Hytte & Fritid
Medlemsblad nr. 2/2010
www.hytteforbund.no

Fra innholdet:

Stiftet 4.10.1971

–1–

NHF på Hyttelivsmessa s. 4
Viktig om dokumentavgiften s. 6
Utslippstillatelse på hytta s. 11
Tanker i kjølvannet av Statskog-saken s. 15
Krav til energimerking s. 19
Snikbygging i strandsonen s. 20

Hytte & Fritid

Styrelederen har ordet

Utgiver:
Norges Hytteforbund

Verdens vanndag, 22. mars, ble innstiftet av FN i 1992, og årets
tema er «Rent vann for en sunn verden».
Det kan velges flere innfallsvinkler rundt vannet. Vann kan
sees på som vårt viktigste næringsmiddel og avløpsvannet som et
godt transportmiddel for å lede bort avfallsstoffer.
For å trygge drikkevannsforsyningen i Norge er det Drikke
vannsforskriftens bestemmelser, om at det skal være to hygie
niske barrierer i forsyningen fra vannverk, som forsyner mer enn 50 personer eller
20 hus eller hytter. En annen side av saken er at det er viktig at vannet, uten at vann
kvaliteten forringes, kommer sikkert frem til forbrukerne.
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Er drikkevannet ditt så rent som du tror? Folkehelseinstituttet sier at «både vann- og
avløpsledninger i Norge normalt har betydelige lekkasjer», og det er dessverre mange
kommunale vannforsyninger som ikke har sentral godkjenning iht. forskriften.
Vil du vite mer om hva som skjer med drikkevannet før det kommer ut av krana,
eller hvor avløpsvannet blir av, så ta kontakt med kommunen din.
Hva med ditt «private» vannverk på hytta? Ligger det for eksempel i nærheten av
gårdsbruk?
Du kan selv ta en vannprøve og få den analysert. Hva med avløpet? Sjenerer det
naboen eller drikkevannskilder?
Nå går vi mot sommer og forhåpentligvis varme dager. I mange kommuner kan det
oppstå vannrestriksjoner, og det er ikke så rart når man ser på gjennomsnittlig vann
bruk per tilknyttet innbygger. For hver nordmann bruker nemlig ca. 190 liter – hvert
eneste døgn, og det er et årsgjennomsnitt!
Tenker du over ditt vannforbruk – og hvor viktig vann er for oss?
Ha en riktig fin sommer!
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Velkommen som
medlem!

Mange kjøper seg
«ny» bolig med farlige feil
Jon Henrik Leere, faglig leder i Elsikkerhetsforbundet, viser til at han uten unntak ved
kontroll av eneboliger og leiligheter de siste årene, ser elektrorelaterte forhold som er
forskriftsstridige. Til tider farlige. Elektroregelverket er klart på at det er eier/bruker av
elektriske anlegg som er ansvarlig for at det er i forskriftsmessig stand. Forutsetningen for
at feil oppdages, er at man får elanlegget kontrollert. Dersom man ikke får elanlegget
kontrollert vil slike forhold kunne bli ny eiers ansvar etter en viss tid. Mange selger også
eiendom uten å være klar over at de selger et farlig anlegg til andre, fordi boligen ikke
er kontrollert.
Vi ser ofte på egenerklæringen i forbin
delse med eierskifteforsikring at tidligere
eier ikke kjenner til at det er utført elek
trisk arbeid av ufaglærte, mens kontrol
len viser at dette er opplysninger som
ikke stemmer med faktiske forhold. Det
er dessverre en del konflikter rundt
dette, og mange opplever at deres livs
investering blir deres livs mareritt.
I en av de siste sakene Leere var
involvert, i fikk ny huseier strøm i seg på
kjøkkenet dagen etter at de flyttet inn.
Her innrømmet tidligere eier at han
hadde utført arbeidet, selv om han i
egenerklæringsskjemaet hadde avmerket
for at han ikke kjente til om det var
utført elektriske arbeider av ufaglærte.
Tidligere eier var ikke fagmann.
I pågående sak annet sted i landet var
det montert noen ujorda skjøtelednin
ger på et kjøkken. Helt ulovlig. Her
anbefalte eiendomsmegler å fastmonetere
disse, og alt ville være ok. En feilaktig
informasjon, som de unge huskjøperne
ikke hadde noen forutsetninger for å
vurdere, og tok informasjonen for «god
fisk». De var ikke klar over at dette
kunne koste dem livet under gitte
omstendigheter.
Når vi også vet at det i nye elektriske
anlegg er en feilprosent på cirka 60, er
det på høy tid at noe gjøres mht kompe
tent tredjeparts el-kontroll. Ofte ser vi at
feil i elanlegget medfører utbedringsar
beider i størrelsesorden kr. 50 000,00 til
kr. 200 000,00, og i enkelttilfeller mye
mer. Det er alltid ny eier som taper på at
andre har gjort ulovlighter. Eierskifte
forsikringen dekker ikke tapt arbeids
fortjeneste, redsel for å bo i boligen osv.

Ei heller tapt nattesøvn, forringet livs
kvalitet med mer.
Anbefalingen blir derfor å få med i
kjøpsavtale/kontrakt at man forutsetter
at det elektriske anlegget er i forskrifts
messig stand. Få elanlegget kontrollert
av elsikkerhetskontrollør før du flytter
inn. Alle elektroarbeider utført etter
1.1.1999 skal være dokumentert med
kontrollrapport og samsvarserklæring,
med mer. Denne dokumentasjonen skal
oppbevares i hele elanleggets levetid, ref.
Forskrift om elektriske lavspenningsan
legg, § 13. Er den ikke tilgjengelig, er det
en mangel.
Dersom man blir enig med tidligere
eier å holde tilbake et sekssifret beløp
inntil kontrollrapport, anbud og utbed
ring av forskriftsstridige forhold forelig
ger av nøytral part (innen rimelig tid),
kan det være hensiktsmessig.
Vi kan garantere at en større del av
dette beløpet vil bli brukt til å utbedre
forskriftsstridige elektriske feil i svært
mange tilfeller, men du vil bo mye tryg
gere, noe som bør være en selvfølge når
du gjør ditt livs investering. Antall bolig
branner vil også bli redusert. I dag har vi
ingen slike rutiner her i landet. En svikt i
systemet som koster milliarder årlig i til
legg til de menneskelige tragediene en
del blir utsatt for.
Lykke til med tryggere boligkjøp for
deg og dine. Det er du selv som har
ansvaret i følge regelverket (samme for
skrift som ovenfor, § 9 – se www.lovata
– søk forskriftsnavn).
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Hyttelivsmessen
Temaforedrag
Hyttelivsmessen 2010 har gått av stabelen med Norges Hytteforbund til stede.
Se annen artikkel om dette på neste side.
Lørdag den 24. april arrangerte NHF
3 temamøter med foredrag av forbun
dets juridiske rådgiver. Kl. 1300 snakket
han om arv og overføring av fritidseien
dom til neste generasjon, kl. 1500 var
temaet privat vann- og avløpsanlegg,
med de juridiske spørsmål som oppstår
i denne sammenheng, og kl. 1700 var
planen å presentere et foredrag om
strandsonen og allmennhetens rettig
heter.
Dessverre var messeadministrasjonen
ikke flinke nok til å annonsere de tre
temaseansene, hvilket resulterte i at
fremmøte ble noe magert. Siste fore
drag, om strandsonen, ble derfor avlyst.

Generasjonsoverdragelse
og arv
Foredraget knyttet til dette temaet kon
sentrerte seg om generelle arveretts
regler, arveavgiftsregler og spesielle råd
om hvordan man kan innrette seg når
foreldrene ønsker å overdra hytta til ett
barn eller flere barn i fellesskap. Det ble
også ved dette høvet advart mot de pro
blem som kan oppstå når hytta overdras
til flere barn i fellesskap, og viktigheten
av en detaljert sameieavtale i forkant ble
spesielt presisert. Deltakere i salen

kunne fortelle om selvopplevde proble
matiske forhold som hadde oppstått
nettopp fordi foreldrene ikke hadde
vært bevisst på dette spørsmålet ved
overdragelse.
Spørsmålet om hvorvidt foreldrene
skal velge å overdra hytta mens de lever,
eller om de skal la dette utstå til skifte
etter at de er bort, ble også diskutert.
Norges Hytteforbunds jurist har bred
erfaring i å lede prosessen ved slik over
dragelse som dette inn på det rette spor,
og medlemmene får slikt «sporvalgsråd»
gratis.

