyt
tevelforeningene, mht felles kommunale spørsmål som eiendomsskatt, avgiftspoli
tikk, kommuneplanprosesser osv. NHF har utarbeidet en detaljert veiledning som 
medlemmene kan dra nytte av. 

Til slutt: Nå skal snart en ny distriktspolitisk melding drøftes, hvor hyttefolket 
trenger å få en balansert plass. Det skal vi i Norges Hytteforbund gjøre vårt for å sørge 
for! Vi trenger hyttefolkets støtte i form av medlemskap! 

Bli medlem i dag!  
Se vårt nettsted www.hytteforbund.no  

for mer info og innmelding.

http://www.hytteforbund.no
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Jeg har vervet personen(e) på 
slippens bakside.

Medlemsnummer:
Norges Hytteforbund
Svarsending 2225
0091 OsloNavn:

Adresse:

Postnr./sted:

Frimerke

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

Messekalender våren 2013:

Lillestrøm: HYTTE2013, 7.10. mars 2013: www.hytte2013.no 

Fornebu: Sjøen for alle, 13.17. mars 2013: www.norboat.no 

Hellerudsletta: Hyttelivsmessen, 14.17. mars 2013: www.norskhytteliv.no

Ålesund: Aktiv Fritid, 16.17. mars 2013: www.sbmarena.no

Lillestrøm: Villmarksmessen, 4.7. april 2013: Villmarksmessen: www.villmarksmessen.no 

Ålesund: Båt & Sjøliv, 12.14. april 2013: www.sbmarena.no 

Boplikt – en avleggs ordning som ikke virker

Over 60 norske kommuner har i dag boplikt, en ordning som i sin tid ble innført som et verktøy for å 
hindre fraflytting på steder hvor de slet med spredt bosetting. Mange av de samme kommunene er i dag 
pressområder, likevel velger de å beholde denne gammeldagse og avleggse ordningen. 

Professor Normann Aanesland ved Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås, har arbeidet med en 
rapport som viser at boplikten ikke virker slik politikerne skulle ønske.

– Boplikten virker mot sin hensikt og fører til at folk går med store tap ved salg av eiendom. Forklaringen 
er så enkel, som at det er et unntak i loven, en slektskapsparagraf, som gjør at familien kan overta boligen 
uten å bo der. Om man derimot selger til andre, så gjelder boplikten. Og ved boplikt, så blir markedet 
mindre og man får lavere pris. Boplikten virker altså slik at det blir billigere for familien å overta boligen – 
ergo så virker den ikke. Vi lever i et fritt land, der boplikt ikke hører hjemme, fastslår professoren. 

Norges Hytteforbund arbeider for avskaffelse av boplikten!

Red. 
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Innkalling til 
Hyttetinget 2013

Lørdag 16. mars 2013 kl. 15.00 
på Hellerud i tilknytning til Hyttelivsmessen, 

som er 14.–17. mars. 

Sakspapirene sendes direkte til de som er påmeldt.
Andre som ønsker sakspapirene må henvende seg til sekretariatet. 

Påmelding til sekretariatet gjøres enten på 
e-post til norges@hytteforbund.no.

telefon 23 27 37 60 eller faks 23 27 37 61

Benytt denne anledningen til å være der det skjer  
og ta del i NHFs fremtid.

VI ØNSKER VÅRE MEDLEMMER VEL MØTT!
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DIVERSE PRODUKTER:
Ca. 10%
Feieutstyr:
Hydr.Service A/S, Larvik
Tlf: 92 03 77 73
Mail: firmapost@hydraulikkservice.no 

Fjernstyring av strøm:
Nerdalen Teleutstyr AS, Eggedal
Tlf: 32 71 46 21

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

Trapper:
Snekkerfabrikken AS, Indre Kvarøy
Tlf: 75 09 10 70
www.snekkerfabrikken.no

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

Maxbo Ringebu Sag AS
Tlf: 61 28 17 00
www.maxbo.no/ringebusag/

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

Byggmakker Røros
Tlf. 72 41 23 80
www.byggmakker.no 

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

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

Byggvarehuset Ø. Eftevaag AS,  
Kristiansand
Tlf: 38 14 41 00

HC Thauglands Trælastforretning,  
Oslo
Tlf: 22 20 44 66
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.

Har du 
flyttet?

Husk å 
melde ifra 
til oss  
om ny 
adresse!



Returadresse: Norges Hytteforbund, Arbinsgt. 1, 0253 Oslo

Besøk o
ss 

på w
ww.hytt

eforbund.no
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!


