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Styret i Norges Hytteforbund:

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

STYRELEDER:
Halvor Stormoen ble valgt inn som styre-
leder på Hytte tinget 2011. Han bor i 
Oppegård, og har landsted på Galtø  
(en liten øy like sør for Strømstad), samt i 
Trysil.  

NESTLEDER/ØK.ANSV.:
Tore Rasch er bosatt i Oslo. Han har hytte 
på Hardangervidda, vest for Dagali. Rasch 
er også æresmedlem i NHF. 

STYREMEDLEMMER: 
Per S. Pedersen er bosatt på Sofiemyr 
utenfor Oslo. Pedersen har hytte ved 
Skramstadseter i Østerdalen, og på 
Ildtjernet i indre Oslofjord. 

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

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

VARAMEDLEMMER:
Aud Lilly Krook, bor i Oslo og har hytte 
i Ål i Hallingdal. Hun er leder for Ål 
hytteforning og Fekjastølsvegens velfor-
ening. 

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

Forsidefoto: Tor-Odd Selbæk

Når dette skrives, har vi gan-
ske nylig feiret nasjonaldagen 
vår, og sunget av full hals. Da 
er det godt å slå fast at også vi 
hyttefolk er ivaretatt: «Norske 
mann i hus og hytte…» syn-

ger vi. Det er en tankevekker. Men også en 
bekreftelse på hvor rotekte hyttenes posis-
jon er i Norge. Riktignok var nok hyttene 
enkeltes eneste hjem da sangen ble skrevet, 
mens de i dag inngår i det utvidede 
hjemme-begrepet, som en del av flerhus-
hjemmet. De demo kratiske prinsippene 
som ligger bak, er imidlertid like viktige: 
Nå går vi snart inn i en posisjonering foran 
valgåret 2013. Da er det interessant å merke 
seg at å eie eiendom var et vesentlig krite-
rium da stemmerett så smått ble innført fra 
1814. På grunn av økning av leieforhold i 
byene som vokste, og flere husmenn på 
bygda, sank andelen stemmeberettigede 
utover på 1800-tallet, og man fikk 
inntektskriterier som alternativ til å eie 
eiendom. For 100 år siden, i 1913, fikk 
kvinner alminnelig stemmerett ved stort-
ingsvalg, noe menn over 25 år hadde hatt 
fra 1898. En stemmerett som begynte med 
tilknytning til å eie eiendom, har deretter 
bare fokusert på alder. 

 Så lenge man stemmer og bor og evnt 
har eiendom i samme kommune, er vel 
dette bra. Men når de som ikke har eien-
dom også kan bestemme seg for å skat-
tlegge eiendom, og skattlegge hardere enn 
egne innbyggere de som har eiendom, men 
ikke stemmerett fordi de bor i en annen 
kommune, da bør det ringe noen bjeller, i 
demo kratiets navn. Man påberoper seg at 
verdiene av hyttene er høyere enn nabohus 
som er primærbolig, og må skattlegges 
deretter. Dette med bakgrunn i mange års 
samfunnsutvikling, hvor folk har blitt pres-
set til mer bynære strøk for daglig opphold, 
men trenger «ventilen» i hytta fra en travel 
hverdag. Men så lenge familiehytta ikke er 
for salg, gir ikke omsetningsverdi noen 
mening; bruksverdien er den samme, som 
en del av flerhushjemmet.  
 Vi sitter igjen med noen modeller som 
ikke er i takt med det samfunnet vi har 
utviklet: Nylig kunne en forsker slå fast at 
hyttefolk ikke er miljøvennlige, fordi 
strømforbruk på hytter øker, mens forbruk 
i boligene går ned. At hyttene stadig brukes 
mer, og at vi da koker kaffen der, og ikke i 
primærboligen, var ikke berørt. Heller ikke 
at både tre og fire familier har reist fra en 
primærbolig som da er tom, for å samles på 

hytta, som da har blitt større, er berørt. 
Man kunne få inntrykk av at vi ville vært 
mer miljøvennlige om vi hadde reist med 
charterfly ut av landet! Men å lage modeller 
for kjøp av elektrisitet som gir incitament 
til sparing, ble ikke nevnt. Strømmen prises 
med et stadig større fastledd, og mindre 
andel på den forbruksavhengige delen, for 
at elverkene ikke skal miste inntekter når vi 
installerer varmepumper og strømstyring, 
og etterisolerer hyttene.
 Kloakkering av hytteområder klinger 
også bra, og er jo det. Men løsning går 
foran formål: Formålet er jo å ta vare på 
miljøet. Vi ser at gode løsninger med 
vacuum toaletter kan spare betydelige kost-
nader og naturinngrep i eksisterende om-
råder, men det inngår oftest ikke som noe 
alternativ: Eneste løsning er rør til det 
kommunale anlegget. 

Ha en god sommer, nå går vi inn i en peri-
ode med lavt strømforbruk, uansett hvor vi 
er!
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TØI rapport  
om hyttefylket Buskerud
Vi har fått tilgang til TØI rapport 1175/2011 av Eivind Farstad og Petter Dybedal. Rapporten viser noen 
svært oppsiktsvekkende tall om effektene av hytter og hyttebygging i et stort hyttefylke som Buskerud.

Et utdrag fra rapporten:

Økonomiske effekter av fritidsboliger i Buskerud
Forbruk knyttet til eierskap og vedlikehold
Rapporten gir egne beregninger av kostnader knyttet til eie 
av private fritidsboliger utenom det som regnes med i 
turisters forbruk. Det vil si utgifter som f eks. festeavgift, 
kommunale avgifter, snørydding, strøm og brensel, innkjøp 
av utstyr og møbler, alminnelig vedlikehold og annet.  

Disse utgiftene utgjorde kr. 21 032 per fritidsbolig pr år i 
Buskerud i 2010. Kostnader til vedlikehold, oppgradering 
og utvidelser (påbygg, anneks, uthus, båthus, innleggelse av 
vann/avløp, strøm etc.) utgjorde kr. 39 721 per fritidsbolig 
pr år i Buskerud i 2010. Begge tall er snitt-tall for alle 
fritidsboliger i Buskerud.

Tabell L Samlet forbruk i forbindelse med eierskap og oppussing/ oppgradering av fritidsboliger i Buskerud i 2010.  
Millioner kroner.
Region Antall 

fritidsboliger  
i jan. 2010

Kostnader 
ved eie av 
fritidsbolig

Lokalt betalt 
andel

Kostnader til 
opp-
gradering

Lokalt betalt 
andel

Sum lokalt 
forbruk

Hallingdal 15 921 228,7 144,1 431,8 272,1 416,1
Midt-Buskerud 6 111 90,4 57,0 170,8 107,6 164,6
Numedal 10 925 154,4 97,2 291,5 183,7 280,9
Ringerike/Hole 4 658 52,4 33,0 98,9 62,3 95,3
Drammensregionen 5 435 67,5 42,5 127,4 80,3 122,8
Sum Buskerud 43 050 593,3 373,8 1 120,6 706,0 1 079,8

Andelen av dette forbruket som skjer innenfor 
hyttekommunen er beregnet til 63 prosent for begge 
kategorier (kilde: TØI hytteundersøkelse 2008). Denne 
andelen er også anvendt på regionnivå.