Private VA-anlegg
(vann- og avløp)
Kommunenes til dels skrantende øko
nomi (eller i alle fall kreativitet når det
gjelder å «melke» hyttefolket) har ført til
en praksis rundt om i landet som går ut
på at kommunene stadig overlater mer
av opparbeidelsen av infrastrukturen til
private initiativ. Kommunene bygger ut
sine VA-anlegg bare til et visst punkt, og
så forutsettes det at de potensielle bru
kerne selv bygger private anlegg som
kan knyttes opp til det kommunale
anlegget. Ofte er det slik at en videre
utbygging av et hytteområde er basert
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nettopp på forutsetningen av at et slikt
privat anlegg etableres.
Kommunene kan ikke tvinge allerede
etablerte hytteeiere til å knytte seg til
slike anlegg, men det er jo svært ofte slik
at den enkelte hytteeier, når muligheten
byr seg, gjerne vil øke komforten på
hytta ved innlegging av vann og etable
ring av vannklosett. Men – dette koster,
ofte flere 100-tusen kroner, så her er det
viktig å gjøre tingene riktig. Det var
nettopp spørsmålene rundt dette som
ble gjennomgått i foredraget. Ikke bare
forholdet til kommunen, men forholdet
til eieren av grunnen rundt hyttene, for
holdet til entreprenøren som velges til å
gjøre arbeidet med å etablere anlegget,
og forholdet hytteeierne seg i mellom.
Man støter i denne sammenheng på en
rekke større- og mindre problemstillin
ger som det er viktig at man er bevisst
på, og skikkelig planlegging i forkant er
alfa og omega.
Også på dette felt har NHF bred erfa
ring og rikelig med kunnskaper som kan
komme medlemmene til gode.
Gunnar Svendsen

2010
Referat fra NHF´s
deltagelse på Hytteliv 2010
Hytteliv 2010 er et årlig arrangement som finner sted på Hellerudsletta messesenter i
Skedsmo kommune. Dette er den viktigste møteplassen for hyttefolket landet over.
NHF har deltatt på denne messa tidlige
re, men det er en god del år siden nå, og
det har ikke vært med spesielt stor suk
sess. Denne gang satset vi imidlertid
sterkere – og det skulle vise seg å gi gode
resultater!
Årets messe fant sted i dagene tors
dag 22. – søndag 25. april. NHF hadde
en stand på 10 m2 og stilte som vanlig
med blader og vervebrosjyrer til utde
ling. Det ble delt ut t-skjorter, første
hjelpspakker, plasterpakker og penner.
Gjennom alle disse dagene lokket NHF
med redusert pris på medlemskap ut
2010. Dette resulterte i mange nyinn
meldinger direkte på messen. Det var
stor interesse for NHF´s stand, og nok

en gang fikk vi bekreftet at det var en
god del hytteeiere som ikke visste at vi
eksisterte. De aller fleste som besøker
denne messen eier egen hytte.
NHF´s konkurranse, hvor man
kunne vinne 24-delers bestikksett fra
HardangerBestikk og 1 års medlemskap
i NHF, var populær blant de besøkende
på standen.
Juridisk konsulent Gunnar Svendsen i
NHF holdt innlegg om arv, vann/kloakk
og strandsone/allemannsretten. Besøks
tallet var ikke helt som vi kunne ønske,
noe som blant annet kan skyldes man
gelfullt opplegg hos messearrangøren for
å kommunisere med de besøkende om
hva som skjer i løpet av messedagene.

Arrangøren har meldt at det var
totalt 16953 besøkende innom messen i
løpet av 4 dager. Dette var en nedgang
fra 2009, hvor det var 18273 besøkende.
Torsdag og fredag var relativt rolige
dager, lørdag var det større trykk, men
også da var det rolige perioder, mens
søndag definitivt var den mest hektiske
dagen. Det var også denne dagen det
kom inn flest innmeldinger.
Så godt som alle i styret var med på å
betjene NHF´s stand – og det ble gjort
en formidabel innsats!
Tove Helen Selbæk

Heldige vinnere av NHF´s konkurranse
Tradisjonen tro arrangerte NHF på Hytteliv 2010
en konkurranse for de som besøkte vår stand.
1. premien var et 24-delers NORA
bestikksett fra HardangerBestikk.
Rigmor og Finn Cedervall fra Oslo ble
de lykkelige vinnere!

Vi gratulerer til alle sammen!

Rune Eriksen fra Drammen og Peder
Munkelien fra Skogbygda ble trukket ut
som vinnere av 1 års medlemskap i
Norges Hytteforbund.

Rigmor Cedervall er strålende fornøyd
med bestikksettet fra HardangerBestikk
som hun og mannen Finn Cedervall vant
på Hytteliv 2010.

Red.
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Viktig om
dokumentavgiften
I forbindelse med innløsning av festetomt er det mange som får seg en overraskelse –
i denne forbindelse de som har festekontrakter som ikke er tinglyst.
Det er nemlig overraskende mange tom
tefestere rundt om i landet som ikke har
tinglyst sine festekontrakter.
Kravet på å få innløst tomten er ikke
avhengig av at festekontrakten er ting
lyst. Heller ikke at tomten er fradelt på
formell måte. Dette har man kanskje
ikke tenkt så mye på opp gjennom
årene. Men – de som har festekontrakter
som ikke er tinglyst, blir som regel
bevisst på dette når de skal innløse tom
ten. Da vil man selvfølgelig sørge for at
overdragelsen av eiendomsretten til
tomten blir tinglyst på behørig måte, og
det er altså her «kaninen kommer ut av
hatten».

eieren av den festede tomten – som har
hatt hjemmelen til hytta. Grunneier har
ikke hatt eiendomsretten, men hjemmelen følger den som har hjemmelen til
tomten. Her ser man altså at det ikke all
tid er slik at hjemmelen følger eien
domsretten.
Når man, for eksempel i forbindelse
med kjøpet av tomten, vil tinglyse over
takelsen av eiendomsretten til denne,
følger hjemmelsoverføringen til selve
hytta også med. Det er denne hjemmelsoverføringen man skal betale dokument
avgift for og ikke overdragelse av eien
domsretten. Overdragelse av hytta sepa
rat – uten at man samtidig overdrar
hjemmelen til grunnen eller festeretten
til denne, er ikke mulig.

Grunnboken – tinglysingsregisteret – er
et offentlig register som skaper såkalt
notoritet for eiendomsretten. Dette betyr
at enhver kan gå inn i registeret og finne
hvem som har hjemmel til eiendommen
(inkl. installasjonene på denne), og der
med er man i god tro også m.h.t. hvem
som har eiendomsretten (dersom man
ikke har positive opplysninger om at
dette er en annen enn den som har
hjemmelen).
Det er etter hvert mange medlemmer
som har kontaktet oss i forbindelse med
det problemet som vi her berører, og vi
håper at vi med dette har gitt en grei
forklaring på noe som kanskje i første
omgang kan virke «helt bakvendt».

I og med at festekontrakten ikke tidlige
re er tinglyst, så er det grunneieren –

Gunnar Svendsen

Nettportalene åpnet for
private fra 1. januar
Fra 1. januar 2010 ble nettportalene pålagt å gi alle mulighet til
å annonsere boligen på nett.
Etter forslag fra Konkurransetilsynet ble
det i september i år vedtatt en ny for
skrift som pålegger nettportalene å gi
alle tilgang på ikke-diskriminerende vil
kår. Reglene trådte i kraft 1. januar 2010,
slik at også privatpersoner selv kan legge
ut boligannonser.
Tidligere har nettportaler som Finn.
no hatt en praksis hvor bare profesjonel
le har fått lov å annonsere.

– Det har hele tiden vært lovlig å
selge boligen uten å bruke megler, men
boligselgere har vært nødt til å bruke
eiendomsmegler eller advokat for å få
annonsere på en av nettportalene, sier
seksjonsleder Eivind Stage i Konkurran
setilsynet. – Forskriften gjør at folk nå
får en reell mulighet til å velge om de vil
gjøre deler av salgsjobben selv.
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– De nye reglene vil føre til økt kon
kurranse mot eiendomsmeglere og
advokater og større valgfrihet for for
brukerne. Dette kan gi lavere kostnader
når en skal selge bolig, noe som vil
komme både kjøpere og selgere til gode,
sier Stage.

