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Styret i Norges Hytteforbund:

Etter valg på Hyttetinget 2011, er styresammen setningen som følger:

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 Østerdalen, og på Ildjernet i indre Oslofjord.

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

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

Valgt styremedlem Tore Rasch, styrets nestleder og økonomi
ansvarlige, døde brått og uventet 5.september 2012. Han var også 
æresmedlem av Norges Hytteforbund.

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

Grant Gundersen er bosatt i Porsgrunn og har to hytter; en på 
Gaute fallheia (Nissedal) og en ved Mørjefjorden (Larvik kommune). 

Dette er jo et medlemsblad, så tittelens tema 
er kanskje ikke relevant for de fleste leserne 
personlig. Men jeg møter stadig hytteeiere 
som spør meg om hva de vil ha igjen for å 
være medlem, hytteeierforeninger også. Og ja, 
vi har noen direkte fordeler for medlemmene, 

dette bladet blant annet. Jeg har ikke tenkt å dvele så mye ved slike 
direkte fordeler ved et medlemskap her. Det kan man lese om både 
ellers i bladet og på hjemmesiden vår. Det som opptar meg nå, er å 
prøve å formidle den andre rollen til NHF: Vi er hytteeiernes 
fremste interesseorganisasjon. Nesten som et eget politisk parti for 
deg som hytteeier, men uavhengig av de vanlige politiske partiene. 

Når vi er på hytta, ønsker vi å koble av fra det daglige. Da er det 
godt å vite at man har en forening som prøver å overvåke byråkra
ters og politikeres mange krumspring. Noen ser på oss som turister, 
og noen ser en potensiell inntektskilde i hytteeierne.  

Vi må stadig minne om at hytter er en integrert del av den nor
ske samfunnsmodellen, og en vesentlig faktor for et sunt samfunn 
og en sunn befolkning i et stadig mer hektisk og effektivt livsmøn
ster. 

Flerhushjemmet er et faktum. Cirka 50 prosent av befolknin
gen har tilgang til en hytte som en ventil når de ønsker. Men våre 
demokratiske og byråkratiske modeller er ikke i samsvar med det 
samfunnet vi faktisk har: 
•	Vi belastes for avgifter og eiendomsskatt helt uten stemmerett 
eller noen form for lokal innflytelse. Hva de lokale skattene blir 
brukt til, har vi heller ikke innflytelse på som delårsbeboere.

•	Vi har faktisk de samme sosiale rettighetene uansett hvor vi er i 
landet, men en eventuell belastning på hyttekommunen om vi 
skulle trenge hjelp, er det ikke noe system for å få dekket fra hjem
kommunen. En sentral byråkrat uttalte nylig at dette ville bli van
skelig. Ikke rart store hytte eller turistkommuner blir redde, og 
belaster hytteeiere med alle de avgifter man kan. Og hytteeierne 
kvier seg for å be om relevant hjelp. Dette er faktisk bedre ordnet 
innen EØS, hvor vi har med oss Europeisk Helsetrygdkort når vi 
er turister.

Dette er bare et par eksempler. 
Vi ser også snev av forskning omkring hytteliv og hyttenes plass 

i samfunnet. Dessverre bygger mye av dette på et mangelfullt 
fakta grunnlag, og fører til mye synsing. Det faktum at vi er delårs
beboere, og ikke turister, fanges ikke opp.

Det er for å være en pådriver i dette bildet at NHF har sine vik
tigste oppgaver. Og da trenger vi å være mange for å ha tilstrekke
lig tyngde. Og det er selvfølgelig slik at dette koster penger, særlig 
kontingenten kommer godt med. Mye gjøres som dugnadsarbeid 
av ildsjeler, og da er det viktig å føle at man har flest mulig bak seg, 
for å holde motivasjonen oppe. 

Det er derfor medlemskap er så viktig. 

Med vennlig hilsen
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Hovedtema:

Hyttenes  
omdømme i samfunnet
I media kan vi fra tid til annen se over
skrifter som «La hyttefolket betale», 
«Hyttefolk vil bestemme mer» og 
«Hytte eierne vil ha stemmerett». Slike 
overskrifter kan skape et innrykk av hyt
tefolket som grådige, maktsyke mennes
ker som mer tar enn finner seg til rette. 
Når det i tillegg legges frem forsk
ningsrapporter som viser til dramatiske 
økninger i hyttefolkets krav til både 
størrelse og komfort på sitt andre hjem, 
så er det klart at hyttenes omdømme 
settes på prøve. For til alt overmål, så 
forteller jo de samme rapportene om økt 
miljøbelastning.  

Man kan spørre seg hvorfor nettopp 
hytter er gjenstand for så hyppige og kri
tiske diskusjoner og granskning. Tenden
sen når det gjelder nordmenns krav til 
større, dyrere og mer komfortable hytter, 
bør jo sees i sammenheng med utviklin
gen på andre områder. For også husene, 
bilene og båtene våre blir større, flere, 
dyrere og mer komfortable. For ikke å 

snakke om ferievanene våre! Og sist
nevnte er spesielt aktuelt å se nærmere 
på, for undersøkelsene vi viser til oven
for, sier lite og ingenting om hvor mye 
penger vi alternativt (altså hvis vi ikke 
hadde dratt på hytta) hadde brukt på 
dyre og miljøbelastende reiser til nære 
og fjerne himmelstrøk. Dette er et svært 
aktuelt spørsmål, som det imidlertid er 
vanskelig å finne fornuftige svar på.  

Når det gjelder miljøbelastningen 
knyttet til økt strømforbruk på hytta, et 
svært omdebattert tema, så må man 
selvfølgelig ikke glemme å ta hensyn til 
at antall bruksdøgn på hytta i løpet av et 
år, har økt. Dette skyldes blant annet at 
mange i dag har tilgang til internett – og 
dermed kan jobbe fra hytta. Og flere 
bruksdøgn på hytta, betyr færre bruks
døgn, og dermed mindre strømforbruk, 
hjemme. Det bør nevnes at våre boliger 
fremdeles er større og dermed mer kost
bare å varme opp enn våre hytter, så her 
må man absolutt ta besparelsene på 

strømforbruk i hjemmet, med i regne
stykket. 

Til sist, så syns vi det er viktig å 
nevne at hyttelivet har en stor verdi i seg 
selv. Vi lever i en travel tid, og ingenting 
tyder på at tempoet vil gå ned i årene 
fremover. Da er hytta en kilde til avkob
ling, ro, rekreasjon og familietid. Den er 
også en kilde til mer utetid og mosjon – 
alt dette er som kjent viktig for folkehel
sa. Vi har alle kjent på at vi vender hjem 
fra hytta med litt lavere skuldre og mer 
overskudd, og at det er dit vi lengter når 
det stormer rundt oss.  

Vi i Norges Hytteforbund syns ikke 
det er feil å sette søkelyset på kjøpester
ke nordmenns stadig økende behov for 
velstand, men vi minner om at det blir 
feil å se på hyttelivet isolert sett. Det 
hadde tross alt vært litt merkelig om 
hytta fremdeles så ut slik den gjorde for 
50 år siden – mens alt annet vi omgir 
oss med, er i stadig endring. 

Red. 
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Er det å kjøpe seg hytte en risikosport?
Denne utgaven av Hytte & Fritid er viet hytteeiernes posisjon i samfunnet, sett i forhold til myndighetenes 
ønske om – og behov for – endringer i det eksisterende miljø, og/eller grunneiernes ønske om fortsatt 
utbygging, herunder fortetting av eksisterende hyttemiljøer. Hvordan er så hytteeiernes posisjon i denne 
sammenheng? Hva må vi finne oss i, og i hvilken grad har vi krav på å bli tatt hensyn til? Enkelte hytteeiere 
som kontakter oss i NHF gir uttrykk for at de føler seg nærmest rettsløse. 

Hytteeiere er selvfølgelig, som alle andre 
som eier og forvalter eiendom her i lan
det, beskyttet av og undergitt et lovverk. 
Dette lovverket er både begrunnet i at 
samfunnet mener at eiendomsbesittere 
har krav på en beskyttelse i forhold til de 
verdier de forvalter, men også i det 
behov som samfunnet, herunder andre 
grunneiere, har for å innrette dispone
ringen av arealressursene i forhold til 
tidens krav og det som er økonomisk 
velbegrunnet. Når vi her snakker om 
grunneiere, vil dette stort sett også gjelde 
for tomtefestere.

Samfunnet har vært i en voldsom utvik
ling hva angår både utbygging og det vi 
kan kalle ikkeutbygging de senere årene. 

På den ene siden har vi kravet, og 
ønsker om å bygge ut nye hytteområder, 
ny infrastruktur (herunder også instal
lasjoner for kraftforsyning), og ny 
utbygging i næringsøyemed. Vår stadig 
økende levestandard og uttrykte ønske 
om at dette skal fortsette, krever store 
utbygginger av alle slag.

På den andre siden har vi den tren
den som går i retning av å ta vare på 
natur, både av hensyn til det generelle 
miljøkravet, og av hensyn til alle borger
nes adgang til å kunne ferdes fritt i natur 
som er så uberørt som mulig.

Disse to hensynene kan i mange kon
krete relasjoner være mer enn vanskelig 
å forene.

Når det gjelder lovgivning som er ment 
for å regulere borgernes rettssikkerhet i 
denne sammenheng, er den svært mang
foldig, og innviklet. Vi har enkelte lover, 
slike som for eksempel naboloven 
(granne lova), som utelukkende har som 
oppgave å regulere rettsforholdene mel
lom naboer. Det kan gå på trær, på byg
ninger, på veier eller annet. Hovedinnhol
det i naboloven er konsentrert om å regu
lere rettsforholdet mellom naboene, og  

gi sanksjoner for den som bryter loven. 
Andre lover, slike som plan og byg

ningsloven, har en todelt oppgave. Den 
gir offentligrettslige regler for hvordan 
vi som utbyggere må innrette oss i for
hold til samfunnet som sådan, men den 
har også regler som i tillegg gir borgerne 
beskyttelse i forhold til hverandre.