For Buskeruds drøyt 43 000 fritidsboliger gir dette et 
samlet forbruk relatert til eierskap/hold og oppussing/
oppgradering på i overkant av 1,7 milliarder kr. i 2010 
(tabell L), hvorav 1,08 milliarder kan regnes som anvendt i 
fritidsboligkommunene.

Av det lokale forbruket kan om lag 374 millioner kr. 
knyttes til kostnader ved eierskap og hold av fritids-
boligene, mens ca 706 millioner kr. er relatert til oppussing 
og oppgradering. Det tilsvarer en fordeling på omtrent 35 
prosent av lokalforbruket til eierskap/hold og 65 prosent til 
oppussing/oppgradering.

Bygging av nye fritidsboliger
Tabell M og N viser de beregnede direkte økonomiske 
effektene av bygging av nye private fritidsboliger i de 
enkelte regionene.

I Hallingdal er det estimert at det ble bygget om lag 300 nye 
enheter (hytter, leiligheter og annet) i 2010. Det utgjorde en 
beregnet samlet omsetning på 1,1 milliarder kr., hvor av 
458 millioner kr. ble betalt til lokale aktører (dvs. penger 
som «blir igjen» i regionen). For Midt-Buskerud ble 
omsetningsverdien beregnet høyere, dvs. 1,2 milliarder kr. 
Av dette ble 352 millioner kr. betalt til lokal aktører. For 
Numedal og Kongsberg-regionen ble det estimert utbygd i 
overkant av 100 enheter i 2010. Det utgjorde en samlet 
omsetning på drøyt 300 millioner kr., hvor av knapt 130 
millioner kr. ble igjen hos lokale aktører.
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Tabell N viser de beregnede direkte økonomiske effektene 
av bygging av nye fritidsboliger i Ringerike/Hole, 
Drammensregionen og Buskerud samlet i 2010. I Ringerike 
og Hole- regionen er omsetningsverdien beregnet til knapt 
50 millioner kr., og av dette bare 20 millioner kr. til lokale 
aktører. I Drammensregionens utgjorde nybygging en 
beregnet omsetningsverdi på i underkant av 60 millioner 
kr., med ca 23 millioner kr. til lokale aktører i 
Drammensregionen.

Til sammen ble det i Buskerud bygd i underkant av 800 
fritidsboligenheter i 2010 (estimat). Total omset ningsverdi 
for Buskerud samlet er beregnet til 2,7 milliarder kr. for 
2010, hvorav ca 980 millioner kr. tilfalt aktører 
hjemmehørende i Buskeruds kommuner.

Det er altså store økonomiske verdier forbundet med 
eksisterende fritidsboliger og nybygging av fritids boliger i 
Buskerud.

Tabell M Inntekter ved salg av nye fritidsboliger i Hallingdal, Midt-Buskerud og Numedal/Kongsberg i 2010. Fordeling på 
inntektskategori og total/lokal omsetning. Millioner kroner.
Estimert antall nye 
enheter 2010

Hallingdal Midt-Buskerud Numedal/Kongsb.
300 329* 107

Oms. totalt Lokal oms. Oms. totalt Lokal oms. Oms. totalt Lokal oms.
Tomtesalg 233 144 247 154 63 39
Fortjeneste 233 141 247 60 63 41
Mva material/arbeid 130 – 138 – 35 –
Sum materialer 256 51 272 54 69 14
Sum arbeid 265 122 281 84 72 31
Sum 1 117 458 1 185 352 301 126

*Inkl. 270 nye fritidsleiligheter i Krødsherad (Norefjell)

Tabell N Inntekter ved salg av nye fritidsboliger i Ringerike/Hole, Drammensregionen og Buskerud samlet i 2010. 
Fordeling på inntektskategori og total/lokal omsetning. Millioner kroner.
Estimert antall nye 
enheter 2010

Ringerike og Hole Drammensregionen Buskerud totalt
17 20 773

Oms. totalt Lokal oms. Oms. totalt Lokal oms. Oms. totalt Lokal oms.
Tomtesalg 10 6 12 7 564 351
Fortjeneste 10 7 12 8 564 256
Mva material/arbeid 6 – 7 – 316 –
Sum materialer 11 2 13 3 620 124
Sum arbeid 11 5 13 6 643 248

Sum 48 20 56 23 2 707 979

De mest sensasjonelle tallene fra rap-
porten:

-1 079,8 milliarder brukt lokalt til 
drift og oppgradering av Buskeruds  
43 000 hytter

-979 millioner brukt lokalt til kjøp av 
cirka 800 nye hytter i fylket

Tallene i rapporten er justert slik at vir-
kelig lokal etterspørsel vises

H&F har vært i kontakt med forfat-
terne og fått sikker informasjon om at 

tallene ikke også inneholder rene inn-
tekter for kommunene fra hytteskatter. 
Disse øker i realiteten hyttefolkets 
bidrag i hyttekommunen også langt 
utover de store tallene rapporten viser. 
Det er også viktig å peke på at tallene i 
rapporten er justert slik at virkelig lokal 
etterspørsel vises.

Når det gjelder de kommunale skatte-
inntektene som ikke er med i rapporten, 
har H&F altså ikke tall, og vi er i dag to år 
etter rapportens dataperiode (eiendoms-
skatt innføres i stadig flere kommuner).

Men for å gi et lite anslagsvis regne-

stykke som tar utgangspunkt i eien-
domsskatt for en hytte med moderat 
verdi, er det ikke uvanlig med kr. 3000,– 
pr år  –  som med 43 000 hytter i fylket 
vil gi skatteinntekter i hundremillioners-
klassen  –  i tillegg til den lokale økono-
miske effekten som rapporten viser. Det 
bør heller ikke glemmes at milliardkjø-
pene av varer og tjenester lokalt også gir 
inntekter som betyr store skatteinntek-
ter til hyttekommunene og at hyttefolket 
er minimale forbrukere av store deler av 
kommunale ytelser. Hyttefolket subsidi-
erer i realiteten kommunale budsjetter.
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Hvilke konklusjoner man mer allment 
kan trekke ut av rapporttallene? NHF 
finner grunn til å peke på følgende:

•	 Hytteeierne gir økonomisk drivkraft 
og betaler svært godt for seg i hytte-
kommunene.  

Hytter er svært lønnsomt for kommune-
ne. Påstander om at det ikke gis nok 
bidrag i hyttekommunene (jfr. H&F 
1/12) er uten rot i virkeligheten og noe 
vi bør slippe å høre i fremtiden.

Derimot kan det være all grunn til å 
stille spørsmål vedr. om hytteeierne får 
den politiske innflytelse i hyttekommu-
nen som de økonomiske bidragene 
burde tilsi. Rapporten understreker 
ytterligere hyttefolket som «økonomisk 
melkeku» lokalt.

•	 I områdene langs sjøen der både 
eksisterende hytter og nybygging av 
hytter møtes med en mengde ulike 
restriksjoner og forbud er det i alle 
fall klart at det lokale næringslivet i 
disse kommunene går glipp av store 
omsetningsbeløp, og kommunene 
skatter - også om man legger vekt på 
en mer balansert reguleringspolitikk 
med hensyn til både vern og utbyg-
ging.

Den harde statlige reguleringspolitikken 
fratar kommunene langs kysten store 
økonomiske muligheter.