Tinglysning
Vi har fått denne henvendelsen fra en grunneier og bortfester:

NHF´s svar til Randen:
Norges Hytteforbund

eller hytteeigar, men grunnEg som skriv dette, er korkje medlem
dykk, fordi eg via ein hytteeigar og bortfestar. Eg skriv likevel til
de kanskje har vurderingar
eigar har kome borti eit problem som
av.
t i ei grunneigarsam
Det vart inngått avtale om festing av tom
ikkje tinglyst.
vart
len
eige rundt 1980 og sett opp hytte. Avta
For at ein feste
len.
avta
Dagens hytteeigar ønskjer å tinglyse feste
det ifølgje
må
t,
lysas
avtale med bygningar på skal kunne ting
bygningen/
på
te
skøy
ings
Statens kartverk føreliggje eit overdrag
ingsskøyte til
drag
over
e
bygningane. Altså må grunneigarane skriv
hytteeigar.
inneber for det første at
For meg virkar dette meiningslaust. Det
at
stå grunneigarane var eiga
det i grunnboka i Statens kartverk vil
ktet. Når noverande og tid
rar av hytta fram til tinglysingstidspun
ulike godkjenningar frå det
legare hytteeigar har fått byggjeløyve og
enn dei som er oppførde i
n
offentlege, vil desse då stå på anna nam
mellom grunnboka og til
grunnboka. Og det vil ikkje vere samsvar
e, som aldri har oppfatta
dømes skatteoppgåvene frå grunneigaran
har derimot betalt for
ar
denne hytta som vår eigedom. Hytteeig
ka altså ikkje har hatt.
nbo
muesskatt for eigedom han ifølgje grun
last dokumentavgift til
beta
For det andre inneber det at det må
% av 1 million, altså
2,5
om
staten. I dette tilfellet vil det dreie seg
g til å betale. I feltet
villi
seg
25 000 kroner, som tomtefestar har sagt
slik at staten, i til
g,
lysin
der hytta ligg, er det festa hytter utan ting
e for dei andre
sam
den
er
felle alle ønskjer tinglysing og verdien
a overføringar
form
pro
for
er
hyttene, truleg vil motta 200 000 kron
andre stader.
ge
man
llell
av eigedom. Og truleg er situasjonen para
å få ettergitt
om
atet
ktor
dire
Hytteeigar har vore i kontakt med Toll
går.
e
ikkj
dokumentavgifta og fått som svar at det
rbund kjenner til andre
Spørsmålet mitt er om Norges Hyttefo
på meg som ei sak som
det
ar
måtar å løyse dette på. Viss ikkje, verk
bør takast opp med styresmaktene.
Beste helsing
Olav Randen

Takk for innspillet, Olav Randen!
Dette er et vel kjent problem, og det
har vært tatt opp med myndighetene
mange ganger om det kan være mulig å
gjøre noe med dette.
Saken er den at man her må se forskjel
len mellom eierskap og hjemmel. Det er
faktisk slik at det er ikke alltid at eier
skap og hjemmel følger hverandre, slik
som det er i det tilfellet du tar opp. Det
er ikke skifte i eierskap man betaler
dokumentavgift for, det er skifte i hjem
melen.
Forholdet mellom grunneieren og festeren er regulert i festeavtalen, og det er
ingen tvil om at det er festeren som eier
og disponerer bygningene på tomta. Det
er imidlertid grunneieren som har
hjemmel til bygningene så lenge feste
kontrakten ikke er tinglyst. Dette betyr
bl. a. at alle pengeheftelser som grunn
eieren har på sitt bruk, også hefter på
festetomten m/bygninger, og festerens
eiendomsrett har ingen notoritet over
for tredjemann, f. eks. grunneiers kon
kursbo. Det er altså denne endringen i
hjemmelen til festerett og bygninger
som endres ved tinglysingen. Samtidig
som man tinglyser, må grunneiren sørge
for å få sine panthavere til å frafalle pan
tet for så vidt gjelder festetomten og
bygningene på denne. Hvis ikke, vil
disse fortsatt hefte på hytteeieren etter
tinglysingen. Som du forstår – dette er
et klart eksempel på viktigheten av å se
forskjellen på eiendomsrett og hjemmel.
Dersom man passer på å tinglyse så føl
ges disse ad, og det er ikke noe problem.
Dersom man ikke gjør det, kommer
problemene.
Med vennlig hilsen
Gunnar Svendsen
Juridisk konsulent
Norges Hytteforbund
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Er du hytteeier og ikke medlem
i Norges Hytteforbund?
Da bør du vurdere å bli det!
Som medlem vil du motta det bladet du nå leser 4 ganger i året. Vi har fokus på de juridiske
problemstillinger som kan bli aktuelle for hytteeiere.
Vi gir gratis juridisk rådgivning til våre medlemmer og gratis tilgang til div. kontraktsformularer, for eksempel
festekontrakt, kjøpekontrakt og leiekontrakt.
Du får rabatter hos våre rabattleverandører av bl.a. trevarer rundt omkring i landet.
Sist – men ikke minst – som medlem støtter du en organisasjon som står på barrikadene og kjemper for et
bedre hytteliv for deg og dine!

Meld deg inn i dag!
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En bedriten konflikt

Hytteeier fortviler over
hage full av sauemøkk
Ingar Bakksjø er i ferd med å gi opp hyttelivet i skjærgården, skriver Brønnøysunds Avis.
Han bor i Brønnøysund, men har beholdt barndomshjemmet på Lille-Torges som
fritidsbolig.
Da familien kom dit i påsken fant de
nok en gang hagen full av sauemøkk.
– Vi måtte bare snu. Vi hadde med
barnebarna, men vi kunne ikke la
ungene være ute når det lå skit over alt,
sier Bakksjø til lokalavisen.

alltid en mulig løsning. På en fritids
eiendom vil det som regel verken være
gjerdeplikt eller gjerderett. Andre kan
ha beiterett i området der hytta er
plassert, sier Tørrisen til Brønnøysunds
Avis.

Klassisk konflikt

Kan være slutt

– Dette er en klassisk konflikt mellom
hytteeiere og bønder, sier sorenskriver
Roald Tørrisen i Brønnøysund til avi
sen. Han påpeker at det i praksis bare er
gjerding som hjelper, men det er ikke

Hytteeier Ingar Bakksjø sier at han føler
seg fortrengt. Huset han bruker som
hytte ble bygget på 1880-tallet, og han
har brukt det som feriehus siden 1987.
Nå kan det være slutt.

– Vi føler oss fortrengt. Det nytter
ikke å dyrke noe i hagen, alt blir spist
opp av sau. Man vet knapt hvor man
kan sette beina for møkk, sier han.
Bakksjø har foreslått for grunneieren
og sauebonden at han setter opp gjerde,
men bonden foreslo at bare huset skulle
gjerdes inn, ikke hele området ned til
sjøen.
Hvis en sak som dette til sjuende og
sist må løses av en domstol kan det bli
en kostbar affære.

Hyttepoeten:

Livstrua
Når plogene kommer fra varmere egner
og brøyter vekk siste vinterrest
Når våren gir liv over alt, alle veier
og livstrua innbyr til vårtakkefest.
Når veigrøfta blomstrer av hvitveis og hover
og blåveisen blåner ved granlegg i hi.
Når blomster og dyr som ligger og sover,
står opp i fra dvalen i grojord og hi.
Når heggbruden står foran Pans alter,
og svarer til sommer´n et rungende JA.
Da er det deilig å være forvalter
av livet og alt vi skal ta oss av.
Ragnar Otto Eriksen
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Hytte & Fritid til velforeninger
Frem til nå har velforeninger tilsluttet Norges Hytteforbund mottatt opptil 3 eks. av Hytte & Fritid
per post. Ettersom vi for en tid tilbake innførte en ordning hvor velforeninger får mulighet til å
motta bladet digitalt, så har styret vedtatt at det i fremtiden skal være slik at vellene kun mottar
1 eks. per post.
Vi håper dette ikke medfører noen ulemper får våre velforeninger. Dette er vårt tiltak for å spare
både penger miljøet.
Red.

Velmedlemskap/
personlig medlemskap?
Vi opplever fra tid til annen at personlige medlemmer melder seg ut av Norges Hytteforbund, med
den begrunnelse at deres velforening er blitt medlem hos oss.
Vi vil imidlertid opplyse om at du som medlem i en velforening som er tilsluttet NHF ikke får
hjelp i personlige saker, men kun i saker som angår vellet som helhet. Det mest vanlige er derfor at
man står som personlig medlem, selv om velforeningen i tillegg står tilsluttet NHF.
Red.