Atter andre lover kan i første «øye
kast» virke som at de ikke har noe med 
den problemstillingen vi her tar opp å 
gjøre, men som likevel har stor betyd
ning for oss som hytteeiere både i posi
tiv og negativ retning. Vi tenker for 
eksempel på friluftsloven. Denne 
begrenser hyttefolkets adgang til å slå 
ring rundt sitt private område og avvise 
andres inntrengen her, men den gir oss 
også meget verdifulle retningslinjer for 
hvordan vi kan bevege oss fritt i 
om rådet utenfor egen tomt.

Alle disse lovene som regulerer hyttefol
kets hverdag, er selvfølgelig et resultat av 
en politikk som vi selv gjennom våre 
demokratiske valg har lagt opp til. Noen 
lover kan kanskje være mer preget av en 
spesiell politisk retning enn andre. Dette 
er selvfølgelig grunnen til at enkelte 
hytte eiere mener at de er kommet i en 
«rettsløs tilstand». Dette gjelder for 
eksempel de som har etablert seg i 
strandsonen, og som i løpet av de senere 
år i stadig større omfang har måttet 
akseptere at de ikke lenger har sitt pri
vate strandområde for seg selv.

Det gjelder også hytteeiere som opp
lever utbygging av vindmøller, opp
drettsanlegg for fisk, etablering av grus
tak/gruve, bygging av næringsbygg og 
offentlige bygg i hyttemiljøets nærhet, 
og hytteeiere som plutselig en dag får 
beskjed om at hytteområdet er omregu
lert til boligområde. Alle disse vil i stør
re eller mindre grad oppleve at det eksis
terende hyttemiljøet som de har vendt 
seg til, kanskje gjennom mange 10år, 

blir fullstendig stilt på hodet. En ytter
ligere ubehagelig opplevelse for slike 
hytteeiere, er at de også erfarer at eien
dommene faller drastisk i verdi.

Vi i sekretariatet i NHF får nesten daglig 
henvendelses fra medlemmer som på en 
aller annen måte er kommet i en slik 
situasjon som beskrevet over. Dessverre 
er det svært sjelden at vi kan gi positive 
forhåpninger, enten det gjelder det å 
stoppe en planlagt utvikling, eller det å 
få erstattet sitt tap.

Dette er basert på en rettstilstand 
som gjennomgående er slik at borgerne 
i vårt land må «tåle mye på utviklingens 
alter». Dette er selvfølgelig meget upre
sist sagt. Men ikke desto mindre riktig.

Denne rettstilstanden er, tror vi, ikke 
bare et resultat av lovgivers ønske om at 
utviklingen må få gå sin gang, men også 
av det faktum at konflikter i denne 
materien, og som berører den «lille 
mann», svært sjelden kommer på spis
sen ved at rettsapparatet blir trukket 
inn. Å prosedere mot myndighetene er 
noe som de aller fleste kvier seg for.

Hva står da igjen av muligheter for at vi 
hytteeiere på sikt skal kunne få denne 
utviklingen, som vi her har «harelabbet» 
gjennom, beveget over i en retning som 
gjør at vi føler at vi også blir oppfattet 
som en gruppe som samfunnet for øvrig 
må ta hensyn til? Ja – det er det ikke lett 
å finne noe brukbart svar på, annet enn 
at vi, som alle andre slike grupper i sam
funnet, se for eksempel bileiere, fotturis
ter, båteiere, med flere, må organisere 
oss, og derigjennom øve et samlet trykk 
på våre politikere.

Norges Hytteforbund har plass til 
mange flere hytteeiere i sin medlems-
skare!

Gunnar Svendsen

Hyttenes omdømme i samfunnet
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Kartlegging av 
hyttefolkets bidrag 
til Hvalersamfunnet 
I april utformet Hvaler Hytteforening sammen med Østfoldforskning AS og Miljøkom AS en  
søknad til Oslofjordfondet om støtte til et forprosjekt. Målet med forprosjektet var å frembringe  
faktagrunnlag for hyttefolkets bidrag til verdiskaping på Hvaler, og hvordan hyttefolket kan  
bidra til ny, bærekraftig vekst i Hvaler i årene fremover. 

Forprosjektet skulle benyttes som bak
grunn for en større prosjektsøknad. 
Hvaler Kommune sluttet opp under 
søknaden. I juli mottok man dessverre 
beskjed om at prosjektet ikke fikk finan
siering fra Oslofjordfondet. Til tross for 
avslaget fra Oslofjordfondet, så besluttet 
Hvaler Hytteforening å gjennomføre 
deler av prosjektet – og de bekostet hele 
undersøkelsen selv med 161.000, kro
ner. 

I 2011 hadde Hvaler kommune 4306 
fritidsbygninger, 2051 bebodde og ube
bodde boliger og 4160 innbyggere (Øst
fold Analyse, 2011). Dette gir en faktor 
på 1,04 fritidsbygninger per innbygger. 
Til sammenligning hadde Fredrikstad 
og Sarpsborg 0,06 hytter per innbygger i 
2007. (www.agderforskning.no/hytte
statistikk ). 

Det sies at befolkningen på Hvaler 
øker til 30.000 eller mer i sommermåne
dene. Hva det faktisk tallet er vites ikke. 
Denne formidable befolkningsøkningen 
på sommerstid oppfattes både som posi
tiv og negativ. De negative aspektene går 
på at hyttefolket er ikke bidrar til felles
skapet og er en ekstra belastning for 
Hvalers økonomi. På den positive siden 
kommer hyttefolkets rolle i utbygging av 
vei og tunnel, til å holde oppe det lokale 
næringslivet og bidrag til Hvalers kul
tur og tjenestetilbud. Imidlertid er ofte 
den store andelen hyttebefolkning kom

munisert ut som en kilde til forargelse 
og konflikter, og de positive sidene 
underkommunisert eller helt uteglemt. 

Hyttefolket på Hvaler bringer imid
lertid med seg både kompetanse, nett
verk og kjøpekraft. De bidrar til felles
skapet, men på hvilken måte og i hvil
ken grad? Dette er kjernespørsmålet 
som prosjektet «Kartlegging av Hytte
folkets bidrag Til Hvalersamfunnet» 
(heretter kalt HTH) søker å besvare. 
Gjennom HTH skal det frembringes 
faktagrunnlag om hyttefolkets bidrag til 
verdiskaping på Hvaler, både sett fra 
næringslivets og hyttefolkets side. Pro
sjektet skal lede frem til et større forsk
ningsprosjekt med mulighet for finan
siering fra Oslofjordfondet og/eller 
Demosregprogrammet.

Gjennom HTH skal følgende delmål 
oppnås:
1. Kartlagt dagens status i forhold til 

hyttefolkets bidrag til Hvalers verdi
skaping.

2. Kommunisert ut resultatene av for
prosjektet i tråd med informasjons
planen

3. Legge grunnlag for et hovedprosjekt. 
Forprosjektet inkluderer utarbeidelse 
av idegrunnlag og problemstillinger 
for et hovedprosjekt, samt utvikling 
av konkrete planer/budsjett for pro
sjektet.

I HTH vil forskningsinnholdet være 
knyttet til utvikling av lokalt økonomisk 
datagrunnlag som er basert på lokale 
aktiviteter og virksomhet. Prosjektet tar 
utgangspunkt i at resultater fra andre 
relevante forskningsprosjekter må sup
pleres med lokale data for å kunne 
benyttes til å si noe om den faktiske 
situasjonen på Hvaler.

Det etableres en prosjektgruppe med 
Østfoldforskning som prosjektleder, 
som i samarbeid med Miljøkom AS vil 
gjennomføre HTH. 

Resultatene fra prosjektet er tenkt 
benyttet som grunnlag for å søke om 
offentlige midler til et hovedprosjekt.

– Resultatet av dette prosjektet vil 
muligens kunne bidra til at det på nytt 
blir sendt en søknad til Oslofjordfondet, 
men uansett så ønsker vi å benytte resul
tatet av undersøkelsen ovenfor politiker
ne og andre i Hvalersamfunnet, sier 
Gunnar DahlJohansen, leder i Hvaler 
Hytteforening.  

Prosjektet ferdigstilles 31.12.2012. 
Hytte & Fritid vil følge denne saken 
videre – vi er spent på resultatene av 
resultatene av dette prosjektet. Følg 
med i neste utgave av bladet og på 
nettsiden www.hytteforbund.no. 
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Hyttas historie
Teknologi- og miljøhistoriker Finn Arne Jørgensen har fordypet seg i hyttas historie – og skriver bok om 
emnet. «Hyttedrømmen – historien om den norske hytta, 1850-2010» startet som et forskingsprosjekt 
finansiert av Norges Forskningsråd – boken vil antagelig bli utgitt i løpet av 2013. Vi har tatt en prat med 
historikeren! 

Av: Tove Helen Selbæk

– Det er på høy tid at det skrives en bok 
om den norske hyttas historie. En hytte 
blir en hytte gjennom en kombinasjon 
av individuell og kollektiv historie. Det 
er den felles historien som gjør at vi har 
en mer eller mindre felles ide om hva en 
hytte er, og gjennom de hundretusener 
av individuelle historier om bestemte 
hytter. Historien binder sammen nye 
luksushytter på Hafjell med en enkel 
hytte med utedass i NordTrøndelag, 
Røkkes palass med en rønne i Nordmar
ka. Boken min handler mer om den fel
les historien enn de individuelle histori
ene, selv om det er vanskelig å se for seg 
én uten den andre. Mitt forsk
ningsprosjekt om den norske hyttas his
torie, skal ende opp som en bok på et 
stort norsk forlag, rettet mot et allment 
publikum, sier forfatteren. 