Felles velforeninger  
som kontaktorgan  
i hyttekommuner
Norges Hytteforbund (NHF) vedtok sist høst å gå inn for at 
velforeninger i forbundet lager felles velforeninger som kan 
være kontaktorgan til politikere/administrasjon i den enkelte 
hyttekommune.

Tekst og foto: Tove Helen Selbæk
 
NHF har nylig utarbeidet en oppskrifts-
skisse/mal for et slikt opplegg, som til-
bys som veiledning til våre medlemsfor-
eninger. Se s. 13. Under arbeidet med 
dette har vi blitt oppmerksom på at et 
slikt opplegg nylig er etablert i Fredrik-
stad. Vi har derfor tatt kontakt med 
leder i Fredrikstad hytte forening (FHF), 
Rolf Hauge, for et intervju om det man 
har fått til på dette området i Fredrik-
stad. 
 
Fortell litt om oppstartsprosessen – hvem 
tok kommunen kontakt med osv? 
– I forbindelse med at kommunen 
annonserte planprosessen for Kystsone-
planen i 2008, registrerte en av hytte-
foreningene at høringslisten ikke inne-
holdt en eneste hytteforening og/eller 
hytteeiere i Fredrikstad kommune. På 
spørsmål til kommunens planleggere 
om hvorfor det ikke var noe hyttefolk på 
høringslisten, ble det svart at kommu-
nen ikke hadde kapasitet til å innhente 
informasjon om hytteforeninger og/eller 
vedlikeholde slike informasjoner. 
Adresse lister ble fort ugyldige.

På dette grunnlag sendte Humlekjær 
Hytteforening forslag til kommunen om 
at planprogrammet skulle ta med i Kyst-
soneplanprosessen at kommunen skulle 
innkalle hyttefolket, samt foreslå at de 
skulle etablere en felles hytteforening for 
Fredrikstads cirka 4.300 hytter.

Bystyret i Fredrikstad Kommune vedtok 
19.06.2008 :

Å medvirke til å etablere Felles-
utvalg for hytteforeninger. Å etablere 
referansegruppe for berørte interesse-
organisasjoner/foreninger.

Konstituerende møte ble avholdt1. juni 
2010, hytteeierne svarte ja på spørsmålet 
og valgte et interimstyre på 6 personer 
som startet prosessen. Fredrikstad 
Hytte forening ble formelt stiftet 1. sep-
tember 2010 på Onsøy Rådhus. Etter 
dette har FHF utviklet seg. Kommunen 
avviste å gi økonomisk støtte til forenin-
gen, men har gitt foreningen gratis leie 
av Onsøy Rådhus til møter.

Hvilket mandat/beslutningsmyndighet har 
fellesforeningen fått fra delforeningene?
– FHF har sine vedtekter som stiftelses-
møtet 1.september 2010 vedtok, og som 
styrer arbeidet til foreningen.

Hva ser man for seg at den nye fellesfore-
ningen/kontakten med kommunen 
best kan brukes til?
– Fast høringsorgan for alle saker som 
vedrører hyttefolk og kystsonen.

Hvilke saksområder er viktigst?
– Dette vil endre seg over tid, men i dag 
er det VA til hytter og påbygg av våtrom 
som etter vedtak om ny Kystsoneplan 
16.6.2011 skulle kunne bygges. Per dato 
mottar FHF meldinger om at kommu-
nen er meget avvisende til å respektere 

Besøk hjemmesiden www.hytteforbund.no
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vedtaket i Kystsoneplanen om tilbygg av 
våtrom på 10 m2. Søknader avvises i 
strid med retningslinjene i Kystsonepla-
nen. Dette er et viktig arbeidsområde 
for FHF fremover. 
        
Hvilke saksområder har kommunen evnt. 
signalisert som viktige?
– Kommunen har til nå ikke signalisert 
noe spesielt saksområde, men dette er jo 
en sak vi arbeider med.  
    
Møtehyppighet?
– Vi har hatt de første innledende møter 
med Teknisk Utvalgs leder, samt Planut-
valgsleder, og informert om Fredrikstad 
Hytteforening. Vi har også bedt om at 
FHF settes på listen for saker som gjel-
der hyttefolket og anmodet om at kom-
munen oppnevner en fast kontaktper-
son slik at det kan utvikles et godt og 
langsiktig samarbeide mellom Fredrik-
stad kommune og FHF.

Hvordan tenkes kontakten mellom felles-
foreningen og delforeningene organisert? 
– FHF har som medlemmer hytte-, vel-, 
vei- og andre foreninger som er etablert 
i Fredrikstad.

Så langt deltar representanter fra de 
enkelte foreninger i FHF´s møte og de 
tar med info tilbake til sine egne lokale 
foreninger.

Vi har fått spalteplass i «Hytteeieren» 
som sendes til alle hytteeiere i Fredrik-
stad Kommune. 

Hvilke råd vil dere gi til andre velforenin-
ger/kommuner som tenker å gjøre likedan?
– Ta kontakt med kommunen så tidlig 
som mulig når større planmessige saker 
kommer opp. Ha organisasjonen best 
mulig klar.

Har FHF noen tanker om hvordan de 
skal (eller ikke skal) være knyttet til 
 Norges Hytteforbund?
– Fredrikstad Hytteforening er ennå i en 
startfase og innen vi føler at vi har kon-
solidert oss, kommer vi ikke til å ta 
noen stilling til medlemskap i Norges 
Hytteforbund eller andre overordnede 
organisasjoner som Velenes Fellesorga-
nisasjon etc. Fredrikstad Hytteforening 
arbeider på kommunalt nivå og har som 
målgruppe alle hytteforeninger, vel-
foreninger, veglag og VA-lag. Det vi ser 
for oss i framtiden, er at det dannes en 
fellesforening i Østfold bestående av 
hytteforeninger dannet på samme måte 
som vi nå har gjort i Fredrikstad i de 
ulike kommunene. En begrunnelse for 
dette er at alle hytter er « underlagt det 

§
Rolf Hauge er leder i Fredrikstad Hytte-
forening, som formelt ble stiftet den  
1. september 2010 på Onsøy Rådhus.

samme fylket», både fylkeskommunen 
og fylkesmannen, og en likebehandling 
av hytter er mest sannsynlig en ønsket 
situasjon for hyttefolket.
 
Hva med finansiering av den overord-
nede velforeningen? 
Vi har i dag en kontingent på kr 10/med-
lem i lokal velforening og kr 100/enkelt-
medlem, der det ikke er organisert vel-
forening. Fredrikstad Hytteforenings 
kontingent i dag gjør at dagens kontin-
gent i Norges Hytteforbund, på kr 2000 /
år for velforening, synes å være i høyeste 
laget, når vi samtidig vet at flere av våre 
medlemsvel trolig allerede er medlem i 
Norges Hytteforbund.

Energimerking også for hytter
Alle boliger som skal selges eller leies ut og 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 energiattesten. Attesten kan samtidig gi en indikasjon 
på hvilken bygge teknisk tilstand boligen er i. Energimerket viser 
bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som 
bor der bruker boligen.
 Også hytter/fritidsboligen skal energimerkes ved salg eller utleie. 
Eier av fritidsboligen må kunne fremvise en energiattest til kjøper eller 
leietager. Dersom fritidsboligen brukes mindre enn fire måneder i året, 
er den unntatt fra merkeplikt ved utleie.