Ønsker oss hytte
Vi er en liten familie som er veldig glad i friluftslivet. Hittil har vi bodd i telt/lavvu når vi har vært på tur, men drømmen
om egen hytte har vokst seg stadig større og vi ønsker nå å kjøpe oss vårt eget sted, gjerne av den primitive sorten.
Det trenger ikke være innlagt vann eller strøm, men bør helst være vei helt frem pga. at vi har små barn.
Aller helst ønsker vi oss et sted i nærheten av fiske- eller badevann, men det er ikke noe krav.
Budsjettet er begrenset, maks kr. 300.000.
Vi er ordensmennesker som lover å ta godt vare på stedet og bruke det flittig.
Kanskje kan vi evnt. leie for en periode og så kjøpe etter hvert? Vi er åpne for forslag!
Ta kontakt på tel 91803636

Har du
flyttet?
Husk å
melde
ifra til oss
om ny
adresse!
– 10 –

Utslippstillatelse på hytta
Vi får stadig spørsmål vedrørende prosedyren ved utslippstillatelse, og vi tar derfor med
denne orienteringen fra Hemsedal kommune.
Søknad om utslippstillatelse
(forurensingsforskriften
§ 12-4)
Kommunen må godkjenne både søknad
om utslipp og byggemelding før bygging
av anlegg kan igangsettes.
Byggemelding av anlegget må
behandles av kommunen etter plan- og
bygningsloven. Slik byggemelding er
inndelt i følgende fem ansvarsområder:
–	ansvarlig søker (SØK)
–	ansvarlig prosjekterende (PRO)
–	ansvarlig kontrollerende for prosjek
teringen (KPR)
–	ansvarlig utførende (UTF)
–	ansvarlig kontrollerende for utførel
sen (KUT)
Firma som engasjeres for å utforme og
prosjektere anlegg vil stå som ansvarlig

prosjekterende (PRO) og ansvarlig kon
trollerende for prosjekteringen (KPR).
Det gjøres oppmerksom på at firmaet
må godkjennes av kommunen for slikt
arbeid.
For de øvrige ansvarsområdene i
byggemeldingen (SØK, UTF, KUT)
benyttes ofte et annet firma. Dette kan
være et entreprenørfirma eller et rørleg
gerfirma som kommunen godkjenner
for slikt arbeid. Søker er ansvarlig for at
søknaden er komplett når den leveres til
kommunen.

Ferdigmelding
Så snart arbeidet med avløpsanlegget er
ferdig skal rørlegger/entreprenør
(ansvarlig kontrollerende for utførelse)
sende inn ferdigmelding til kommunen.
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Et avløpsanlegg er ikke i forskriftsmessig
godkjent før ferdigattest gis.

Drift og vedlikehold
Renseeffekten for avløpsanlegg vil være
avhengig av godt vedlikehold. Anleggs
eier er ansvarlig for å overholde krav og
vilkår som stilles i utslippstillatelsen.
Hemsedal kommune har vedtatt lokal
avløpsforskrift, se kommunens nett
side www.hemsedal.kommune.no
Elin Tangen
Saksbehandler miljø og næring
Hemsedal kommune

Spørsmål vedr. vannanlegg
til Norges Hytteforbund
Vi har fått en henvendelse fra en hytteeierforening som trenger litt juridisk bistand til
følgende problemstillinger.
Jeg er formann ei hytteeierforening i
Røros kommune med postadresse i
Brekkebygd. Grunneier fikk i 1999 god
kjenning for å legge ut 13 tomter for salg/
feste, og opparbeidet veg, vann og kloakk.
Vann ble ordnet med at det ble foretatt
grunnboring. Alle har da betalt en
grunnavgift for dekking av disse utgiftene.
Feltet er i dag fullt utbygd og alle
hyttene er ferdige og tatt i bruk. I denne
perioden har vi hatt problemer med
vannet, og allerede i 2002 ble det stilt
spørsmål om kapasiteten var god nok
for å dekke behovet. I festekontrakten
har grunneier også tatt forbehold om
fortetting av hyttefeltet og at festere/
eiere ikke kan gjøre krav på å få refun
dert tidligere betalt grunnlagsinvesterin
ger ovenfor evnt. nye hyttetomter. Her
er to av punktene som alle eierne har på
sine festekontrakter/kjøpekontrakter.

PKT 14
«Festeren plikter å tilknytte seg de tekniske
anlegg som er opparbeidet i hyttefeltet.
Kostnader forbundet med drift og vedlikehold av teknisk anlegg, herunder brøyting
og istandsetting av vei, fordeles mellom
brukerne i området etter regning. Brukerne/Velforeningens medlemmer, har solidarisk ansvar til å betale disse kostnader.»

PKT 25
Bortfester forbeholder seg førsteretten til å
levere ved, materialer, utføre transport
etc. til den bortfestede hyttetomten til
ellers like vilkår.
Fester kan ikke motsette seg evt. framtidig fortetting av hyttefeltet med nye
hytter ut over dagens reguleringsplan.
Eksisterende festere kan ikke gjøre krav
på å få refundert tidligere betalte grunnlagsinvesteringer ovenfor evnt. nye hyttetomter innefor reguleringsområdet.
Grunneiers avtale med evnt. nye festere i
området om å knytte seg til reguleringsområdets felles tekniske anlegg er eksisterende festere uvedkommende. Vederlag
for bruk av dette tilfaller grunneier og er
de andre hytteeierne i området uvedkommende.
Nye festeforhold forpliktes til å delta i
velforening samt være med på å ta sin del
av felles kostnader innefor reguleringsområdet på like vilkår som øvrige hytteeiere.

Problem:
Vannanlegget har når til tider ikke levert
nok vann slik at brønn har gått tom. En
gang førte dette til at pumpe måtte byt
tes. (Dekket av leverandør da det ble
påvist silt i brønnen/pumpa). I anlegget
har det flere ganger vært påvist sand/
grus/ silt som har ført til at hytteeiere har
måttet installere filter samt at de har fått
skader på armatur. Vannanlegget leverer
cirka 35.000 liter i døgnet, men har kun
lager på cirka 1800 liter. Grunneier er da
av den oppfatning at vilkåra for vann
levering er i orden siden døgnbehovet er
dekket. Festere/eiere opplever da at
brønnen går tom fordi en bruker mer
vann i perioder i døgnet (morgen/kveld)
enn hva anlegget kan levere. Grunneier
viser her til Norsk Standard (500 liter pr.
hytte) og sier at festere må bekoste
installering av en buffertank. (Kostnad
cirka 100.000,-). Han sier at når den er
installert er det hans eiendom, selv om
det er en investering gjort av hytteeierne.
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I vinter har det vært kaldt, så kaldt at
det har gått frost i hovedvannledningen.
5 hytter har nå mistet vannet, trolig på
grunn av for dårlig isolasjon av hoved
vannledning over stikkveier til hytte
eiendommer.

Spørsmål:
1. Hvem eier et vannanlegg i et hyttefelt
når feltet er ferdig utbygd, er det
grunneier som har utført arbeidet og
eier grunnen, eller er det festere som
har betalt for investeringen?
2. Dersom grunneier eier vannanlegget,
hva er det han plikter å vedlikeholde?
3. Sand, stein og silt i anlegget, hvem
sitt ansvar er det, hvem skal bekoste
spyling?
4. Frostskader og tining av hovedled
ningsnett, hvem sitt ansvar er det?
5. Er det slik at Norsk Standard for
vannlevering gjelder pr. døgn, eller
skal dette literantallet kunne tas ut
uansett når på døgnet en bruker/fes
ter har behov?
6. Hvem sitt ansvar er det å opprette en
ekstratank og kan grunneier påbero
pe seg eierskap hvis festerne må beta
le for tanken?
7. Er det festers ansvar å utbedre frost
skader på hovedvannsledningsnettet,
er det grunneier eller har leverandør
av anlegget (for 10 år siden) også et
ansvar?
8. Velforening forsøkte å opprette en
definisjonsavtale av ansvar for vann,
vei og kloakk, men grunneier avviste
denne og viste kun til PKT 14 i
festekontrakten. Hvordan kan
festere få avklart uavklarte defini
sjonsspørsmål som dette når
grunneier ikke samarbeider?
Håper på en
snarlig avklaring
Med hilsen
Medlem av en hytteeierforening
i Røros kommune

Hyttepoeten:
Svar:
1. Eiendomsretten til vannanlegget.
Basert på innholdet i pkt. 25 i kon
trakten, er det nok slik at det er
grunneieren som står som eier av
det vannanlegget som hytteeierne
har betalt. Dette kan sammenlignes
med et privat VA-anlegg som over
tas vederlagsfritt av kommunen.
2. Grunneier plikter å vedlikeholde
det han eier, det vil si det som
utgjør fellesanlegget frem til hver
enkelt hyttetomt-grense.
3. Grunneier må stå for alt vedlike
hold og utgiftene fordeles på bru
kerne.
4. Dette gjelder også for frostskader.
5. Så vidt vi vet, gjelder Norsk Stan
dard for vannlevering for levering
per døgn.
6. Grunneier må stå for etableringen
av ekstratank. Dette blir vel å
betrakte som en nødvendig utbe
dring som må behandles på samme
måte som vedlikehold. Dersom
grunneieren på forhånd sier at vil
kåret er at denne tanken også skal
være hans eiendom, blir det slik.
7. Det er nok dessverre slik at mulig
heten til å reklamere over det som
ble etablert for 10 år siden ikke len
ger er til stede.
8. Den eneste måten å få avklart ukla
re definisjonsspørsmål på, er å
fremlegge dette for domstolen.