Du har nå jobbet i lang tid med boken, 
har du fått noen «a-ha-opplevelser? 
– Jo, det har vært flere, og de henger til 
en viss grad sammen. For det første 
antok jeg fra begynnelsen at hytta har 
blitt fullstendig gjennomsyret av tekno
logi nå til dags (det er vel ingen kontro
versiell påstand), men det interessante 
er jo å se hvor tidlig norske hytteeiere 
begynner denne prosessen. I det vi i dag 
tenker på som gode «gamle dager», da 
folk visstnok hadde «ekte» hytter, viser 
det seg at noe det første folk gjorde som 
hytteeiere, var jo å prøve å ta i bruk alt 
av tilgjengelig teknologi for å gjøre hyt
telivet enklere, mer tilgjengelig og mer 
komfortabelt. Det andre er jo hvor van
skelig det er å få folk til å sette presise 

ord på hva en «ekte» hytte egentlig er. 
Mange føler jo at et eller annet sted slut
ter en hytte å være en hytte og blir i ste
det noe annet (luksuspalass på fjellet, 
etc),  men det er vanskelig å sette ord på 
det. I stedet blir det ofte en «jeg vet det 
når jeg ser det»fortolkning av hyttas 
status. Og det er det faktisk overrasken
de vanskelig å forske på som historiker – 
men desto mer spennende. 

Har du funnet ut når hyttas historie star-
tet – altså når begynte det å bli vanlig å 
skaffe seg hytte? Hvordan så en hytte ut 
den gang? Hvilken gruppe mennesker 
skaffet seg hytte i starten?
– Hytta har flere historiske opphav. Men 
om man nå definerer hytte som en fri
tidsbolig, kan man jo først starte med 

Den Norske Turistforenings hytter, som 
ble bygd fra 1868 og framover. De etab
lerte en tradisjon med hytter som base 
for fritidsopplevelser i naturen. Men 
DNTs hytter er selvfølgelig kollektive 
hytter. I starten besto DNT i stor grad av 
studenter og høyt utdannede personer. 

Tidlig på 1900tallet bygde mange arbei
dere i byene små og veldig enkle hytter i 
utkanten av byen (og på øyene i Oslo
fjorden, for eksempel), som en måte å 
komme seg vekk fra dårlige boforhold i 
byene. Standarden var meget enkel, og 
det var ikke alltid hyttene var spesielt 

«Noe av det første folk 
gjorde som hytteeiere, var 
å prøve å ta i bruk alt av 
tilgjengelig teknologi for 
å gjøre hyttelivet enklere, 

mer tilgjengelig og mer 
komfortabelt»

Finn Arne Jørgensen er bosatt i Umeå i 
Sverige, hvor han jobber som biträdande 
universitetslektor (tilsvarende førsteama-
nuensis) ved Institutionen för idé- och 
samhällsstudier, Umeå Universitet. Han 
har jobbet en del med internasjonal for-
midling av hytteforskningen sin i løpet av 
det siste året. – Det er gøy å se at det er 
stor interesse for norske hytter også inter-
nasjonalt, sier historikeren.

Hyttenes omdømme i samfunnet
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permanente. Det vi kan tenke på som 
den «egentlige» starten på hytteNorge, 
kom i 1960, da bilen endelig ble sluppet 
fri (før det måtte man ha en spesiell 
lisens for å kjøpe bil). I løpet av 
1960tallet firedobles antallet biler i 
Norge, og hytteeierskapet følger denne 
kurven. Og her kom også den virkelig 
brede etableringen av hytter i Norge, 
hvor de ble allemannseie. 

Har du fått noen formening om hvorvidt 
hyttefolkets «status» har endret seg gjen-
nom årene?
– Det kommer litt an på hvilken kon
tekst man forholder seg til. Politisk og 
forvaltningsmessig sett har statusen gått 
mye opp og ned – hytter har vært tem
melig vanskelig å regulere politisk, og 
den voldsomme hyttebyggingen på 
1960tallet tok politikere og kommune
planleggere grundig på sengen. De 
strammet inn på 1970tallet, og gjen
nom 1980tallet spesielt var det lettere 
for mange kommuner å si nei enn å si ja 
til hyttebygging, til stor frustrasjon for 
mange «hyttedrømmere». Ut over dette 
er det bred aksept for det å eie hytte i 
Norge, og det har det vært lenge. Men 
som jeg antydet tidligere, er det litt mer 
uenighet om nøyaktig hvordan en hytte 
burde være. 

Har du sett noe på hvilke konflikter og 
utfordringer hyttefolket har stått ovenfor 
gjennom tidene? Ovenfor lokalbefolk-
ning/kommuner o.a.? Hva var vanlige 
utfordringer før – har det endret seg med 
årene?
– Det er plenty konflikter her, og det 
kan handle om alt fra landskapsutfor
ming – til skattestrukturer – til adgang 
til tomter – og så videre. Lokale folk og 
besøkende hytteeiere har ikke alltid de 
samme interessene, og historisk veleta
blerte tradisjoner som jordbruk og dyre
hold, kommer ofte i konflikt, med de 
raske pengene som hytteutbygging 
representerer for mange kommuner og 
grunneiere. Det interessante her er at de 
landskapene som tiltrekker mange hyt
teeiere, er levende kulturlandskap som 
har blitt utformet som et resultat av de 

samme tradisjonene som hyttene for
trenger. Uten beitende dyr, gror mange 
områder igjen og utsikten forsvinner, 
for eksempel. 

Ellers er det jo et vanlig fenomen at 
mange ser på hytta som en «frisone» fra 
hverdagens og storsamfunnets stress og 
reguleringer, og da protesterer folk ofte 
høylytt mot alle forsøk på å begrense 
hva en kan gjøre på hytta. Dette funker 
kanskje bra så lenge en er ensom i natu
ren, uten naboer eller lokalbefolkning i 
nærheten, men dette er jo en myte sna
rere enn virkeligheten for de aller fleste 
hytteeiere. Norsk hyttepolitikk – i den 
grad man kan snakke om en – har ofte 
handlet om å gjøre de naturopplevelsene 
folk bygger hytter for å oppleve, tilgjen

gelig for flest mulig, og da er det helt 
nødvendig med kompromisser, enten en 
liker det eller ei.

Har du sett på hytter og «miljøavtrykk»? 
Fått noen formening om hvor opptatt 
hyttefolket er av miljøet og hvor stor 
belastningen på miljøet fra norske hytter 
faktisk er?
– Jeg har ikke beregnet eller konkret 
evaluert miljøeffekten av bestemte typer 
hyttebygging, men har definitivt fulgt 
debatten mellom de som forsøker å 
gjøre dette. Her kommer vi tilbake til 
nok et av de mer overraskende (men 
samtidig logiske) funnene fra hytte
forsk ningen – tettbygde hyttelandsbyer 
er kanskje mer miljøvennlige enn 
enkeltstående hytter spredt tynt ut over 
landskapet. Dette er delvis fordi man 
sparer større landområder for inngrep, 

og man kan dermed oppleve et mer 
uberørt landskap (selv om en må huske 
at det praktisk talt ikke finnes uberørt 
natur i Norge), men også fordi man kan 
levere den infrastrukturen som norske 
hytteeiere vil ha på et langt mer effektivt 
vis. Men dette er også et kompromiss. 
Det voldsomme energiforbruket til nor
ske hytter, antyder at folk flest ikke er 
spesielt opptatt av miljøbelastningen til 
hyttene – husk nok en gang at hytta 
representerer en «frisone» for mange, og 
da vil en ikke bekymre seg over slikt. 
Men noen av de siste tallene jeg så, anty
der at nye hytter er i ferd med å bli litt 
mindre igjen, så det kan jo hende at 
dette kommer til å endre seg. 

Kan du si noe om hva du tror vil være 
trenden fremover når det gjelder den nor-
ske hytta?
– Jeg tror det kommer til å være full fart 
i alle retninger. Den norske «folkehytta» 
er nå blitt stor, luksuriøs, komfortabel 
og energikrevende, og dette kommer 
nok ikke til å forandre seg med det aller 
første. Men det virker som om stadig 
flere forsøker å sette ord på nøyaktig hva 
det er de vil med hyttelivet, og de bygger 
hytter for å oppnå nettopp dette. Små 
hytter, med eller uten komfortteknologi
er, virker som om de er på vei til å bli 
vanligere, og dette er jo flott. Og mens 
ferdighyttene dominerer, er andre 
interessert i arkitekttegnede hytter som 
passer inn i landskapet og som har et 
særpreget visuelt uttrykk og en person
lig fortolkning av norsk hyttekultur. 
Slike hytter behøver ikke nødvendigvis 
være mer miljøvennlige eller mer 
«autentiske» enn standard folkehytter, 
riktignok. 

«Tettbygde hytte
landsbyer er kanskje 

mer miljøvennlige enn 
enkeltstående hytter spredt 

tynt ut over landskapet»

Hva med å gi et medlemskap 
i Norges Hytteforbund som 
julegave til familie eller 
venner i år? En annerledes 
julegave – som kan komme 
til stor nytte.
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Hytteeiere – 
lokaldemokratiets glemte majoritet
Nordmenns ferie- og fritidsvaner har endret seg i stor grad gjennom de senere 10-årene. Kombinasjonen 
av mer fritid og bedre økonomi har ført til en stadig større etablering av fritidsboliger. Hyttene blir bedre 
og benyttes mer – både til rekreasjon og som arbeidsplass. Ikke minst har Valdres-kommunene merket 
veksten.

Av: Ragnar Andersen,  
leder i Beitostølen vel

I januar 2012 er det 17492 hytter i Val
dres. Tallet på innbyggere var samtidig 
18013.

Vi ser omtrent den samme utviklin
gen i alle seks kommunene. I følge SSB 
er det, etter årtusenskiftet, ferdigstilt 239 
hytter årlig i Valdres.

Mer enn tre mennesker kan knyttes til 
hver hytte. Det betyr at «hyttefolket» i 

Valdres utgjør mellom 50 og 60000 
personer med nær tilknytning til «sin» 
kommune. Antallet er raskt økende.  
Det er mer enn tre ganger så mange 
hytte folk som fastboende.

I følge Valdres næringshage er 40–50 
prosent av vareomsetningen i Valdres 
knyttet til hyttene.