Kilde: www.ntf.no
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§NHFs jurist Gunnar Svendsen svarer på henvendelser  
fra våre medlemmer.

Juristen svarer

Festeavgift – «bordet 
fanger»?
Hytta vår er plassert på en festetomt, og 
vi har festekontrakt uten noen bestem-
melse for regulering av festeavgiften.  
I 2002, da festeavgiften skulle reguleres, 
forlangte grunneieren kr. 9.000 i feste-
avgift og begrunnet dette med at han 
kunne regulere etter verdien på tomta. 
Vi mente hoppet ble vel stort (tidligere 
avgift kr. 800,–) og til slutt ble vi enige 
om kr. 4.500,– pr. år. Dette har vi betalt 
senere. 

Nå skal festeavgiften reguleres igjen, og 
grunneieren krever at den skal reguleres 
etter konsumprisindeksen. Vi har, etter 
reguleringen i 2002, fått vite at grunnei-
eren heller ikke den gang hadde krav på 
mer enn regulering etter konsumpris-
indeksen, hvilket vi har forstått ville ha 
gitt kr. 1.000 i festeavgift etter 2002 og 
frem til nå. På denne bakgrunn mener 
vi at grunneieren nå ikke har krav på 
noen regulering før en konsumpris-
indeksregulering fører til at festeavgiften 
«tar igjen» kr. 4.500. Grunneieren 
 (sønnen har nå overtatt) sier at her 
 «fanger bordet» og vi må finne oss i 
regulering etter konsumprisindeksen av 
det beløp vi ble enige om i 2002. Kan 
dette være riktig?

Svar.
Grunneieren har nok rett her. Riktignok 
skjedde det en regulering i 2002, som 
grunneieren etter loven ikke hadde krav 

på, men partene ble enige om kr. 4.500, 
og det er ikke noe i loven som sier at 
man ikke kan bli enige om en større 
regulering en det loven hjemler. Feste-
ren kan ikke påberope se såkalt rettsvill-
farelse (manglende kunnskap om loven) 
i dette tilfellet.

Adkomstvei
I skjøtet mitt fra 1993 står det at jeg har 
krav på å få bygge adkomstvei (etter 
anvisning) over eiendommen til den jeg 
kjøpte tomten av, og frem til hytta. 
Avstanden fra tunet på gården (der jeg i 
dag har parkeringsrett) og frem til hytta 
er cirka 700 meter.

Vi har i alle år, fra 1993, vært fornøyd 
med å gå til fots fra gårdstunet og frem 
til hytta, og har derfor ikke bygget noen 
vei. Nå, som vi er blitt eldre og har fått 
barnebarn som ligger i vogn, ønsker vi å 
bygge slik vei som vi har krav på å få 
gjøre, men forholdene har også foran-
dret seg på gården, slik at vi blir nektet å 
bygge veien der vi opprinnelig ble enige 
om. Dette området ble dyrket opp for  
12 år siden, og grunneieren ønsker ikke 
at vi skal bygge veien over den oppdyr-
kede marken. Vi blir henvist til å bygge 
langs en trasé som vil bety betydelig 
utsprenging og en vei som blir 2–3 gan-
ger så dyr som hva den ville ha blitt der-
som vi kunne ha bygget der vi tenkte oss 
i 1993. Hvordan står vi i denne saken?

Svar.
Her må vi ta utgangspunkt i avtaletek-
sten i skjøtet der vi forstår at det står 
«etter anvisning». Dette betyr at 
utgangspunktet er at det er grunneieren 
som bestemmer hvor veien skal gå. Du 
har selvfølgelig et poeng når du sier at 
partene ble enige om en nærmere angitt 
trasé da avtalen ble inngått i 1993, men 
dette burde du ha tatt opp da grunn-
eieren startet oppdyrkingen av området. 
Da burde du ha sagt tydelig fra at denne 
oppdyrkingen ikke måtte forpurre din 
rett til å bygge vei der, evt. krevd at opp-
dyrkingsplanene ble stanset og fremmet 
spørsmålet for retten. Slik situasjonen er 
nå, er vi redd at «toget er gått».

Arv og videresalg
Vi arvet en hytte av en tante for en del år 
tilbake, og nå har vi bestemt oss for å 
selge den for å bruke pengene til å kjøpe 
oss en større bolig. Da vi tok kontakt 
med Statens kartverk fikk vi vite at eien-
dommen fortsatt står i tantes navn. 
Dette betyr så vidt vi forstår at vi først 
må sørge for å hjemmelsoverføre hytta 
til oss (vi er et ektepar), for deretter å 
overskjøte den videre til den som skal 
kjøpe hytta. Da salgssummen vi er blitt 
enige om er kr. 3.8 mill, vil dokument-
avgiften utgjøre kr. 95.000, altså til 
sammen kr. 190.000 for hele tinglysings-
operasjonen. Kan dette være riktig? 
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Svar.
Dette var faktisk riktig helt frem til  
1. januar i år. Tidligere var det slik at 
man måtte betale dokumentavgift først 
for overføringen fra tante til dere (ikke 
livsarvinger), og så ny dokumentavgift 
for samme beløp for neste trinn, over-
føringen til den som kjøpte hytta, selv 
om de to operasjonene skjedde samti-
dig.

Fra 1. januar i år er imidlertid dette 
endret. Nå slipper dere med én doku-
mentavgift dersom hjemmelsoverførin-
gen til dere og den videre overskjøtingen 
til kjøperne skjer samtidig. Dette gjelder 
også for deres tilfelle, der dere egentlig 
har eid hytta i flere år før hjemmelsover-
føringen blir gjennomført. Det dere må 
passe på å sende inn, er hjemmelserklæ-
ringen og skjøtet til Statens kartverk i 
samme forsendelse. Her har altså det 
faktum at hjemmelsoverføringen har 
blitt uteglemt, spart dere for en doku-
mentavgift (i og med at det er kjøper 
som betaler dokumentavgiften nå). 

Eiendomsskatt – taksering
Eiendomsskatt ble innført i vår hytte-
kommune i fjor. Nå viser det seg at tak-
seringen av hyttene har skjedd svært 
summarisk, og at det er flere uavhengige 
taksmenn som har gjort takserings-
arbeidet. Resultatet er etter vår oppfat-
ning blitt svært urimelig for hytteeierne, 
i og med at dette synes både urimelig og 
tilfeldig. Kan kommunen virkelig gjøre 
dette så «lettvint»?

Svar.
Det er ikke noen spesifikke regler for 
hvordan kommunen skal gjennomføre 
selve takseringsarbeidet. Loven om 
eiendomsskatt sier imidlertid at 
utgangspunktet for utligning av eien-
domsskatt skal være eiendommens 
salgsverdi. Det er dette dere må ta fatt i 
dersom dere mener at eiendommen er 
blitt taksert for høyt. Dere bør i så fall 
besørge eiendommen taksert av sakkyn-
dig takstmann og fremlegge taksten for 
kommunen dersom denne gir et lavere 
beløp enn det kommunen er kommet 
frem til.