Vårvind
Vinden føner furufrua,
det er kveld og vårlig bris.
Skauen får tilbake trua
på et liv foruten is.
Vannet drypper i fra vier.
Vinden tørker grantreskjegg.
Vårlig vind på alle stier,
suser gjennom bar og legg.
Vinden bringer våren med seg.
Vi har ventet lenge, nå.
Det blir bart på sti og vei.
Kom, bli med meg ut og gå!
La oss gå på stier sammen.
La oss kjenne lukt av vår.
Ta en rast på setertrammen
med en bålkokt kaffetår.
Ta mi hand i bratte skrenter,
over bekk og glatte sva.
Sommervarme kvelder venter.
Blir du med meg også da?
Ragnar Otto Eriksen

Gunnar Svendsen
Jur. kons. NHF

5
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Juristen svarer
NHFs jurist Gunnar Svendsen svarer på henvendelser
fra våre medlemmer.

Adkomstvei
Jeg fikk for cirka 15 år siden, av grunn
eieren som eier hele området som gren
ser til min tomt (eiertomt), lov til å
anlegge en adkomstvei for bilkjøring fra
grunneiers private skogsbilvei og frem
til min tomt. Veien er bygget, og er cirka
250 meter lang. Til nå er det kun jeg
som har hatt behov for å bruke veien, og
det er dermed jeg som også besørger alt
vedlikehold.
Nå har grunneieren solgt en hytte
tomt litt bakenfor meg, og man skal
starte byggingen her i løpet av somme
ren.
For kort tid siden fikk jeg besøk av
min nye nabo som opplyste at han
hadde fått tillatelse av grunneieren til å
bruke min vei cirka 200 meter, og til selv
å bygge seg vei derfra og inn til egen
tomt. Jeg har hele tiden oppfattet
adkomstveien som min vei, og sa derfor
til naboen at jeg fant det rimelig at han
refunderte en del av de (relativt store)
anleggskostnadene som jeg hadde hatt
med denne veien. Naboen tok deretter
dette opp med grunneieren som blankt
avviste at jeg hadde noe krav. Riktignok
hadde jeg bygget/bekostet veien, men
den lå på hans eiendom, og det var der

for han som bestemte hvem som skulle
få kjøre på veien og hva disse evnt. skul
le betale for veiretten.
Hvor står jeg i denne saken?
Vei «eier»?
Svar
Da du ikke gir noen opplysninger om
hvorvidt du inngikk skikkelig skriftlig
avtale med grunneier den gang du
bygde veien, går vi ut fra at det ikke
foreligger noen annen avtale om at du
kunne få bygge veien og at du fikk rett
til å bruke den (veirett). Dermed er nok
dessverre grunneiers holdning nå når
nye brukere kommer til, riktig rettslig
sett. Moralsk kan man nok si at dette
burde grunneieren uttrykkelig ha gjort
deg oppmerksom på da du fikk tillatelse,
men når ingen avtale er inngått, er det
grunneier som eier veien. Den nye bru
keren må imidlertid finne seg i å delta
sammen med deg i vedlikeholdet. Det
følger direkte av veiloven (§54).

Båtfeste/bryggeplass
I mitt skjøte står det at jeg har vederlagsfri rett til båtfeste på grunneiers eiendom
like nedenfor hytten. (Jeg har ikke egen
strandlinje).

Nå har grunneier bygget en liten
brygge på den plassen jeg har hatt mitt
båtfeste, og han har ikke andre plasser i
nærheten å henvise meg til for feste til
bolt på land. Han tilbyr meg å få dette
«erstattet» med en bryggeplass som jeg
skal betale kr. 12.000,- for, og utover
dette en årsleie på kr. 3.000. Må jeg
godta dette?
Svar
Slik du forklarer dette, er svaret absolutt
nei. Grunneier har frarøvet deg din ting
lyste rettighet ved å anlegge bryggen, og
han må nå gi deg en vederlagsfri båtfes
terett (bryggerett) i tilknytning til bryg
gen.

Elgjakt
Det er (heldigvis) en stund til elgjakta
begynner, men jeg har allerede begynt å
forberede meg. Som ikke-jeger, men
derfor ikke motstander av jakt, stiller jeg
hvert år spørsmålstegn ved det faktum
at elgjegerne i jakttiden beveger seg
(eller sitter på post) helt inn mot hytte
veggene. Hva gjør jeg dersom denne
virksomheten blir for belastende for til
værelsen på hytta i de ukene jakten
varer?
«Glad i elg-karbonader»
Svar
Vi anbefaler at du tar kontakt med det
jaktlaget som driver jakten i området
rundt din hytte, i god tid før jaktseson
gen. Jaktlaget består gjerne av flere
grunneiere i området (eller noen som
disse leier ut til). Dersom det likevel blir
for mye wild-west når jakta starter, så er
det lensmannen som er rette vedkom
mende for din reaksjon.
Vi hadde nær sagt; «skitt jakt».

– 14 –

Tanker i kjølvannet av
Statskog-saken
Vi har tidligere brukt mye spalteplass i bladet for å holde leserne orientert om den såkalte
Statskog-saken. Saken – eller rettere sagt sakene – startet, som den ivrige leser vil huske,
med at Statskog, som landets uten sammenligning største bortfester av fritidstomter, gikk ut
unisont til sine festere rundt om i landet og krevde oppregulering av festeavgiften etter en
verdivurdering av tomtene. Svært mange festere, de aller fleste, valgte, uten å ta stilling til
den rettslige holdbarheten i kravet, å betale det Statskog forlangte. Det var imidlertid også
mange festere som protesterte mot kravet og nektet å betale noe utover en indeksregulert
oppgradering av festeavgiften.
Det hele endte med at Statskog gikk til
domstolen med sakene og en lang og
dyr prosess ble resultatet. Saken gikk for
flere tingretter og noen – 2 saker – endte
også opp i lagmannsretten. Statskog
tapte den ene saken som ble pådømt i
lagmannsretten, og anket den videre til
Høyesterett (HR). Mens saken lå under
påvente av behandling i HR, ble den
andre lagmannsrettsaken (der også fes
terne hadde vunnet frem i tingretten)
stanset (midlertidig).
For å gjøre en lang historie kort, så
endte HRs forhåndsvurdering (kjære
målsbehandling) av den ene saken opp
med at HR ikke ville behandle den som
ankesak. Dette fordi HR fant at saken
ikke var av en slik interesse at HR burde
behandle den.
Etter dette har Statskog trukket til
bake anken i den andre lagmannsrett
saken, og har også trukket de andre
sakene som står for forskjellige tingret
ter. I tillegg har Statskog gått ut og sagt

at de reverserer sitt krav «rund baut»
om markedsregulert festeavgift, slik at
alle de berørte fritidsfesterne nå får
regulert sine festeavgifter fra 2002 etter
forandringen i konsumprisindeksen.
Dette betyr tilbakebetaling av mange
millioner kroner til flere tusen festere.
Spørsmålet som nå kommer opp er
hvilken presedensvirkning dette får for
tomtefestere generelt.
Vår oppfatning er at det som har
skjedd i Statskog-saken neppe har frem
brakt ytterligere argumenter av generell
betydning til spørsmålet om vilkårene
til det såkalte «tvillaust-kravet» i tomte
festeloven § 15. Dette er lovens vilkår for
at grunneier kan kreve markedsregule
ring i stedet for indeksregulering, som
er lovens hovedregel. Avgjørelsene i Stat
skog-sakene er ikke bare knyttet direkte
opp til de forskjellige kontraktstypene
som Statskog har brukt, men også til
den mangelfulle prosedyre som Statskog
har fulgt i reguleringsprosessen opp
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gjennom årene. Disse elementene samlet
var det som felte Statskog. Det som
imidlertid også var svært interessant, var
at Statskog i den lagmannsrettsaken som
ble trukket etter HRs avgjørelse, ble felt
på avtalelovens § 36 om urimelig forret
ningsførsel. Tingretten fant at Statskog
ikke hadde fulgt de spilleregler som må
forventes av en profesjonell statlig aktør
overfor en privat fester.
Vi i NHF har fulgt opp denne saken
ved å kreve at Statskog nå også må beta
le tilbake penger til de festerne som har
fått anledning til å innløse sine feste
tomter, og som har betalt kjøpesummen
basert på den høye festeavgiften som
Statskog nå altså har måttet gå tilbake
på. Her foreligger det per skrivende
stund ingen avgjørelse. H&Fs lesere vil
selvfølgelig bli holdt orientert om hvor
dan dette går.
Gunnar Svendsen

- Gi hyttefolket
stemmerett!
– Vi ønsker hyttefolket
velkommen som
innbyggere, sier Eivind
Brenna (V), ordfører i Vestre
Slidre
– Som ordfører i en utkantkommune
som sliter med nedgang i folketallet, så
oppleves det «spinnvilt» at vi ikke tar
imot alle dem som vil til oss som full
verdige innbyggere. Det er gammel
kunnskap at nedgang i folketallet fører
til en negativ spiral for bygdesamfunne
ne. Nå melder Reidar Almås hos Bygde
forskning at hyttefolk ønsker å flytte til
hytta. Vi ønsker hyttefolket velkommen
som innbyggere, sier Brenna videre.