Hvordan kan endringene i bosettings
mønsteret takles?

Det er udiskutabelt at det kun er per
soner med hjemstavnsrett i kommunen 
som skal delta i kommunevalg og påvir
ke beslutninger knyttet til skole, barne
hager, helse, eldreomsorg, sosiale tjenes
ter og andre tilbud som er viktige og 
sentrale for lokalbefolkningen. 

Men, for mange hytteeiere er hytta i 
Valdres samtidig deres annet hjem. Mye 
tid og omtanke brukes på å gjøre dette 
hjemmet og dets omgivelser trivelige. 
I tillegg er det investert betydelige mid
ler i fritidsboligene og det brukes penger 
i lokalsamfunnet, til glede for alle.
 
Det bør finnes praktiske løsninger på at 
denne majoritet av befolkningen får 
reell innflytelse på kommunale vedtak 
som direkte angår dem selv. Hyttefolket 
gis ingen mulighet for å delta direkte i 
kommunale beslutningsprosesser som 
angår deres interesser. Jeg tror, for 

eksempel, at en del reguleringssaker de 
senere årene kunne ha fått en mer gjen
nomtenkt løsning til beste både for 
hytte eierne og lokalbefolkningen, om så 
hadde vært tilfelle.

Et nærliggende eksempel er nedprio
ritering av regulerte friarealer i områder 
hvor hytteeierne som gruppe er den 
klart største grunneier. Tomtene blir i 
utgangspunkt ofte valgt ut fra lett til
gang til friarealer og nærhet til uberørt 
natur.

Et annet brennbart tema er eiendoms-
skatt. Det blir lite demokratisk om det 
bare er 1/3 av den berørte befolkning 
som ved valg skal ha mulighet til å 
stemme over innføring av eiendoms
skatt. 

Stortingsrepresentant (Sp) Jenny Klinge 
skrev i Aftenposten 11. april i 2007 et 
tankevekkende debattinnlegg under 
overskriften: «Røysterett for hyttefolk?» 
Flere leserinnlegg har i ulike sammen
heng tatt for seg den uholdbare situa
sjon i at eiere av fritidsboliger i kommu
nene ikke har noen reell innflytelse på 
de avgjørelser som tas på kommunalt 
nivå. Jenny Klinge sier: «Et viktig demo
kratisk prinsipp er nettopp at folk skal 
ha høve til å forme avgjerder som gjeld 
dei sjølve».

Hvordan en slik «rettferdig» medvirk
ning i kommunale beslutningsprosesser 

Artikkelforfatter Ragnar Andersen mener 
det er behov for å bringe eierne av fri-
tidsboliger mer systematisk med i kom-
munale utredninger og veivalg. 

«Det brukes penger i 
lokalsamfunnet, til glede 

for alle»
«Det bør finnes praktiske 

løsninger på at denne 
majoritet av befolkningen 

får reell innflytelse på 
kommunale vedtak som 
direkte angår dem selv»

Hyttenes omdømme i samfunnet
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best kan organiseres, vil kreve en større 
utredning på nasjonalt plan og trolig 
føre til endringer i kommuneloven. Det 
bør også vurderes en fordelingsnøkkel 
for inntektsskatten mellom hytteeiernes 
to hjemkommuner – der vi er folke
registerført – og der vi bor i våre fritids
boliger. 

Det er behov for å bringe eierne av fri
tidsboliger mer systematisk med i kom
munale utredninger og veivalg. Inntil vi 
får en lovgivning som er mer i pakt med 
dagens todelte bosettingsmønster, ville 
det være positivt om kommunene eta
blerte noen prøveordninger hvor eiere 
av fritidsboliger gjennom sine valgte 
representanter for eksempel kunne få 

møte og talerett i kommunestyret i 
nærmere definerte typer saker. Kanskje 
ulike modeller kan utprøves i flere kom
muner. Det vil være en seier for de kom
muner som først kommer på banen med 
gode forsøksordninger. Et slikt prosjekt 

kan gi nyttige erfaringer til en fremtidig 
demokratisk modell som kan ta vare på 
alle innbyggere, både i hus og hytte. En 
regulert medvirkning vil også forplikte 
hytteeierne.

En leder i Avisa Valdres, 15. januar 
2011, har overskriften Hytteeierne må 
tas på alvor. Lederen avsluttes med: 
«Gjennom dialog og positive prosesser 
med denne gruppen, legger man også 
grunnlaget for ny utvikling og vekst for 
kommunene som man tidligere ikke har 
klart å hente ut. For å komme dit, må 
man snu på flisa og tenke helt nytt og 
annerledes, og ikke betrakte hytteeierne 
utelukkende som en gruppe man sender 
regninger til.»

Jeg har mye større tro på å utvikle sam
arbeidsmodeller enn på etablering av 
pressgrupper og lobbyvirksomhet.

«Jeg har tro på å utvikle 
samarbeidsmodeller»

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 www.villmarksmessen.no 

Ålesund Båt & Sjøliv 12.–14. april 2013 www.sbmarena.no 

Kyststien «brøyter» seg frem
I juni i år fastslo Høyesterett i en dom som gjelder Nesodden kommune, at kommunen har adgang til 
å sette opp skilt som merker traseen for kyststien, selv om det ikke var oppnådd enighet med 
grunneierne om hvor den skulle gå. Direktoratet for naturforvaltning hadde gitt kommunen tillatelse.

Vedtaket ble, etter at det var påklaget, stadfestet av Miljøverndepartementet.

Sti-traseen gikk, på et sted, kun 4–5 meter fra en grunneiers etablerte uteplass.

På ny uttaler Høyesterett at utilbørlighetsnormen i friluftsloven er streng, og at grunneierne i 
strandområdene må finne seg i å få allmennheten tett inn på seg. 
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Deltidsboerne –  
de nye innbyggerne i 
mange hyttekommuner
Deltidsboerne er de nye innbyggerne i mange hyttekommuner nær de store befolkningssentrene. Slik også 
i Oppdal. Omregnet tilsvarer bruken av fritidsboliger over 1.600 faste innbyggere! Eller 23 prosent mer 
enn det registrerte folketallet på litt over 6.700. I realiteten betyr deltidsboeren at innbyggertallet øker til 
8.300 personer i kommunen. 

Bård Jystad 
Oppdal Næringshage, Daglig leder 

De nye innbyggerne er aktive mennes
ker som engasjerer seg og har meninger 
om det meste som rører seg i lokalsam
funnet. På mange måter fungerer de 
som vanlige innbyggere. Og det synes 
ordføreren er bra. Ordfører Ola Røtvei 
ønsker å legge til rette for en offensiv 
hyttepolitikk og setter pris på deltids
boerne. De bidrar til mangfold, utvik
ling og vekst. Derfor er Oppdal hytte
kommunen med størst vekst i antall 
 hytter nord for Dovre de siste 10 årene. 
Og med størst handelsomsetning per 
innbygger i hele MidtNorge. Større enn 
Trondheim! Om ikke lenge omsettes det 
varer for snart 1 milliard i året. Rundt 
250 millioner av dette stammer fra 
 deltidsboere og turister. 

Det nye hyttelivet
De siste 12 årene har Oppdal ligget blant 
topp 3 når det gjelder vekst i antall fri
tidsboliger i Norge. Deltidsboerne eller 
hytteeierne, er en av hovedårsakene til at 
innbyggetallet i Oppdal har økt jevnt de 
siste 10årene. I 2011 ble 12998 kvadrat
meter nytt bruksareal registrert igang
satt. Dette gjør Oppdal til den nest mest 
voksende hyttekommunen i landet. Bare 
Vinje kommune har sterkere vekst.  
I MidtNorge er kommunens vekst i 
særklasse. Dessuten ligger 1100 tomter 
ferdig regulert, klare til utbygging!

Bruken av fritidsboligene
Fritidsboligen er ikke lenger en primitiv 
hytte, men svært ofte bolig nr. 2. Stadig 
flere av deltidsboerne ser på værprogno
sene, tar en rask avgjørelse og reiser til 
fjells torsdag kveld, for ikke å reise tilba
ke før mandag morgen. Tilbake vil i 
praksis si til de største byene i Midt
Norge, Trondheim, Kristiansund, Molde 
og områdene rundt, med en reisetid på 
inntil 2 timer. Der de fleste deltidsboerne 
har tilhold. Ikke trenger de å gjøre for
beredelser eller store innkjøp før de rei
ser heller. For i Oppdal er forretningene 
åpne til 22 eller 23 om kvelden. Også på 

lørdag og søndag! I gjennomsnitt bruker 
deltidsboeren i Oppdal boligen 2 måne
der i året. Og med et snitt på 3,5 perso
ner i boligen, og et lokalt forbruk på 
cirka 350 kroner per dag per person, 
betyr det at hver bolig har et lokalt for
bruk på over 70.000 kroner i året. Inklu
sive alle kostnader, strøm, avgifter lokal 
skatt osv. Det lokale forbruket er mer 
enn doblet i løpet av de siste 10 årene. 
Boligene i Oppdal er ikke spesielt store, 

i snitt cirka 90 m2 – selv om de nye byg
ges en del større. 90 prosent har innlagt 
strøm, og de fleste har vei helt fram. 
Vinterstid har 7 av 10 brøytet vei fram 
til hytta. Nærmere 7 av 10 oppgir at de 
bruker boligen hele året, mest nær Opp
dal sentrum. 7 av 10 oppgir at de i fram
tida trolig vil bruke boligen som i dag, 
mens 25 prosent oppgir at de vil bruke 
den mer. På spørsmålet om aldersforde
ling oppgis det at nesten 60 prosent av 
brukerne er under 20 år mens rundt 40 
prosent er i aldersgruppene fra 31–60 år. 
Aldersgruppa 21–30 år er minst repre
sentert med under 30 prosent.  

Beliggenhet og tradisjoner
Oppdal har lange tradisjoner i å hånd
tere reisende. Helt siden 1100tallet har 
reisende på vei mellom sør og midt
Norge besøkt fjellstuene som lå tett over 
Dovrefjell. I dag kan du overnatte og 
spise fantastisk mat på den best bevarte 
av dem. Herskapelige Kongsvold 
Fjeldstue. 