Eiendomsskatt
Dessverre var det mange som sov i timen da eiendomsskatten ble 
innført, men faktum er at stadig flere nå våkner og oppdager 
eiendomsskattens dimensjon og ulemper. Som hytteeiere får man null 
og niks igjen i kommunen!

har man funnet at de første modellene 
kun takserte huset/hytta og ikke tomta, 
og da legges den til i verdigrunnlaget, 
selv om det ikke har gått 10 år. Nå åpner 
regjeringen for at takstene skal kunne 
endres årlig, med basis i samme verdi-
takst som brukes for formuesskatten. 
Dette er nytt, og gir en ytterligere usta-
bilitet.

Vi har valgt å gjengi, i sin helhet, brev 
(se under) fra frustrerte medlemmer i 
Harsjøen hyttefelt, til Røros kommune, 
ved ordfører.

Hytteområder belastes hardere enn bolig-
hus i nabolaget, med bakgrunn i at det 
sjablongmessig vedtas takstgrunnlag med 
forskjellige faktorer for bolig og hytte. For 
å ta Trysilfjellet som eksempel; her har 
hytter faktor 2, bolig faktor 1; det vil si at 
hytter betaler dobbelt så stor eiendoms-
skatt. Promillesatsen som beregnes kan 
være maks 7 promille, og maks vokse 1 
promille hvert år, fra start på maks 2 pro-
mille ved innføring av skatten. 

Selve takstgrunnlaget skulle ikke kunne 
endres annet enn hvert 10. år. Men så 

RØROS KOMMUNE OG EIENDOMSSKATTEN

I mars 2012 forfalt eiendomsskatten for hytteeierne til betaling med en økning på 
62%. Dette uten at vi har fått noen som helst informasjon på forhånd. Hvor stort er 
for eksempel bunnfradraget?
Bør ikke eventuell økning av skatten følge prisindeksen?

På Harsjøen Hyttefelts årsmøte onsdag 4. april ble denne saken tatt opp, og det ble 
enstemmig vedtatt å sende en henvendelse til kommunen.
Ved sammenligning med andre hytter i kommunen som ligger bynært til, finner vi 
den ilagte skatten urimelig høy. Vi kan også nevne, at Oppdal kommune har en skat-
tepromille på 2,2 og bunnfradraget er kr 450 000.

Harsjøen hyttefelt ble etablert i 1974 og har selv bekostet innlegging av vann fra egen 
brønn, fremføring av strøm (hvor vi selv måtte bekoste transformatoren), opparbeidel-
se og ved-likehold av vei, brøyting og oppkjøring av skiløyper.  Dessuten legger vi igjen 
betydelige summer hos handelsstanden og hos håndverkere, noe som bidrar til å opp-
rettholde arbeidsplasser. Vi betaler i tillegg renovasjonsavgift. Hytteeierne deltar også i 
et betydelig antall arrangementer, og er med på å utvikle Røros på det kulturelle plan.

Men, hva har kommunen bidratt med?  Jo, kun oppsetting av søppelkontainere med 
tømming.
Kommunen har tidligere uttalt at de blir belastet med helsetjenester. Vi skulle gjerne 
sett et regnskap for dette! Vi ønsker også å få skriftlig tilbakemelding på våre spørs-
mål, og om hva vi kan forvente av ytelser fra kommunen. Svar sendes sekretær Liv A. 
Mjelde, Kolstadflaten 39 a 7098 Saupstad.

Vi vil anmode Røros kommune om å besinne seg. Alle vi hytteeiere er opptatt av å ha 
et godt forhold til kommunen, og vil gjerne bidra til at hyttelivet for folk på Røros blir 
både til glede og nytte. Men med slike skattetakster er vi redde for at folk vender 
kommunen ryggen!

For Harsjøen Hyttefelt, Liv A. Mjelde, sekretær

Eiendomsskatt brev Trondheim 23. april 2012
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Rettighetene  
i festekontrakten
Festekontrakter kan være så forskjellige. Inntil vi fikk den første tomtefesteloven i 1975,  
så var avtalefriheten for slike kontrakter svært lite begrenset. (Dette er da også det  
generelle utgangspunkt for alle typer avtaler i norsk rett).

Da tomtefesteloven av 1975 trådte i kraft 
1. januar 1975, ble avtalefriheten en god 
del innskrenket for festeavtalenes ved-
kommende, og dette var fra lovgivers 
side begrunnet i det at man ville styrke 
festernes stilling. Tomtefestere, enten det 
dreier seg om feste til bolig eller fritids-
hytte, har ofte investert en betydelig del 
av sin formue i den bygningen som står 
på festetomten, og har derfor et sterkt 
behov for en slik rettslig beskyttelse.

Den 1. januar 2002 trådte så en ny tom-
tefestelov i kraft, og den gamle ble skjø-
vet til side. Denne siste loven har så 
senere blitt endret på enkelte punkter, 
faktisk både «frem og tilbake».

En ting som imidlertid har stått fast 
hele tiden, og som hva prinsipp angår 
ikke har endret seg med de endringer 
som er gjort i loven, er prinsippet om 
avtalefrihet for de elementer i kontrak-
ten som ikke er regulert med bindende 
virkning i loven.

Bekreftelsen på at avtalefriheten gjel-
der med de begrensninger som loven 
setter, er å finne i tomtefesteloven § 2, 
der det står

«Lova gjeld for festeavtaler anten dei er 
inngått før eller etter lova her tek til å 
gjelde, om ikkje noko anna er sagt i lova 
eller går fram av samanhengen.»  
(Uth. av red.)

Med dette kommer vi frem til hva som 
er tema for denne artikkelen. Hva med 
rettigheter som er tatt inn i festekon-
trakten og som ikke går på det isolerte 
innholdet i festeretten som sådan?  

Vi tenker på slike rettigheter som vei-
rett, rett til å hente vann (eller bore 
etter-) utenfor tomta, rett til båtfeste, 
rett til vinteropplag av båt i strandområ-
det og lignende. Vi kunne her ramset 
opp mange flere typiske slike rettigheter 
som er å finne i forskjellige festekon-
trakter. 

Slike rettigheter er ikke en del av inn-
holdet i selve festeretten slik den er defi-
nert i lovens § 1 –«feste (leige) av grunn til 
hus som festaren (leigaren) har eller får på 
tomta.», men rettighetene er like fullt en 
del av avtalen mellom partene. De er ret-
tigheter som følger med som en del av 
denne avtalen. Det betyr selvfølgelig også 
at de er en del av det som det er avtalt i 

kontrakten som grunneierens ytelse for 
den festeavgiften som festeren betaler. 
Eller for å si det på en annen måte; der-
som det ikke uttrykkelig i kontrakten er 
avtalt noe annet, så kan ikke grunneieren 
kreve ekstra betaling for festerens utøvel-
se av disse kontraktsbestemte rettighete-
ne. Det betyr også at dersom grunneieren 
har et presserende behov for å endre inn-
holdet i rettigheten, for eksempel samle 
alle båtfestene i et felles bryggeanlegg, og 
da slik at båtfesteretten ikke lenger kan 
utøves slik som før, så har rettighetshave-
ren krav på plass i dette bryggeanlegget, 
og da i utgangspunktet uten å måtte beta-
le for det. 

Eller – dersom grunneieren ønsker å 
organisere vinteropplaget for båtene på 
en annen måte, for eksempel ved at han 
lager et eget båtopplagsanlegg på eien-
dommen som skal drives på forretnings-
messig måte, så har tomtefesteren fort-
satt krav på vederlagsfri båtopplagsplass.