Bygdepatrioter
– Mange av våre gjester er bygdepatrio
ter, men ifølge Norges lover bor du der
du er minst 50 prosent av tiden.

Derfor har de bosted registrert hjemme
i byen, men tilbringer mye av tiden på
hytta. Hvorfor ikke la hyttefolket
bestemme selv hvor de vil bo? Med fri
bostedsrett følger at de kan få med
bestemmelse gjennom valg og påvirker
hvordan deres hytteomgivelser skal
være. For det som berører hytta har de
ofte sterke meninger om, men i dag har
de liten innflytelse.

Skatt av inntekt
– En av våre fordeler, er at en stemme i
Vestre Slidre ved lokalvalg teller 200
ganger mer enn for eksempel i Oslo, ut
fra at vi er 2200 innbyggere, mens Oslo
har en halv million. Hyttefolk har også
ønsker om et godt helsetilbud, legevakt
med mer, når de er på hytta. Slik det er
nå, betaler de ikke skatt her i hyttekom
munen. Vi har ikke planer om å innføre
eiendomsskatt, hverken for hyttefolk
eller faste innbyggere. Skatt bør betales
av inntekt og ikke av hus og hjem. Inn
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tektsskatt må betales der du bor. Med
medbestemmelse følger en større for
pliktelse til å ta vare på bygda de har
hytte i, sier ordføreren.
– Det følger naturligvis mange
utfordringer med at vi i Valdres fire–
femdobler innbyggertallet i påskeferien.
Politi og legevakt merker trykket. Med
flere som bor på hyttene vil vi også opp
leve et pleiebehov, selv om det ikke har
slått til ennå. Veier skal brøytes, vann og
kloakk skal bygges inn i hyttefeltene. Så
kostnadene øker for en liten kommune.
Men det kan inntektene også. Ikke
minst blir bygdene tilført menneskelige
ressurser med ideer og vilje til å ta et tak
for bygda.

Det gode liv
– Uansett blir det spinnvilt å ikke ta
imot flere som innbyggere, når så mange
ser det som det gode liv å være i Valdres
store deler av livet sitt, avslutter Brenna.
Kilde: www.aftenposten.no

Frp-kommune innfører
hytteskatt
Til tross for at
Fremskrittspartiet har
programfestet sin motstand
mot eiendomsskatt, går
Nordreisa med Frp-ordfører
John Karlsen i spissen inn for
å innføre slik skatt – også for
hytteeiere.

– Det er fryktelig skuffende. Frp har sagt
at de er garantister for at innføring av
eiendomsskatt ikke skal finne sted i
deres kommuner. Hvis garantist ikke
betyr mer enn dette, ja da er det ikke
rart nordmenn har politikerforakt,
sier administrerende direktør Peter
Batta i Huseiernes Landsforbund til
Hytteliv.
Nordreisas ordfører John Karlsen
(Frp) legger skylden for den nye skatten
på en stram kommuneøkonomi.
– Vi har ikke penger så vi måtte gjøre
det, innrømmer Karlsen, som dermed
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handler stikk motsatt av det som er ned
felt i partiets program.
Før stortingsvalget sa Karlsens parti
felle UIf Leirstein at partiet gikk til valg
på å fjerne hele eiendomsskatten.
Han synes vedtaket i Nordreisa er
synd fordi det går ut over partiets tro
verdighet.
– Vi er imot eiendomsskatt. Vi jobber
for å få skatten fjernet. Men jeg kan ikke
annet enn å beklage at disse lokalpoliti
kerne ikke følger partiprogrammet, sier
Leirstein.
Kilde: www.aftenposten.no

Spar tid og penger med
vedlikeholdsvask!
Med våren kommer lyset ubønnhørlig inn i stuen og avslører at vinterens intense fyring og
stearinlysbrenning har satt sine spor. Et grått lag ligger over tak og vegger. Da er det på tide
å gjøre vedlikeholdsvasken. Med riktig utstyr vil du spare mye tid og penger.
Overflaten på tak og vegger må vedlike
holdes for å holde seg pen. Vanligvis
holder det med en årlig vedlikeholds
vask for å få farger og glans frem på
overflatene igjen. Skjolder fra stearinlys
og oppsamling av sot fjernes enkelt med
en mikrofibermopp.

Myter står for fall
Mange kvier seg for å rengjøre tak og
vegger fordi det er tungt å arbeide med
hendene over hodet. At rengjøring gjør
det verre med skjolder og lo som ligger
igjen etter kluten er også gamle sann

heter som ikke er gyldige lenger. – Å vaske
tak og vegger med riktig utstyr er mye
enklere enn å tørke støv i en stue med
pyntegjenstander, sier Jostein Brekka,
fagmann og produktutvikler i Jordan.
– Jobben er som regel gjort på en
time med et forlengerskaft og en tak- og
veggmopp Tar du vedlikeholdsvasken
hver vår behøver du ikke male så ofte og
glansen i tapeten kommer igjen etter en
omgang med mikrofiberen, fortsetter
Brekka.

Fjern sotet en gang i året
Sot fra fyring og stearinlys består av små
partikler som trenger inn i malingsfil
men og legger seg utenpå flatene. Partik
lene legger seg som en film over overfla
tene i rommet og det ser skittent ut.
– Tørt støv og spindelvev fjernes best
med tørrengjøring. Ved å bevege mikro
fiberkluten mot underlaget dannes sta
tisk elektrisitet i mikrofiberne og man
skaper en støvmagnet som fjerner alt
som er tørt svært effektivt. Mikrofiber

moppen/kluten ristes underveis ut av et
vindu eller ned i en søppelpose, forkla
rer Brekka. – Soten vaskes bort med en
fuktig mikrofiberklut som skånsomt
trekker til seg sotet fra underlaget. Er det
veldig skittent eller lenge siden siste vask
bør man bruke egnet vaskemiddel eller
husvask. Skyll opp moppen/kluten i rent
vann og dra raskt over tilslutt. – Desto
lenger soten får bli på overflaten jo mer
blir den sittende fast. Vedlikeholdsvas
ken bør derfor gjennomføres fast hver
vår, anbefaler Brekka videre.

Unngå gjennomblødning
og dårlig heft
En undersøkelse Gallup har gjennom
ført for Jordan viser at nesten en tredje
del av de som pusser opp selv tror det
bare er å male over.
- Sot gir dårlig heft for malingen.
Man er nesten garantert «gjennomblød
ning» fordi små sotpartikler kommer ut
gjennom det nye malingsstrøket. Der
med blir hele jobben bortkastet og man

Vedlikeholdsvasken kan spare deg for
mye tid. Fotograf: Mikael Tomaszewicz

Urent underlag gir gjennomblødninger i
malingen og dårlig heft.
Fotograf: Hanne Munklien

Vinduskarmer, kanter og hjørner vaskes
med mikrofiberklut.
Fotograf: Mikael Tomaszewicz
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Mopp vekk sot fra peisen.
Fotograf: Mikael Tomaszewicz

må starte forfra igjen. Derfor må alltid
overflatene vaskes før maling og tapetse
ring, understreker Brekka.

Riktig utstyr gjør jobben
enkel
Med moderne og tilpasset utstyr er ved
likeholdsvasken enkel å gjennomføre.
Med et forlengerskaft nås høydene
enkelt, og med mikrofiberkluter forsvin
ner sot, støv og skjolder. Hovedregelen
er at tørt skal vaskes med tørr mikro
fiber, flekker vaskes bort med fuktig
mikrofiber, avslutter Brekka.