De 3219 hyttene er imidlertid i 
hovedsak kommet til i løpet av de siste 
50 årene, og er fordelt på et areal like 
stort som Vestfold Fylke. Det betyr at 
store fjellarealer også er fri for bebyggel
se. Oppdal er den største kommunen i 
areal i SørTrøndelag, og ligger mellom 
fjellområdene Dovrefjell og Trollhei
men. Og med E6 og Dovrebanen som 
viktige kommunikasjonskanaler. Nær
meste storby, Trondheim, ligger 12 mil 
unna med en kjøretid på i overkant én 

«Fritidsboligen er ikke 
lenger en primitiv 

hytte, men svært ofte 
en bolig nr. 2»

Hyttenes omdømme i samfunnet
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og en halv time. Egen flyplass er tilgjen
gelig for de spesielt interesserte. Viktig
ste årsaker til at fritidsbeboeren har 
valgt Oppdal som fritidskommune, er 
de naturgitte forholdene, natur og kul
turlandskapet, klimaet, alle aktivitets og 
handelstilbudene og en reiseavstand på 

under 2 timer både til Trondheimsom
rådet og Møre. De preparerte turløype
ne, alpinanlegget og varehandelstilbudet 
oppfattes som mer enn gjennomsnittlig 
viktig for bruken. 

Hvor fornøyd er deltids-
boeren?
Totalt er deltidsboeren meget tilfreds 
med å ha hytte i Oppdal. På en skala fra 
1 (svært lite tilfreds) til 6 (svært tilfreds) 
besvares spørsmålet om tilfredshet med 
et sitt på 5,4. Med svært liten spredning 
på svarskalaen. Fritidsbeboeren er dess
uten meget fornøyd med tilbudet på 
dagligvarer, sport og fritidsartikler, ben
sin/kioskvarer, vinmonopol, byggevarer, 
mobiltelefondekning, tilgang på hånd

verkere og bank som scorer fra 4,5 til 5,5 
på en skala fra 1(svært lite tilfreds) til 6 
(svært tilfreds). Også byggesaksbehand
lingen i kommunen oppnår en score på 
4,3 av 6 mulige. 

På spørsmålet om bosetting, opplyser 
over halvparten at de i framtida vil fort
sette å bruke boligen som fritidsbolig. 
45 prosent svarer ja eller kanskje på 
spørsmålet om de kan tenke seg å boset
te seg i Oppdal.  Største hinder er tilbu
det på arbeidsplasser, familien, venner 
og kjente og for små forhold. 

Også i nabokommunen Rennebu er 
det god vekst. Først og fremst på Ner
skogen der det er regulert og godkjent 
84 tomter. Kommunen har 1797 fritids
boliger.

Deltidsboeren liker likevel ikke eien
domsskatten eller fortetting av hytteom
rådene. Også renovasjonsavgiften har 
noen motforestillinger til. Alt dette og 
mer til viser svarene fra to omfattende 
hytteundersøkelser som ble gjennomført 
i 1999 og 2008. Og som er supplert med 
tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Bård Jystad

«Deltidsboeren liker 
ikke eiendomsskatten 

eller fortetting av 
hytteområdene»

Besøk www.hytteforbund.no

Eiendomsskatt
I 2011 benyttet 316 av Norges 430 
kommuner eiendomsskatt. Av disse 
hadde 163 kommuner eiendomsskatt 
i hele kommunen, mot 145 kommu
ner året før. Kommunene fikk til 
sammen 7,6 milliarder i inntekter fra 
denne skatten i 2011. Dette utgjør en 
økning på 6,4 prosent fra 2010. 

316 kommuner valgte i 2011 å 
benytte eiendomsskatt som inntekts
kilde, mot 309 kommuner året før. 
Blant disse var det 193 kommuner 
som hadde eiendomsskatt på boliger.

Flere kommuner velger å skrive ut 
eiendomsskatt i hele kommunen, og i 
2011 gjorde 18 nye kommuner dette. 
Det blir skrevet ut eiendomsskatt for 
stadig større områder av Norge, og 
flere eiere av boliger og fritidseien
dommer utenfor områder utbygd på 
byvis må belage seg på å betale eien
domsskatt.

Fra 2010 til 2011 økte kommune
nes inntekter fra eiendomsskatt med 
om lag 451 millioner kroner, eller i 
overkant av 6 prosent, til om lag 7,6 
milliarder kroner. Inntektene fra eien

domsskatt kan inndeles i inntekter fra 
annen eiendom samt inntekter fra 
boliger og fritidseiendommer. I 2011 
var 58,4 prosent, eller om lag 4,4 milli
arder kroner, inntekter fra eiendoms
skatt på annen eiendom, mens om lag 
3,1 milliarder kom fra eiendomsskatt 
på boliger og fritidseiendommer. 

I 2011 var den gjennomsnittlige 
skattesatsen 5,9 promille, mer eller 
mindre tilsvarende nivået i 2010. Den 
generelle skattesatsen skal ligge mel
lom 2 og 7 promille av taksten på 
eiendommen. Innenfor denne ram
men er det kommunene som bestem
mer nivået på skattesatsen. 65 kom
muner valgte å benytte muligheten til 
å ha en differensiert skattesats for 
boliger og fritidseiendommer. 64 av 
kommunene som har slik differen
siering, oppgir å gi en lavere skattesats 
for boliger og fritidseiendommer enn 
for resten av eiendommene. 86 kom
muner valgte et bunnfradrag for 
 boliger og fritidseiendommer. 

Kilde: ssb.no
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Det «ekte» hyttelivet  
– en saga blott? 
Vi kan stadig lese at forskere er bekymret over utviklingen når det gjelder størrelse og 
energiforbruk på hytter. Vi kan nok være enig i at kravene til komfort på hytta er økende 
 men i denne artikkelen kan du lese at nordmenn fortsatt har sansen for det enkle 
hyttelivet.  

Av: Tove Helen Selbæk

Vi har snakket med Inatur – som gjen
nom jakt og fiskeportalen Inatur.no til
byr Norges største samling av villmarks
hytter. Vi ville høre hva slags trender de 
ser. Og tro det eller ei: Etterspørselen 
etter det enkle hyttelivet er økende! 
Det bør nok påpekes at det riktignok er 
etterspørselen etter å leie – ikke eie – 
som viser en kurve som peker oppover. 
– Inatur har sett på utviklingen gjennom 
10 år, og etterspørselen har økt jevnt og 
trutt. Fra 2007–2012 var det en økning 
på 35 prosent. Vi har hatt en jevn 

økning hvert eneste år, men økningen 
var merkbart større fra 2011–2012. Det 
har selvfølgelig også en sammenheng 
med tilbudet; vi får stadig flere hytter for 
utleie, sier Marianne Tveito, nettredak
tør hos Inatur. Hun legger til at kundene 
er alt fra jaktlag til familier.  

På vei ut?
Gjennom Inatur.no kan du leie hytter 
over hele landet. Hyttene eies av blant 
annet Statskog, Fjellstyrene, private hyt
teeiere og grunneierlag. De fleste av hyt
tene representerer det Inatur gjerne 
omtaler som det «ekte» hyttelivet: Rela
tivt enkle hytter, gjerne et stykke fra all
farvei og med beliggenhet midt i smør
øyet for jakt, fiske og friluftsliv. – En 

forskningsrapport jeg nylig leste, viser at 
det enkle hyttelivet er på vei ut og at folk 
flest vil ha luksus og bygger komfort. 
Det stemmer sikkert. Samtidig tror 
forsk eren at det er et marked for enkle 
hytter, men tilgangen er liten. Det byg
ges ikke lenger enkle hytter med belig
genhet for seg selv, sier Marianne Tveito. 

Ønsker det primitive
Mange som leier hytte gjennom  
Inatur.no har egne hytter. Men de kan 
allikevel ønske det primitive hyttelivet 
som Inatur har å tilby. – Det represente
rer noe helt annet. De ønsker seg bort 
fra hyttelandsbyer – og fra det vanlige 
livet. De ønsker at ungene skal få bære 

Marianne Tveito, nettredaktør hos  Inatur.no

«Vi fortsetter det gode 
arbeidet»

Hyttenes omdømme i samfunnet
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Molnes-hytta tilhører Tromsø JFF. Den leies ut for kr 300,- pr døgn. Bildet er tatt av Øystein Overrein

vann og sanke ved. Nordmenn er rare 
slik; vi ønsker oss veldig mye. En mas
teroppgave viser at nordmenn er imot 
hyttelandsbyer, men likevel er det altså 
det som bygges. Vi kan vel fastslå at det 
er feil å si at vi vil bort fra det primitive 
hytteliv, men vi vil ikke nødvendigvis eie 
det – vi vil bruke det, sier Tveito.  

Hva tror dere om fremtiden? 
– Inatur tilrettelegger fremdeles for det 
enkle hyttelivet – men også det mer 
komfortable. Utviklingen når det gjelder 
etterspørselen etter den type hytter vi 
har flest av på Inatur.no, ser ikke ut til å 
stoppe opp. Og vi ser at mange av kun
dene våre kommer igjen og igjen. Bare 
slike ting som å mang le mobildekning, 

«En ting som ofte er viktig, 
er at det ikke er altfor langt 

å gå til hytta»

kan oppleves som en stor ulempe star
ten. Men så ser man etter hvert at det er 
en vanesak – og at det faktisk kan være 
komfortabelt å slippe å forholde seg til 
denne dingsen som vi er blitt så avhen
gige av! Det er gøy å se at ingenting 
tyder på at leie av enkle hytter vil gå ned 
– og vi fortsetter det gode arbeidet, 
avslutter Marianne Tveito. 