Det synes å være særlig i sammenheng 
med personskifte på grunneiersiden (for 
eksempel overtakelse fra far til sønn) at 
disse spørsmålene dukker opp. Stadig 
får vi henvendelser fra medlemmer som 
har utøvet sine rettigheter etter kontrak-
ten i mange år, og som, etter at «junior» 
har overtatt bruket, får krav om at nå 
må det betales for denne rettigheten.

Hva så dersom det er snakk om ret-
tigheter som ikke uttrykkelig er beskre-
vet i kontrakten, men som på samme 
måte har vært utøvet i alle år parallelt 
med utøvelse av festeretten? 

Det kan for eksempel være snakk om 
bruk av en adkomstvei til hytta, eller et 
båtfeste som ikke er omtalt i kontrakten.

Her er det selvfølgelig ikke like klart 
som i det tilfellet der rettigheten er 
beskrevet i kontrakten, men det vil nok 
også i disse tilfellene svært ofte bli tom-
tefesteren, rettighetsbrukeren, som trek-
ker det lengste strået i den tvist mellom 
partene. Slike rettigheter vil svært ofte 
være basert på en muntlig avtale, og er 
da, selv om de ikke har fått plass i den 
skriftlige festekontrakten, ment å skulle 
være en del av denne. Dette har mani-
festert seg gjennom mange års bruk 
uten at det har vært krevd noe ekstra 
betaling for det.

Dersom det ikke har vært noen slik 
avtale, men festeren likevel har brukt det 
han hele tiden har trodd var en rettighet 
som hørte til festeavtalen, kan likevel 
festeren nå frem, og da ved å påberope 
seg hevd. Vi skal ikke ved denne anled-
ning gå nærmere inn på det kompliserte 
juridiske begrep hevd, men peker bare 
på at også det kan være det fenomenet 
som har dannet rettsgrunnlaget for 
videre vederlagsfri bruk når «junior» 
etter å ha overtatt bruket, kommer med 
sine krav.

Gunnar Svendsen

«Den 1. januar 2002 trådte så en ny tomtefestelov 
i kraft, og den gamle ble skjøvet til side»
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Når hytteeiere går sammen  
om utbygging av fellesanlegg 
eller kjøper fellesområder
Vi har tidligere skrevet om hytteeiere som går sammen om å bygge vann- og avløpsanlegg inn  
i hytteområdet, som igjen tilkobles kommunalt anlegg. Likeledes har vi skrevet om hytteeieres  
utbygging av linjenett til el-forsyning, og hytteeieres felles bygging av vei til hytteområdet.

Saker som kommer inn til vår juridiske 
avdeling, tyder på at det nok kan være 
behov for å ta opp disse spørsmålene på 
ny. Vi ser eksempler på at hytteeierne er 
lite omhyggelig med sin egen organise-
ring som avtalepart i slike saker, og vi 
ser at hytteeierne ofte tar alt for lett på 
gjennomgang av avtaleverket før utbyg-
gingen starter opp.

I det siste har vi også fått inn spørsmål i 
forbindelse med at hytteeiere planlegger 
å gå inn i avtale med grunniere(e) om 
kjøp av fellesarealer for fremtidig bruk 
av disse til felles formål.

Også her er det viktig å holde tungen 
rett i munnen og være svært påpasselig 
med de avtalene man inngår.

Det første spørsmålet som oppstår i 
slike saker som dette, er ofte hvorvidt 
hytteforeningen som hytteeierne har 
stiftet, kan opptre som egen avtalepart, 
eller om hytteeierne selv bør gå inn som 
parter hver enkelt. Svaret på dette er 
nesten uten unntak at velforeningen 
gjerne (dersom fullmakten er brakt i 
orden) må opptre på- og forhandle på 
hytteeiernes vegne, men når man kom-
mer frem til avtaler som skal inngås, så 
vil det riktige som regel være at hytteei-
erne som egne personer (i kraft av hyt-
teeier) går inn som avtalepart.

Når det gjelder utbygging av VA-anlegg, 
har vi tidligere skrevet om stiftelse av 
samvirkeforetak som kan stå som juri-
disk person og avtalepart både i utbyg-
gingsfasen og senere i driftsfasen. Vi viser 
for så vidt til disse tidligere artiklene.

Når det gjelder bygging av ledningsnett 
for levering av elektrisk kraft, så har 
man ikke de samme reglene i merverdi-
avgiftsloven når det gjelder muligheten 
for refusjon av moms etter at anlegget 

står ferdig. Dette betyr at spørsmålet 
m.h.t. hvordan hytteeierne organiserer 
seg i utbyggingsfasen, ikke har samme 
betydning som for VA-utbygging i den 
sammenheng. Det mest naturlige for 
hytteeiere som skal bygge ut et eget el-
nett, er nok likevel at de organiserer seg 
i samvirkeforetak, og registrerer dette 
som eget foretak med ansvar for utbyg-
gingen. Dersom man velger denne 
modellen, vil det selvfølgelig være 
naturlig at det er samvirkeforetaket som 
opptrer som part i så vel forhandlinger 
med El-leverandøren, som overfor 
grunneier og kommunale myndigheter.

Det første som det her er viktig å 
understreke, er at samvirkeforetaket 
(eller den enheten som forhandler på 
vegne av hytteeierne) har skikkelige- og 
trygge fullmakter for det de gjør. 

Allerede her vil man nok erfare at 
den mest tjenlige modellen er samvirke-
foretaket.

Neste skritt er å forsikre seg om at man 
har grunneieren med «på laget», og at 
man sørger for at alle hytteeierne som 
skal være med i utbyggingen får sine egne 
interesser skikkelig trygget, for eksempel 
gjennom tinglysing av rettigheter som er 
nødvendig for fremføring – og senere 
vedlikehold av kabler som berører grunn-
eiers eiendom. Det er viktig at disse ret-
tighetene blir tinglyst slik at det i fremti-
den ikke blir tvil om deres eksistens.

Når det gjelder forholdet til kommu-
nen, er dette det minst kompliserte i 
saker som dette. Her blir det bare snakk 
om å få kommunens tillatelse til bygging 
av anlegget, og dette vil el-leverandøren 
besørge ordnet.

Det viktigste spørsmålet i saker om 
privat bygging av el-nett, er å sørge for 
skikkelig avtale med strømleverandøren. 
Utgangspunktet er her, at dersom man 
ikke inngår annen avtale, så vil man 
kunne oppleve at strømleverandøren, 
når anlegget er ferdig sier følgende: 
«Takk skal dere ha, nå overtar vi dette, 
og dersom nye abonnenter vil knytte seg 
til, så blir det på våre vilkår».

El-leverandøren overtar ikke bare 
eierskapet til anlegget, men også retten 
til å utligne på de nye abonnentenes 
andel av de anleggskostnadene som 
utbyggerne allerede har betalt, i form av 
et tilknytningsbidrag. (Lovligheten av 
dette er fastsatt i rettspraksis). Dette 
betyr selvfølgelig at utbyggerne – hytte-
eierne som står for utbyggingen – må 
sørge for å inngå skikkelige avtaler med 
strømleverandøren på forhånd, slik at de 
sikrer seg å få glede av tilknytningsbidra-
gene fra slike abonnenter som kommer i 
etterhånd. Vi er kjent med at el-verkene 
aksepterer at hytteeierne setter dette som 
et vilkår i forkant av utbyggingen.