Fem trinn til vedlikeholdsvask:
1. Dekk over møbler, bokhyller, tv og
datamaskiner med plast for å unngå
vannsøl.
2. Fjern støv, spindelvev og smuss ved å
dra over tak og vegger med tørr
mikrofibermopp. Vær nøye med kar
mer, kanter og hjørner.
3. Fukt overflaten med Jotuns Husvask i
trykksprøyte eller med en mikro
fiberklut. Unngå vanlige vaskemidler,
de inneholder mye fett som tiltrekker
seg skitt og støv.
4. Bruk en smal mopp med forlenger
skaft og jobb med lette bevegelser.
Vask i samme retning som du ville
malt, og begynn der lysinnfallet er
størst.
5. Vask over med ren mopp og rent
vann. Det vil fjerne såperester og
bakterier.

Mopp veggen før maling.
Fotograf: Mikael Tomaszewicz

Krav til
energimerking fra
1. juli 2010
Energi blir stadig dyrere. Likevel har vi svake tradisjoner for
å dokumentere hvor mye energi et hus behøver.
40 prosent av all energibruk i Norge går
til drift og bruk av bygninger. Det er
åpenbart at energieffektiviteten for en
bygning er viktig, men inntil nå har det
ikke vært vanlig å dokumentere energi
effektivitet.
Fra 1. januar trer forskriften om
energimerking i kraft og fra 1. juli skal
alle hus som selges, leies ut eller ferdig
stilles være energimerket.
Forskriften om energimerkingen er
juridisk hjemlet i energiloven. Norge
innfører nå forskriften for å oppfylle et
EU direktiv som skal sørge for mest
mulig effektiv bruk av energi. Det er
både miljøpolitiske og energipolitiske
krav til at dette direktivet nå gjennom
føres.

Alle boliger som skal
selges eller leies ut etter
1. juli og som er større enn
50 kvadratmeter skal være
energimerket.
Det er eier av boligen som har ansvaret
for å gjennomføre energimerkingen.
Hvis boligen markedsføres gjennom
megler, skal det komme frem hvilken
karakter boligen har fått. Som kjøper
eller leietaker bør du kreve å få se ener
giattesten. Attesten kan samtidig gi en
indikasjon på hvilken byggteknisk til
stand boligen er i. Energimerket viser
bygningens energistandard og beregnes
uavhengig av hvordan de som bor der
bruker boligen.

Hustype

Konsekvens

Enebolig, leilighet,
rekkehus/ 2- eller
4-mannsbolig

Boligen må energimerkes ved salg eller utleie. Eier av
boligen må fremvise en energiattest til kjøper eller leietaker

Hytter/ fritidsboliger

Fritidsboligen må energimerkes ved salg eller utleie. Eier av
fritidsboligen må fremvise en energiattest til kjøper eller
utleier. Dersom fritidsboligen brukes mindre enn fire
måneder i året er den unntatt fra plikten.

Boliger eller selvstendig enhet i
bolig (hybel) med
bruksareal mindre
enn 50m2

Unntatt fra plikten til å energimerke boligen.

Nyoppført bolig

Boligen må energimerkes og eier må fremvise energiattest
før boligen blir solgt eller får ferdigattest fra byggesaks
myndighetene.
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Snikbygging i strandsonen
Vi har nå i vårløsningen tatt oss en tur ut til attraktive
områder i strandsonen på Østlandet, der hyttefolket lever
som meget nære naboer til campingfolket.
Vi har sett på steder der grunneieren som
har satt ut hyttetomtene også driver cam
pingplass i stor stil. Det som er vårt gene
relle inntrykk etter denne befaringsrun
den, er at kommunen synes å forskjells
behandle hyttefolk og campingfolk til
dels meget grovt når det gjelder bygge
virksomheten i strandområdet.
Mens hyttefolket med hytter i
100-metersbeltet får nei fra kommunen
i alle henvendelser om ubetydelige tiltak
som små plattinger, tak over terrasse og
lignende, så virker det som kommunen
gir campingfolket carte blanche når det
gjelder tilsvarende saker. Vi har sett
eksempler på at caming-turister som har
sine campingvogner stående permanent,
har bygget ut «fortelt» i gedigne materia
ler med grunnmur og tregulv inne. Inne
i dette byggverket finner vi kjøkkenavde
ling og kanskje et dusjkabinett. I tillegg
har de bygget store permanente plattin
ger igjen foran «forteltet» som blir gjer
det inne på samme måte som terrasser i
tilknytning til hus/hytter. Et sted så vi at
«camping-turisten» også hadde installert

en stor badestamp for oppvarmet vann
oppe på terrassen.
Det hele fremstår slik at selve cam
pingvognen, som ofte kan være av min
dre størrelse, er å finne i bakkant av
«forteltet» og terrassen, kan oppfattes
nærmest som et anneks.
Vi stiller oss fullstendig uforstående til at
kystkommunene ser mellom fingrene på
dette. For – vi vet med sikkerhet at virk
somheten som her beskrives, ikke er
ukjent for den enkelte kommune det gjel
der.
For grunneierne, som leier ut sine
arealer til camping-folket til store sum
mer, er selvfølgelig kommunenes mang
lende oppfølging av at gjeldende lov
verk, forskrifter og vedtekter overholdes,
mer enn kjærkomment. Jo slappere
kommunen er, jo større inntekter vil
campingplasseieren få. Vi går ut fra at
han tar seg godt betalt for hver kvadrat
meter som campingvogn-turisten
ønsker å beslaglegge.
For hytteeierne fremstår imidlertid
denne praksisen som svært urettferdig,
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og det er enkelt å legge til at den selvføl
gelig ikke er særlig egnet til å skape
respekt for kommunens forvaltning av
strandområdene.
Vi kjenner til tilfeller der hytteeierne
har gjort kommunen direkte oppmerk
som på slike forhold som vi her har
beskrevet, men der kommunen svarer at
dette er vel kjent for kommunen, men at
de ikke har kapasitet til å følge det opp.
Et slikt svar er selvfølgelig fullstendig
uakseptabelt. Det er ikke så mange cam
ping-plasser innenfor hver kommune,
og det burde kunne settes av plass til en
befaringsrunde over en dag eller to for å
kartlegge og deretter gi kontante pålegg.
Disse sakene bør ikke kreve mye tid for
kommunen. Når det gjelder hyttefolk
som har kommet i skade for å utvide
terrasse sin med noen små meter ned
mot stranden, så kommer ofte reaksjo
nen raskt.
Denne lille observasjonsfortellingen må
ikke oppfattes som syting fra hyttefolket.
Det som det er snakk om er det enkle
prinsipp at vi som borgere må kunne for
lange «likhet for loven», og dette gjelder
faktisk særlig for strandsonen der den
restriktive holdningen fra sentralt hold
stadig blir innskjerpet.
Gunnar Svendsen

Verdens vanndag 2010
«Rent vann for en frisk verden» er årets slagord knyttet til Verdens vanndag
22. mars, hvor det settes søkelys på vannkvalitet. I Norge kan det være lett å tenke
at vannkvalitet ikke angår oss, som har så mye og godt vann. Men også vi har våre
utfordringer. Norsk Vann oppfordrer medlemmene til å markere dagen på sitt vis.
Verdens Vanndag ble innstiftet av FNs
generalforsamling i kjølvannet av Riokonferansen om miljø og utvikling i
1992. Siden da har Verdens Vanndag
blitt markert verden over 22. mars hvert
år. Hensikten er å få økt oppmerksom
het på viktigheten av ferskvann og frem
me en bærekraftig forvaltning av fersk
vannsressursene.
FN har bestemt at temaet for årets
vanndag er «Clean water for a healty
world». Årets tema er derfor godt egnet
til lokale markeringer, der man eksem
pelvis fokuserer på:
• Kvaliteten på vannet som blir levert i
springen
• Viktigheten av en trygg og god hånd
tering av avløpsvannet
• Viktigheten av en bærekraftig forny
elsestakt på ledningsnettet for vann
og avløp
• Viktigheten av å beskytte vannkilde
ne mot forurensning, jf. også arbeidet
etter vanndirektivet

@

Verdens vanndag er en offisiell FN-dag.
Det er FNs miljøprogram (UNEP) som
koordinerer de årlige arrangementer og
innhold.