«Ingenting tyder på at leie 
av enkle hytter vil gå ned»
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Vellykket stiprosjekt til felles glede: 
Når kommune og hytteeiere 
samarbeider, blir det resultat!
Ål kommune (Buskerud) har et prosjekt som kalles «Ål 52». Det handler om å merke og beskrive turstier i 
området. På denne måten blir gamle stier brukt – og gjengroing forhindret. Dette er ikke bare et vellykket 
sti-prosjekt, men et skritt på veien til et bedre samarbeid mellom fastboende og hytteeiere.

Tekst og foto: Aud L Krook, leder 
Fekjastølvegen vel og Ål hytteforening

Vår hytteforening, Fekjastølvegen vel 
(www.fekja.no), tenkte at dette var en 
fin mulighet til å merke stier i vårt 
område. Vi gikk igjennom forskjellige 
turer vi ønsket å prioritere og tok kon
takt med kultursjefen. Hun var svært 
positiv til et samarbeid. 

Vi fikk en kontaktperson på Utvik
lingsavdelingen, som hjalp oss videre i 
arbeidet. Vår avtale var at kommunen 
skulle skaffe skilt og materialer til «klop
per» osv. – og vi skulle gjøre jobben. 
Kommunen hadde utarbeidet en mal for 
brev som skulle sendes til berørte 
grunneiere. 

I begynnelsen hadde vi litt for store 
ambisjoner og startet med flere prosjekt 

samtidig. En av stiene berørte mange 
ulike grunneiere og et par av dem var 
negative. Hele prosessen dro ut i tid og 
styrets «stiansvarlige» Gerhard Hjelbak, 
mistet nesten motet. Vi ble da enige om 
først å konsentrere oss om et enklere 
prosjekt der stien ikke gikk over inn
gjerdete områder.  I det valgte prosjektet 
fikk vi kun to sameier å forholde oss til. 
Begge viste seg å være positive, og vi 
kunne raskt sette i gang arbeidet. 

I slike sammenhenger er det viktig at 
man innen overskuelig framtid kan se 
resultat. Etter at beslutning ble tatt om 
denne stien, tok det et år før den kunne 
innvies, 15. september i år. I sluttspurten 

fikk vi også med oss en grunneier fra 
det ene sameiet, til å hjelpe til med mer
kingen. Leder for det andre sameiet 

klippet snoren ved den høytidlige inn
vielsen. Hallingdølen, lokalavisen, var 
også til stede og dekket begivenheten.

Stien går på Votndalsåsen fra Svart
hamar over Blesti (1066 m o h) til Tor
modset, eller omvendt, og er 3,8 km 
lang. Vi har allerede hatt mange turgåere 
der i alle aldre, fra 3 til 85 år. Her hand
ler det om en gammel sti med vidunder
lig utsikt mot store fjellvidder og støls
områder, flankert av Hallingskarvet, 
Reinskarvet, Laudalsbrea, Blåberget, 
Såta og Skogshorn mot nord. Fra Blesti 
har man 360 graders panoramautsikt. 
Nå kan man gå turen tørrskodd (plan
ker er lagt ut og forankret). Korte stol

Håkon Bergsgard foretar snorklipping (Foto Trygve Monsen)

«Et skritt på veien til et 
bedre samarbeid mellom 

hytteeiere og fastboende»

«Nå er vellet mest opptatt 
av å fokusere på saker som 
kan være til felles nytte»

Hyttenes omdømme i samfunnet

http://www.fekja.no
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per med skrå topp og signalrød farge 
hjelper med å finne den korteste og 
enkleste veien.

Dette er ikke bare et vellykket sti
prosjekt, men et skritt på veien til et 
bedre samarbeid mellom fastboende og 
hytteeiere. Tidligere var fokuset rettet 
mot problemer med veiavgifter, osv. Nå 
er vellet i stedet blitt mest opptatt av å 
fokusere på saker som kan være til felles 

nytte. I området er det for eksempel en 
flott badeplass i en elv cirka 1000 moh – 
og denne benyttes av alle. Her grilles det 
mye på fine sommerdager. 

Vellet synes det ville vært flott med 
faste bålpanner i stedet for engangsgril
ler på området. Vi tok derfor kontakt 
med den lokale produsenten, Espegard. 
AS, og tilbød at vi kunne betale én bål
panne dersom de sponset én, og vi fikk 
raskt et ja. Veldig positivt synes vi. Kon

Kloppene (Foto Trygve Monsen)

Filip og Alfons Krook på toppen av Blesti (Foto Aud Krook)

«Kommunen har flere 
fritidseiendommer enn 

permanentbosteder – og ser 
positivt på samarbeidet»

takten med sameiene på begge sider av 
elven gikk også smertefritt. 

Vår egen hytte ble bygget på en seter
voll i dette vakre fjellområdet av min 
farfar 1943, og jeg har tilbrakt ferier der 
hele livet. Jeg har fått delta i stølslivets 
alle aktiviteter, noe som har gitt meg 
mye glede. Likevel har kontaktnettet 
vært relativt begrenset før vi stiftet 
Fekjastølvegen vel i 2009. I år er også Ål 
hytteforening (ÅHF, www.aahf.no), en 
«paraplyorgan» for alle hytteforeninger i 
kommunen, etablert. Det er berikende å 
arbeide med hyttesaker. Personlig har 

jeg gjennom dette arbeidet fått mange 
nye venner og blitt bedre kjent med 
lokalbefolkningen. ÅHF har allerede 
hatt et første møte med kommunens 
ordfører Ivar Brevik, og rådmann Tone 
Tveito Eidnes . Kommunen har flere fri
tidseiendommer enn permanentboste
der – og har gitt uttrykk for at de ser 
meget positivt på samarbeidet. Det gjør 
vi også!

Hytterepresentasjon i kommunene
NHFmedlemmer får kostnadsfritt tilgang til en veiledning om 
hyttepresentasjon i kommunene. Formålet med denne 
veiledningen, er å gi medlemmer i NHF råd om hvordan man 
kan/bør ordne seg for å lage en felles representasjon fra flere 
hytteforeninger/velforeninger/hytteeiere overfor kommunens 
ulike kommunale organer.
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Til minne om 

Tore Rasch

Det var med sorg vi mottok budskapet om at mangeårig 
styremedlem og æresmedlem i Norges Hytteforbund, Tore 
Rasch (77), døde 5. september 2012. Med det har hyttefor
bundet mistet en engasjert, pålitelig og svært kunnskaps
rik støttespiller. 

Mange av våre medlemmer kjenner Tore som fast diri
gent på årsmøtene i NHF. Han ledet årsmøtene med stø
dig hånd gjennom mange år. De siste årene har Tore vært 
nestleder og økonomiansvarlig i forbundet, en oppgave 
han har skjøttet på en særdeles god måte.  Tore var også 
engasjert innenfor idretten, og da håndball spesielt. Han 
var visepresident i Norges Håndballforbund i 6 år og 
landslagstrener i 10 år. Han var medlem av Norges Idretts
forbunds Domskomité i 18 år, og var som pensjonist 
sekretær for denne komitéen.  

Tore hadde hytte på Hardangervidda, vest for Dagali. 
Her hadde han funnet sitt paradis og levde sitt hytteliv slik 
han likte det best; på enkelt vis uten vei, strøm og innlagt 
vann. Med sine nærmeste rundt seg, opplevde han nok 
mange av sine aller fineste stunder på hytta. Tore var opptatt 
av å ta godt vare på «Knutebu». I den forbindelse utarbeidet 
han en grundig sjekkliste for vinterstenging av hytta, som 
mange har hatt glede av. Tore fulgte sin sjekkliste i 20 år. 

Tore var leder i sitt lokale hyttevel  (Ossjøen og seter
dalen hytteforening). Nåværende leder av vellet, Harald 
Ramsfjell, skriver i sitt minneord til Tore: 

«Tore satt som leder av Ossjøen og Seterdalen hytte
forening sammenhengende fra 1978 til 2010. De to siste 
årene har Tore vært revisor i foreningen – med like stort 
engasjement. Lite gledet Tore mer enn å oppleve nyskapt 
engasjement for området vårt, noe han stadig uttrykte på 
styremøtene han sterkt ønsket å delta på. Hans store fane
sak var i sin tid flyttingen av grensen for nasjonalparken. 
Han har også i en årrekke sittet som nestleder i Norges 
Hytteforbund. Tore var en svært kunnskapsrik, engasjert 
og positiv person! Vi vil savne Tore, men han har satt vari
ge spor etter seg. Hans ånd vil leve med oss i vårt videre 
arbeid for dette fantastiske området vi er så glade i».

En stol står tom på styremøtene i Norges Hytteforbund 
fremover.  Takk for din innsats gjennom mange år, Tore. 
Vi savner ditt lune vesen.  Tankene våre går nå til Tores 
nærmeste, som vi vet betydde så mye for han. 

Vi lyser fred over Tores minne. 

Halvor Stormoen, styreleder i Norges Hytteforbund
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Litt «plukk» fra 
høyesterettspraksis
Gebyrer for vann- og avløp 
(todelt gebyr)
Den 13. september i år falt det en dom i 
Høyesterett som omhandlet kommune
nes beregning av vann og avløpsgebyr, 
der de har valgt en todelt ordning.

Den todelte ordningen i den aktuelle 
saken, var innrettet slik at Sannes kom
mune hadde valgt en gebyrordning med 
én fast og én variabel del. Den variable 
delen var bestemt å skulle skje etter målt 
eller stipulert forbruk, etter brukerens 
valg. Spørsmålet var så om det registrer
te bruksareal for boligen kan inngå som 
et element ved beregningen av den faste 
delen.

Personen, som hadde fremmet saken 
mot kommunen, gjorde gjeldende at 
forurensningsforskriften § 164 ikke gir 
adgang til en slik måte å beregne den 
faste delen på, da bruksarealet ikke er 
fast, men avspeiler forbruket, altså den 
variable delen av gebyret.