Så kommer vi til veiutbygging. Også 
dette er et tema som vi gjennom årene 
har brukt mye trykksverte på i dette bla-
det. Behovet for å ta spørsmålet opp 
igjen, viser seg imidlertid helt klart å 
være til stede.

Når det gjelder veiutbygging som 
hytte eierne selv skal stå for, er det også 
flere aktører inne i bildet. Vi har i første 
rekke hytteeierne på den ene siden og 
grunn eier(ne) på den annen side, men vi 
har også avtaleforholdet mellom utbyg-
gerne og entreprenøren, og vi har forhol-

«Det mest naturlige for hytteeiere som skal bygge 
ut et eget el-nett, er nok at de organiserer seg  

i samvirkeforetak»
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det til kommunen som skal godkjenne 
søknaden om bygging av veien (søknads-
pliktig etter plan- og bygningsloven).

Her er det i første rekke forholdet mel-
lom de hytteeierne som skal stå for utbyg-
gingen og grunneier vi vil si noen ord om. 
Langt på vei kan man si at det avtalefor-
holdet man her må etablere, har samme 
forutsetninger som forholdet mellom 
utbygger og el-leverandør. Utbyggerne 
må overfor grunneieren sørge for, ikke 
bare skikkelige erklæringer om rett til å 
bruke veien i fremtiden, men de må også 
passe på å avtalefeste om- og hvordan 
eventuelt nye brukere skal få knytte seg til 
veien i fremtiden. Sørger man ikke for å 
avtalefeste dette skikkelig, kan man opp-
leve at grunneier, på samme måte som el-
leverandøren, i fremtiden peker nese og 
sier at «nå er det jeg som bestemmer 
hvem som skal inn og på hvilke vilkår». 
Dette er riktignok lovregulert i veilovens 
§ 55 om veilag, men denne loven er fra-
vikelig, og skikkelig avtale med grunneier, 
både om senere tilslutning fra nye bruke-
re, grunneiers egen bruk av veien – og alle 
forhold rundt vedlikehold, snøbrøyting 
m.m., må spesifiseres i en skikkelig avtale 
mellom partene.

Til slutt noen ord om de tilfellene der 
hytteeiere i fellesskap inngår avtale med 
grunneier om oppkjøp av større- eller 
mindre fellesområder, gjerne områder 
som hytteeierne tidligere har brukt i fel-
leskap etter inngåtte avtaler i skjøter 
eller festekontrakter.

Her, som ellers, må de som forhand-
ler på vegne av hytteeierne sørge for at 
de alltid har skikkelig fullmakt fra alle 
hytteeierne. Et viktig spørsmål er også 
om fellesarealet skal overtas i sameie 
mellom alle hytteeierne, eller om velfor-
eningen eller en annen type organisa-
sjon som hytteeierne har valgt, skal stå 
som eier. Dette kan ofte være vanskelige 
spørsmål, og vi tror nok at det beste 
rådet vi kan gi i denne sammenheng, 
må være at de som går inn i slike planer 
som dette, sørger for å knytte til seg sak-
kyndig med god erfaring på området. 
Her vil nok fort lekfolk komme til kort.

Vi avslutter med å ønske lykke til for alle 
slike samarbeidsprosjekter som hytte-
eiere landet rundt går inn i!

Gunnar Svendsen

Medlemsfordeler
Her er en oversikt over hva du som medlem mottar kostnadsfritt:

Festekontrakt

Ved inngåelse av avtale om feste av tomt for hytte, opprettes en festekontrakt mel-
lom fester og bortfester. Denne beskriver festetid, årlig festeavgift, regulering av 
festeavgiften, med mer. 

Leiekontrakt
Enten du skal leie ut hytta di, eller leie hytte av andre, er det viktig med en leiekon-
trakt. Bruk Norges Hytteforbunds generelle leiekontrakt.

Kjøpekontrakt
Brukes ved kjøp/salg av hytte. Norges Hytteforbund har utarbeidet standard 
kjøpe kontrakter. 

Råd ved start/drift av hyttevel
En velforening i et hytteområde bygger gjerne på behovet for lokalt fellesskap og 
på ønsket om å løse felles problemer og oppgaver gjennom felles løft. Dessuten 
kan velforeningen gjennom fellesskapet også gi den enkelte hytteeiere en trygghet 
for sterkere vern av sine egne interesser og verdier. 

Vedtektsforslag for hyttevel
Der det dannes en velforening, vil det bli spørsmål om vedtekter for denne. Nor-
ges Hytteforbund har satt opp et standardformular som er meget etterspurt. 

Hvordan danne veilag
Spørsmålet om hvordan driften av private veier skal organiseres er et stadig tilba-
kevendende spørsmål som tas opp av medlemmene. 

Vedtektsforslag for veistyre
Der det dannes et veistyre, vil det bli spørsmål om vedtekter for dette. Norges 
Hytte forbund har satt opp et standardformular som kan være meget nyttig i denne 
fasen. 

Råd ved kjøp/feste av tomt
Som overskriften sier; gode råd ved kjøp og/eller feste av tomt.

Mal for krav om innløsning av festetomt
Hytteforbundet har satt opp en mal for bruk ovenfor grunneieren når tomten du 
tidligere har festet, skal innløses. 

NYTT: Veiledning om hytterepresentasjon  
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 hyttekommunens ulike kommunale organer.

Til slutt: 
Husk at du som medlem, vil få gode råd og tips av vår juridiske konsulent i forbin-
delse med utfylling av kontraktene. Ikke nøl med å ta kontakt! 



– 12 –

Et stort hjertesukk  
fra juristen
Vi får med jevne mellomrom henvendelser fra medlemmer som mener å ha inngått muntlige avtaler for 
eksempel med kommunen i byggesaker, med grunneier om trefelling o.a., med entreprenøren  
i byggeprosesser o.s.v.

Alle disse henvendelsene går på at det 
oppstår diskusjon i ettertid om hva som 
egentlig ble avtalt, eller om noe er avtalt 
overhode. Husk at det alltid er den som 
hevder at avtalen er inngått, som har 
bevisbyrden, både for at den faktisk er 
inngått, og for detaljene i avtalens inn-
hold.

Særlig ser vi dette i byggesaker der til-
takshaver har tatt kontakt med en kom-
munal saksbehandler underveis i pro-
sessen – og som i ettertid hevder å ha 
oppfattet avtalen annerledes enn hva 
kommunen har. Situasjonen kan også 
være at tjenestemannen har sluttet i 
kommunen, og at det derfor ikke finnes 
noen som kan verken bekrefte eller 
avkrefte.

Et tenkelig senario er at tiltakshaver i 
byggeprosessen ser at det kan være 
ønskelig å sette inn et vindu eller to 
utover det som følger at tegningen, eller 
at han av praktiske grunner ønsker å 
heve grunnmuren 30 cm i forhold til 
utgangspunktet i tegningen. Tiltaks-
haver ringer til kommunen og treffer en 

stresset saksbehandler som sier i full fart 
at «dette er så ubetydelige endringer at 
det kan du gjøre uten å sende inn ny 
søknad». Saksbehandlere bør ikke 
behandle saken på en slik måte, men det 
skjer! Byggherren tar selvfølgelig dette 
for god fisk, og setter i gang med end-
ringene. Så kommer kommunen på 
befaring en god tid senere og ser at byg-
get divergerer fra tegningene. «Her må 
det sendes inn ny søknad med nabovar-
sel og det hele. Og vi kan ikke garantere 

at tillatelse vil bli gitt». «Ja – men» sier 
byggherren, «jeg fikk jo tillatelse munt-
lig i en telefonsamtale.» «Av hvem, nei, 
han har sluttet for et halvt år siden 
……..».
Der står byggherren med skjegget i 
postkassen!