Solidaritet

Norsk Vanns medlemmer har samlet
inn totalt 3,8 millioner kr de siste årene
til Kirkens Nødhjelps vannkampanje.
Dette viser at de som jobber med vann
og avløp bryr seg om og vil bidra til
vannkvalitet i deler av verden som ikke
er så heldig stilt som vi er i Norge. Pen
gene går til små, men viktige prosjekter
som å bore brønner, montere opp vann
pumper (vannposter) og beskytte drik
kevannskilder – i hovedsak i afrikanske
land.

Kilde: www.norskvann.no

Om norskvann.no
www.norskvann.no er et forum for
samarbeid, kommunikasjon og
formidling i VA-sektoren.
Nettstedet inneholder informasjon
om vann og avløp, interessearbeid,
arrangementer, rapporter, jusdatabaser, en rekke fagdatabaser,
egne faggruppesider og mye mer.

✃
Jeg har vervet personen(e) på
slippens bakside.

Frimerke

Medlemsnummer:

Navn:
Adresse:

Norges Hytteforbund
Svarsending 2225
0091 Oslo

Postnr./sted:
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Gratis håndverkerkontrakt
Hvert eneste år får Forbrukerrådet inn flere tusen klager
fra forbrukere på håndverkertjenester. Nå er elektroniske
håndverkerkontrakter gratis.
Dersom du har tegnet kontrakt, står du
mye bedre rustet hvis det dukker opp
problemer eller mangler i forbindelse
med oppdraget. Elektroniske håndver
kerkontrakter har tidligere kostet 260
kroner, og nå som de er gratis vil trolig
flere fylle ut kontrakter.
Mange tilbydere har formulert sine egne
kontrakter, der forbrukerne har risikert
dårlige vilkår.
De nye gratiskontraktene kommer som
et resultat av et spleiselag mellom
Barne- og likestillingsdepartementet,
Husbanken, Byggenæringens Landsfore
ning og Forbrukerrådet.
Også en rekke andre boligkontrakter
blir nå tilgjengelig gratis på nettet, som

kontrakt om oppføring av bolig, opp
føring av fritidsbolig, kjøp av ny bolig og
lignende.
Det er to ulike kontrakter om håndver
kertjenester, avhengig av om avtalt
vederlag er mindre eller mer enn 1,5 G
(for tiden 109.321 kroner).

Her finner du
kontraktene
Kontraktene er utviklet i samarbeid med
Standard Norge. Du finner dem på
følgende nettsteder:
www.husbanken.no, www.forbruker
portalen.no, www.bnl.no og www.bygg
mesterforbundet.no

Hyttetinget 2011

Vervepremiene er levert av:

Verdi: kr 250,–

med 2 stk. likørbeger.

Du mottar en gavepakning

e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postnr./sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Person 2

til en verdi av kr 184,–

Du mottar en flaskeåpner

e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postnr./sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Person 1
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✃

Verv og vinn!

Dato for neste års Hytteting er satt til lørdag 2. april. Denne gang vil møtet finne sted
på Ingeniørenes Hus i Kronprinsens gate 17, midt i Oslo sentrum. Sett av denne
dagen allerede nå! Vi kommer tilbake med mer informasjon på et senere tidspunkt.
Red.

Styret i Norges
Hytteforbund:
Etter valg på Hyttetinget 2009,
er styresammensetningen som
følger:

STYRELEDER:
Liv Aasen Mjelde ble første gang valgt til
styreleder i 2003. Mjelde er den første
kvinnelige lederen i NHF. Hun bor i
Trondheim og har hytte både på Røros
og Hitra. Mjelde ivrer for å ivareta hytte
folkets interesser og mener det er viktig å
delta i debatten om folks fritid.

NESTLEDER/ØK.ANSV.:
Tore Rasch er bosatt i Oslo og en aktiv
pensjonist. Han har hytte på Hardanger
vidda, vest for Dagali, og er formann i
hyttevellet. Som yrkesaktiv jobbet han i
OBOS, med ansvar for kurs for borett
lagsstyrer. – For meg er et godt hytteliv
assosiert med min hytte, som ikke har
innlagt strøm, vann eller vei – og er rela
tivt «ensomt» beliggende, forteller Rasch,
som også er æresmedlem i NHF.

STYREMEDLEMMER:
Per S. Pedersen er bosatt på Sofiemyr
utenfor Oslo. Pedersen har hytte ved
Skramstadseter i Østerdalen, og på Ild
jernet i indre Oslofjord.
Halvor Stormoen bor i Gjerdrum uten
for Oslo. Han driver konsulentfirmaet
Hastor AS og er daglig leder for Ingeniø
renes Hus AS. Han er sivilingeniør med
lang ledererfaring. Stormoen har lands
ted på Galtø, en liten øy like sør for
Strømstad, samt hytte i Trysil, hvor han
er leder for Trysilfjell Hytteeierforening.

VARAMEDLEMMER:
Oddveig Graffer Klinkenberg er pensjo
nist og varamedlem til styret. Hun har
hytte ved Stavern.
Trygve Jarholt er utdannet ingeniør og
jobber med bredbåndsutvikling i Opera
Software. Han bor på Rykkinn i Bærum
kommune og har hytte i Sigdal.

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.
DIVERSE PRODUKTER:

TREVARER, MED MER:

Ca. 10%

Rabattene hos firmaene nedenfor
varierer alt etter hvilke produkter du
handler.

Aggregat:
Berema AS, Ski
Tlf: 64 86 05 00
www.berema.no
Feieutstyr:
Hydr.Service A/S, Larvik
Tlf: 92 03 77 73
Mail: post@hydraulikkservice.no

Maxbo Ringebu Sag AS
Tlf: 61 28 17 00
www.maxbo.no/ringebusag/
Byggmakker Sørbø Trelast, Stavanger
Tlf: 51 58 50 00
www.byggmakker.no

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

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

Teleutstyr:
Nerdalen Teleutstyr AS, Eggedal
Tlf: 32 71 46 21

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

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

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

Ca. 15%

Varmepumper:
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

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

Trapper:
Snekkerfabrikken AS, Indre Kvarøy
Tlf: 75 09 10 70
www.snekkerfabrikken.no
NB! Norges Hytteforbund har ikke noe ansvar for kvaliteten på varer og tjenester
våre medlemmer mottar via rabattleverandørene i listen.
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B-Economique
Er adressaten ukjent eller flyttet, vennligst returner bladet til:
Norges Hytteforbund, Arbinsgt. 1, 0253 Oslo

Kvinnelige jegere blir
ikke diskriminert
Kvinnelige jegere møter ingen diskriminering, viser de foreløpige resultatene av en dansk undersøkelse.
Dette sier noe om kvinnens nye plass i samfunnet, mener direktør Jette Baagøe ved Dansk Jagt og
Skovbrugsmuseum.
Også i Danmark er utviklingen slik at
stadig flere kvinner løser jegeravgift.
Undersøkelsen i regi av Kvindemuseet
og Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
tyder på at de mannlige jegerne slett
ikke er lei seg for å få kvinnelig selskap
i skogen.
745 danske, kvinnelige jegere har deltatt
i undersøkelsen. Nesten samtlige avviser
at de møter noen form for diskrimine
ring, og oppfatter de mannlige jegerne
som svært positive:
- Noen av kvinnene blir nesten for
nærmet over spørsmålsstillinga, og det
er jo flott å se at det er en generell posi
tiv tendens til de kvinnelige jegerne.

Det sier noe om hvordan kvinnens plass
i samfunnet har forandret seg, sier
Baagøe til videnskab.dk.

Motivert av naturen
Kvinnene opplyser at de ikke endrer
oppførsel når de er på jakt med mann
lige jegere. Noen av kvinnene regner
imidlertid med at tonen mennene
imellom blir noe mildere når det er en
kvinne med.
Spørreundersøkelsen er fulgt opp i
form av et kvalitativt intervju med tjue
kvinnelige jegere for å få mer utdypende
svar på noen av spørsmålene. 70 prosent
av kvinnene opplyser at det er natur

JA – jeg/vi ønsker å bli medlem av

opplevelsene som motiverer dem, noe
som er sammenfallende med andre
undersøkelser som er gjort blant danske
jegere. To tredjedeler av kvinnene ble
jegere fordi et familiemedlem hadde
inspirert dem; som regel en far, kjæreste
eller ektefelle. Forskerne mener å se en
tendens til at kvinnene først tar jeger
prøven når barna har flytta hjemmefra.
Kvinnene ser imidlertid ikke ut til å
være fullt så interessert i viltstell som
mennene.
Kilde: www.njff.no

Frimerke

Norges Hytteforbund!

Navn

Adresse
Postnr./sted
Telefon

Norges Hytteforbund
Svarsending 2225
0091 Oslo

e-mail
Hyttekommune
Gjelder medlemskapet hyttevel,
oppgi antall medlemmer
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