Høyesterett kom til at kommunens for
skrift ikke var i strid verken med lov 
eller forskrift. Høyesterett uttalte at 
innenfor rammen skal bare faktiske 
utgifter dekkes (nonprofit), kommunen 
er gitt stor frihet til å beregne og fordele 
utgiftene til vann og avløp. I det tilfellet 
der det er valgt en todelt ordning (som i 
seg selv ikke er i strid med lov og for
skrift), skal den variable delen avspeile 
forbruk, men det er opp til kommunen 
å definere etter hvilke kriterier det faste 
elementet skal fordeles på abonnentene. 
Høyesterett vurderte også rimeligheten 
av den ordningen som  Sannes kommu
ne hadde valgt, og kom til at ordningen 
ikke var så sterkt urimelig at den av den 
grunn ikke kunne opprettholdes.

Eiendomsskatt
Kan det beregnes eiendomsskatt på 
flyte brygger?

Dette spørsmålet var oppe i Høyeste
rett den 10. september i år.

Spørsmålet gjaldt om flytebrygger 

skulle medtas i verdsettelsesgrunnlaget 
for eiendommen ved beregning av eien
domsskatt. Neste spørsmål var hvilken 
metode som skulle benyttes ved denne 
verdsettelsen.

Høyesterett kom til at det var korrekt 
at flytebryggen skulle medtas i bereg
ningsgrunnlaget.

Retten uttalte at en alminnelig språk
lig forståelse av alternativet «bryggjer» i 
eigedomsskattelova § 4 også omfatter 
flytebrygger. Spørsmålet som så ble 
drøftet, var om lovteksten på bakgrunn 
av andre kilder måtte tolkes innskren
kende. Til dette sa Høyesterett at det var 
et krav for at et anlegg knyttet til eien
dommen skulle inngå som en del av den 
faste eiendommen ved utskrivning av 
eiendomsskatt, at anlegget var fast og 
stedbundet. Flytebrygger må bli å opp
fatte som «bryggjer» i eigedomsskatte
lovas forstand, dersom de oppfyller 
dette kravet. 

Høyesterett gikk så over til å vurdere 
flytebryggene i det konkrete tilfellet, og 
fant det ikke tvilsomt at bryggene her 
var en del av den private faste eiendom 
som det var snakk om.

Bryggene var nært knyttet til land og 
grunnen innenfor, og hadde en avgjø-
rende funksjon ved den aktuelle bruken 
av eiendommen. Bryggene var en forut
setning for den øvrige driften av eien
dommen, slik som parkeringsplasser, 
båtopplagsplasser og kafévirksomhet.

Når det gjaldt verdsettelsesprinsippet: 
Lovens utgangspunkt er at det er den 
objektiviserte omsetningsverdi som skal 
legges til grunn. Langvarig rettspraksis 
knyttet omsetningsverdien til substans
verdien. Lagmannsretten hadde tatt 
utgangspunkt i en beregning basert på 
neddiskontering av objektivisert frem
tidige leieinntekter til nåverdi. 
 Høyesterett sa seg enig i dette og uttalte 
videre at den eksisterende bruken ga et 
godt uttrykk for eiendommens inntekts
potensial. I uttrykket den objektiviserte 
bruken (eller – omsetningsverdien) 
 ligger det at man må se bort fra den 
aktuelle eiers særskilte bruk av eien
dommen (for eksempel inntekter for 
serviceytelser).

Gunnar Svendsen

Hytteporno?
Du som er sugen på litt «hytteporno» anbefales å ta en titt innom 
nettstedet http://freecabinporn.com/.

Kan hende lever ikke nettstedet opp til navnet sitt, hvis det er 
nakne kropper i fri utfoldelse du forventer… Men her er iallfall 
mye interessant for den som har hytteinteresse og ønsker å bli 
inspirert.  Du finner utallige – og mange svært originale – varianter 
av hytter fra forskjellige verdenshjørner. 

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

Juristen svarer

Adkomstvei over naboens 
grunn
I skjøtet for en tomt som jeg kjøpte for 
mange år tilbake, står det at jeg har fri 
adkomst over den eiendommen som lig
ger mellom min tomt og en offentlig vei. 
Fra gammelt av går det en traktorvei like 
forbi min tomt, og denne har jeg benyt
tet i alle år, delvis ved adkomst til fots, 
og delvis ved at jeg har kjørt bil. Bilbru
ken har ikke vært veldig omfattende, jeg 
har kjørt ned til hytta når jeg har hatt 
behov for det, og ellers parkert på en 
plass som jeg har til rådighet like ved 
den offentlige veien.

Nå skal yngre krefter overta hytta, og 
jeg vil gjerne få klarhet i hva min 
adkomstrett egenlig omfatter. Hva for 
eksempel med tyngre trafikk i forbin
delse med fremkjøring av materialer? 
Hva med ambulansetrafikk? Jeg kunne 
sikkert valgt flere praktiske eksempler. 
Slik utvidet bruk vil forutsette at jeg 
pynter litt på veien med utjevning, 
påkjøring av grus og lignende. 

Min nabo, som eier grunnen der 
traktorveier går, mener at jeg ikke kan 
bruke denne noe utover det som har 
vært praksis til nå.
Hvor står jeg i denne saken?

«Hytteeier i Trøndelag»

Svar
Her er det mer enn vanskelig å gi noe 
fasitsvar. Omfanget av den retten du har, 
må baseres på en fortolkning av avtalen 
som er nedtegnet i skjøtet, og da sett i 
sammenheng med den faktiske situasjo
nen den gang. Dette må så suppleres 
med en vurdering av hvordan partene 
har innrettet seg i tiden etter at avtalen 
ble inngått. 

Endelig kommer det til også er tredje 
kriterium, og det er saken sett i vår tids 
perspektiv. Eier av den tjenende eien
dom (din nabo) må akseptere en mer
bruk i tråd med den tiden vi nå lever i. 

Hvordan denne saken vil falle ut i 
forhold til deg, tør vi ikke si noe mer 
konkret om.

Vi vil imidlertid ikke unnlate å nevne 
at du, dersom du ikke når frem med det 
kravet du mener å ha om brukens 
omfang, har muligheten til å ekspropri
ere vei til nødvendig adkomst. Dette 
betyr imidlertid en dyr skjønnssak, og vi 
håper du slipper en slik prosess.

Ny bygningslov – avstander
Jeg er kjent med at det ganske nylig kom 
en ny bygningslov. Mitt spørsmål i den 
sammenheng, går på avstander på bygg
verk fra grensen mellom eiendommer. 
Jeg er kjent med at jeg ikke kan bygge 
nærmere nabogrensen enn fire meter. 
Er samme bestemmelse å finne i den 
nye loven?

I mitt tilfelle har naboen, lenge før 
jeg overtok den hytta som jeg kjøpte for 
tre år siden, bygget et tilbygg bare snaue 
to meter fra tomtegrensen mellom oss. 
Jeg er ikke kjent med når dette ble byg
get, og heller ikke om han innhentet 
byggetillatelse, men nå har jeg behov for 
å utvide hytta med noen kvadratmeter, 
og det absolutt beste og rimeligste, ville 
være å gjøre dette inn mot der naboens 
tilbygg er ført opp. Min byggeplan vil 
imidlertid medføre at også jeg kommer 
nærmere grensen enn fire meter, snaue 
tre meter. Naboen hevder at han ikke vil 
tillate dette, på tross av at han tidligere 
altså har innrettet seg slik som her 

beskrevet. Kommer jeg noen vei i denne 
saken?

«Hyttebyggherre»

Svar
Vi tror at bygningsmyndighetene vil 
stoppe deg i denne saken. 4metergren
sen (som er den samme i den nye plan 
og bygningsloven), er i praksis en 
8metergrense. Det vil si at kravet er at 
det skal være åtte meter mellom bygnin
gene på nabotomter. Dette er egentlig en 
bestemmelse som er begrunnet i brann
vernshensyn.

Bygningsmyndighetene har en 
adgang til å dispensere i helt spesielle 
tilfeller, men det vil regulært være et vil
kår at naboen samtykker i dette. Ta kon
takt med kommunen og be om en for
håndskonferanse før du setter i gang 
med tegninger og øvrige søknadsfor
beredelser.

Reguleringsplan som er en 
del av festekontrakten
I slutten av 1980årene tegnet jeg en fes
tekontrakt for en fjelltomt i SørNorge.

I festekontrakten står det en henvis
ning til den reguleringsplanen som lå til 
grunn for utparselleringen av tomtene, 
og det står at denne planen «inngår som 
en del av festekontrakten». Siden den 
gang har grunneier skiftet to ganger, og 
siste grunneier, som overtok i 2002 har 
nå fremmet en reguleringsplan som på 
svært mange punkter går på tvers av den 
gamle planen. Dette gjelder både for 
antall hytter i området (fortetting) og 
infrastruktur (veier, parkeringsplasser, 
oppsamlingspunkter for søppel, med 
mer).
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For meg betyr dette at en del av den 
idyllen som jeg etablerte meg i for cirka 
25 år siden nå blir borte.

Har jeg noe å hente ved å vise til den 
gamle reguleringsplanen?  
Er ikke en slik plan juridisk bindende?

Hvem skal jeg gå på, kommunen eller 
grunneieren?

«En som vil at det gamle skal bestå»

Svar
Dette er dessverre en gjenganger. Svært 
mange hytteeiere som har etablert seg i 
et idyllisk miljø, erfarer etter hvert som 
årene går at miljøet enten «på et blunk» 
eller mer «snikende» blir forandret. Nye 
veier kommer. Skiløyper blir kjørt opp 
på kryss og tvers. Terrenget pløyes opp» 
for å legge ned ledninger til VA og bred
bånd. Kanskje bygges deg kafeteria med 
plass for «afterskiparties» i hyttas 
umiddelbare nærhet.

Når man skal vurdere dette må man 
være klar over at kommunen, gjennom 
den reguleringsplanen som ble vedtatt 
en gang for 25 år siden, ikke har bundet 
seg med hensyn til hvordan området 
skal se ut i fremtiden. En regulerings
plan er et politisk dokument, et doku
ment som gir uttrykk for hvordan kom
munen ønsket området utbygget den 
gang dokumentet ble laget.

Det kan imidlertid tenkes at den bin
ding som grunneieren har gitt til dette 
dokumentet i sine festekontrakter, kan 
være juridisk bindende for hans frem
tidige disposisjoner, men en slik generell 
henvisning som du skriver, er neppe 
nok i denne sammenheng. Her må 
dokumentene fra den gang du inngikk 
festeavtalen gås nøye etter i sømmene av 
en sakkyndig.

Byggesøknad/byggemelding
Vi mottar stadig henvendelser fra medlemmer som ønsker å sette opp 
mindre tilbygg, levegg, forstøtningsmur eller annet i tilknytning til 
hytta, og som er i villrede om hvorvidt tiltaket vil være søknadspliktig, 
eller om det bare er undergitt såkalt meldeplikt. Det synes å være en 
ganske gjennomgående misoppfatning at så lenge tilbygget, garasjen 
eller vedskjulet er under 15 kvm, så er det «fritt fram», man trenger 
ikke søke.

Vi må på det mest bestemte understreke 
at dette er en sannhet med betydelige 
modifikasjoner.

I plan og bygningsloven § 203 har 
vi en bestemmelse som regulerer hvilke 
tiltak som ikke er undergitt søknads
plikt. Her står det blant annet listet opp 

en rekke «mindre» tiltak og fasadeend
ringer som ikke er søknadspliktig. 

Lovbestemmelsen henviser til forskrif
tene, og i forskriftenes § 41 står det at 
mindre frittliggende byggverk, som ikke 
skal brukes til bolig, er unntatt fra søk
nadsplikt dersom bruksareal eller 
bebygd areal ikke er over 15 kvm.

Det er her også listet opp en rekke andre 
tiltak, slike som oppsett av levegg med 
høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 
10 meter, mindre forstøtningsmur inntil 
1 meter eller 1,5 meter høyde, avhengig 
av avstanden til nabogrense, intern vei 
på egen tomt og biloppstillingsplass for 
tomtens bruk og som ikke krever 
vesentlige naturinngrep, med mer. 

Så langt er det vel og bra. For disse tilta
kene, som ikke krever at byggesøknad 
fremmes, er det nok å sende inn en 
enkel melding m/nabovarsler. Det er 
bare det at det er et veldig viktig unn-
tak til denne bestemmelsen, og den er 
å finne i siste ledd i lovens bestem-
melse (§20-3). Her står det at «Tiltaks-
haver er ansvarlig for at tiltak som er 
nevn i første til tredje ledd (de som er 
unntatt fra søknadsplikt, anm red.) utfø-
res i samsvar med de krav som ellers føl-
ger av bestemmelser gitt i eller i medhold 
av lov».

Konsekvensene av dette unntaket er 
svært omfattende i praksis. Det betyr at 
unntaksbestemmelsen overhode ikke 
kommer til anvendelse der hvor det 
enten i lov eller i forskrift til lov er gitt 
byggeforbud. Dette gjelder 100meters
beltet langs sjø og vassdrag og alle 
områder som gjennom enten sentrale 
eller kommunale forskrifter er gitt til
svarende status. Dette får for eksempel 
betydning for hytter i nasjonalparker og 
LNFområder (områder regulert til 
landbruk, natur og friluft).

Dersom hytta ligger i et slikt område, 
der det i praksis er byggeforbud, må 
man ikke bare fremme byggesøknad, 
men man må supplere denne søknaden 
med en dispensasjonssøknad, og – det 
gjelder i prinsipp for alle tiltak.

Gunnar Svendsen

«Det er bare det at det er 
et veldig viktig unntak i 
denne bestemmelsen»
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Politiske vindmøller
Vedr. medlemsblad Hytte og Fritid nr.3/3012 og styreleder Halvor Stormoen 
sitt innlegg «Politiske vindmøller»

Av: Dag Dæhli, Jevnaker

Tusen takk for at Norges Hytteforbund 
setter fokus på den massive utbyggingen 
av vindkraftanlegg i Norge! Som med
lem i Norges Hytteforbund setter jeg 
stor pris på dette! 

Du skriver: «Nå kommer vindmølle
ne. Vi kan lære mye allerede, men det 
ser ut til at det fortsatt er ganske fritt 
fram. Til tross for at vi vet om blant 
annet den visuelle forstyrrelsen, sterke 
lysblink om natten, støy og «iskasting» 
med stor fare, ser vi få hemninger når 
planer for nye anlegg fremmes. Man får 
dessuten bygge både veier og kabelgater. 
Vindmøllene er jo så langt fra folk, bare 
hytter som blir berørt! Her må alle være 
våkne. Vi vet heller ikke levetiden til 
disse installasjonene. Sørg for å følge 
med lokalt, og få etablert ryddige pro
sesser. Det er ikke lenge siden Norges 
Hytteforbund tok opp mye av de samme 
problemene ved planprosessene 
omkring fiskemærer i fjordene våre, rett 
utenfor stuedøra til nyregulerte hyttefelt. 
I dette nummeret av bladet tar vi forøv
rig opp hele strandforvaltningen som 
tema. Tenn levende lys og følg med 
lokalt!»

1) Du mener det vel litt ironisk, håper 
jeg, når du skriver at «bare hytter blir 
berørt»! De gigantiske industrianlegge
ne som vindkraftverk er, vil berøre 
MANGE flere enn hytteeiere. De vil i 
tillegg til ødeleggende effekt på naturens 
biotoper, dyre og fugleliv etc., selvsagt 
også ødelegge områdene for ALLE som 
ferdes i og er glad i naturen. Utbygging 
kan iblant også i høyeste grad også angå 
en rekke privatboliger, særlig med lys
blink , visuell forsøpling av kulturland

skapet og støy/infrastøy.  I kommunene 
NordOdal og Nes i Akershus, grensen
de til Eidsvoll, planlegges totalt 60 vind
turbiner av 200 meters høyde, over 
28.500 dekar flott skogsterreng. Støy
soner gjør «ødeleggelsesarealet» enda 
mye større.  Avtaler med grunneiere er 
inngått mange måneder før de og 
offentligheten forøvrig har fått anled
ning til å høre på motforestillinger! 
Energiselskapene er snedige, har et 
enormt propagandaapparat, og lokalpo
litikerne tør ikke si nei – både fordi de 
tror at de «ikke har råd til å si nei» til så 
mye penger det lokkes med, og fordi de 
tror at «grønne» sertifikater er et godt 
alibi for å rasere naturen der de bor.

2) I samme blad står det på side 19, 
under «Norges Hytteforbund mener»: 
punkt 11. «Vindkraftverk, oppdrettsan
legg og andre etableringer». 

«Utbygging av vindkraftverk har stor 
symbolverdi i dagens energidebatt, men 
koster det mer enn det smaker? Vind
kraftverk er dyrt å vedlikeholde, ser ikke 
pene ut, har kort levetid og kan tenkes å 
påvirke fuglelivet. Muligens kan også 
støy være et problem».

 Til det vil jeg bemerke at den siste 
setningen om støy er alt for «mild». Støy 
er et av hovedproblemene når industri
anlegg etableres nær hytte og boligom
råder. Mange har kjøpt/bygget hytte og 
bolig på bestemte steder nettopp for å 
komme unna dagliglivets evigvarende 
støy, og vindkraftdebatten avslører at 
utbygger ofte bagatelliserer både vanlig 
støy og lavfrekvent støy. Støyen er også 
svært avgjørende for at man ikke kan 
bruke industriområdene som «rekrea
sjonsområder», med alle de negative 
effekter det har på alt fra folkehelse til 

eiendomspriser. I tillegg til effekter på 
naturen, fugle og dyreliv! 

3) Jeg prøver å anbefale flest mulig 
 hytteeiere til å melde seg inn i Norges 
Hytte forbund (og berørte boligeiere inn 
i Huseiernes Landsforbund), for man er 
nødt til å stå sammen i disse sakene – 
helst i tillegg også som medlemmer av 
Norges Naturvernforbund og Den 
 Norske Turistforening

Igjen, mange takk for klokt innlegg!

Dag Dæhli

Medlemmer i Norges Hytteforbund  
får kostnadsfritt tilgang til:

•	 Festekontrakt		 	 	 •	 Leiekontrakt	 	 	 •	 Kjøpekontrakt
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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!

Innkalling til 
Hyttetinget 2013

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

som er 14.–17. mars.   

Forslagsfrist 1. desember 2012.  
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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Hyttetinget 2013 og valg
Det nærmer seg Hyttetinget 2013 (lørdag 16. mars 2013), hvor det blant annet avholdes valg. 
I den forbindelse opp ford res alle personlige medlemmer, og velforeningenes ledere og 
medlemmer å møte på Hyttetinget. 
  Hyttetinget, som foregår hvert annet år, velger styreleder, fire styremedlemmer, to 
varamedlemmer, valgstyre (3 personer) og revisor. Vi ønsker et bredt sammensatt styre med 
deltakelse fra ulike landsdeler. Styret er et engasjert og interessant organ, og vi hører gjerne fra 
deg som ønsker å påta deg et verv i vår viktige organisasjon.
  Gi beskjed i god tid til valgkomiteens leder, Finn Øivind Jensen, på tlf. 908 44 580 eller  
på email: foeijen@online.no, eller til  foreningens kontor tlf. 23 27 37 60.

Finn Ø Jensen
Leder valgkomiteen

Til alle velforeninger
Har dere egen hjemmeside?  
Dersom dere er medlem i Norges 
Hytteforbund, tilbyr vi å legge ut en 
link til siden deres. 

Ta kontakt med oss på 
tove@hytteforbund.no 
– så fikser vi resten.

red.

Til alle medlemmer: 
Hyttetinget 2013 (lørdag 16. mars) vil holdes 
i tilknytning til Hyttelivsmessen 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.

Medlemsinformasjon
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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

NHF´s 
politiske merkesaker 

i 2011/12:
Dette er årets siste utgave av bladet, og vi syns det er på sin plass å gi våre medlemmer 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 sikkerhets-
løsninger 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