Moralen er selvfølgelig SKRIFTLIG-
HET. 
Dersom du får en slik kjapp tillatelse – 
uansett tiltakets størrelse og omfang – 
skriv et brev til kommunen straks etter 
at du har lagt på telefonrøret og bekreft 
hva du ble enig om med den navngitte 
saksbehandleren.

Så har vi hytteeieren som ønsker å fjerne 
noen trær og busker i forkant av hytta, 
på grunneierens grunn. Han tar en tele-
fon til grunneieren og presenterer sitt 
ønske. Dersom man er litt engstelig for 
hva grunneieren vil gi tillatelse til, kan 
det bli slik at man i samtalen med ham 
bagatelliserer litt hva man egentlig 
ønsker fjerne, og man snakker kanskje 
om «buskas» som egentlig er trær av 
noe mer høyverdig kvalitet. 

Hytteeieren er lykkelig over grunneiers 
«ja» og delvis «tja», og går i gang med 
motorsagen. Så kommer grunneieren 
forbi noen dager senere, og resultatet av 
hytteeierens «uttynning» er selvfølgelig 
blitt helt annerledes enn det grunneier-
en mente lå i avtalen deres. 

Også her ser man at mangel på skrift-
lig bekreftelse, der det man mener ble 
avtalt spesifiseres så nøyaktig som 
mulig, kan føre til en tvist som begge 
parter burde vært spart for.

Så til entreprenøravtaler. Enten det drei-
er seg om omfattende entreprenørkon-
trakter eller enkle avtaler «på et stykke 
papir» så har partene hver for seg mer 
eller mindre klare forutsetninger før 
arbeidene starter om hvordan resultatet 
skal bli. Underveis er det ikke uvanlig at 
byggherren av en eller annen grunn 
ønsker endringer i det som er avtalt, og 
dette tar han opp direkte med utførende 

byggmester over en telefon, eller ved 
direkte kontakt på byggplassen. Partene 
supplerer kanskje endringsavtalen med 
en uklar «hand-shaking» over at «dette 
vil ikke bety store uttellinger på prisen».

Så kommer oppgjørets time, og det viser 
seg at de endringene som byggherren 
ønsket, har «ført til masse arbeid» noe 
som begrunner både utvidelse av tids-
frist og et betydelig tillegg i prisen. 

Intet skriftlig heller her. Påstand mot 
påstand. Arbeidene er gjort og byggher-
ren må innrømme at det var han som 
tok initiativet til endringene. Svak sak 
for byggherren.

Vi kunne selvfølgelig trekke frem en 
rekke andre slike eksempler fra forskjel-
lige situasjoner som en «stakkars» hytte-
eier kan komme opp i.

Men – vi slutter her med et hørbart 
hjertesukk: BEKREFT ALLE SLIKE 
AVTALER SKRIFTLG.

Gunnar Svendsen

«Der står byggherren med skjegget i postkassen!»

«Moralen er 
selvfølgelig 

SKRIFTLIGHET»
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Veiledning om  
hytterep resentasjon i kommunene

Formål 
Formålet med denne veiledningen er å 
gi medlemmer i Norges Hytteforbund 
(NHF) råd om hvordan man kan/bør 
ordne seg for å lage en felles representa-
sjon fra flere hytteforeninger/velforenin-
ger/hytteeiere overfor hyttekommunens 
ulike kommunale organer.

Grunnlag
I denne veiledningen vil eiere av alle 
typer fritidseiendommer bli omtalt som 
hytteeiere.

Utgangspunktet er å skape en kontakt-
ordning til kommunens politiske og/
eller administrative organer. Følgende er 
spesielt aktuelle:
•	 Ordfører, formannskap, kommune-

styre, politisk sammensatte utvalg
•	 Rådmann, etats-/avdelingssjefer, 

saksbehandlere

Fra kommunens side vil en ønske å 
gjøre kontakten med hyttefolket så enkel 
og effektiv som mulig ved å begrense 
antallet representanter fra kommunen 
og hytteeierne, og styre dialogen dit den 
mest hører hjemme. Møter med politis-
ke utvalg og/eller administrative ledere 
kan derfor antakelig være aktuelle. 

En må være forberedt på at kontakten i 
den enkelte kommune vil være avhengig 
av flere lokale forhold. Eksempelvis hvor 
mange hytter og hvilken betydning de 
utgjør i kommunen. 

Et annet forhold gjelder de parti-politiske 
styrkeforholdene i kommunestyret.
Her skiller en gjerne mellom posisjonen 
(det/de partiene som har flertall) – og 
opposisjonen (det/de partiene som er i 
mindretall). Lokale forhold avgjør om 
partiene ønsker å delta i kontakten med 
hytterepresentantene eller ønsker å la kon-
takten skje ved få personer fra kommu-
nens side. Kontakten kan også bli avhen-
gig av hvilke aktuelle saker som settes på 
dagsordenen i det enkelte kontaktmøte. 

Kontakten kan utvikle seg over tid – 
eksempelvis ved at et første møte skjer 
med ordfører, og det senere blir møter 
med andre kommunale representanter.
Det finnes også spesielle ordninger med 
publikumshøringer, adgang til spørs-
målstilling og fremlegging av publi-
kumssaker i kommunestyret. Dessuten 
ordninger med «ordførerens time» o.l. 
Det kan også være aktuelt å benytte slike 
ordninger. Men en kan også bli møtt 
med at man må være manntallsregi-
strert innbygger for å få delta i dette.

I større saker kan det være aktuelt å 
søke å få møter med de politiske partie-
ne enkeltvis.

For hytterepresentantene vil det være 
viktig at kontakten skjer til de politiske- 
og administrative kommunerepresen-
tantene som er mest sentrale i den 
enkelte sak.  Og at man kommer i inn-
grep med kommunen før beslutningene 
i realiteten er tatt.

Det er viktig å få kontakten inn i faste 
former, og bli registrert som adressat for 
aktuelle saker av betydning for hytter. 
Det bør derfor lages en kontaktavtale 
der en avtaler det viktigste innholdet i 
kontaktordningen med kommunen.
En slik avtale kan inneholde følgende 
punkter:
•	 Viljeserklæring om kontakten mel-

lom kommunen og hytteeierne
•	 Kontaktpersoner mellom kommunen 

og hytteeierne
•	 Møter med hvem/hvilke fora er sær-

lig aktuelle
•	 Aktuelle saksområder – enkeltsaker 

og planer, regler
•	 Gjensidig informasjon – rutiner
•	 Møtehyppighet

De mest aktuelle samarbeidssakene med 
kommunen vil antakelig være knyttet til:
•	 Plansaker (planer, regulerings saker, 

byggesaker m.v.)
•	 Tekniske saker (vei, vann, sanitær, 

renovasjon, adressemerking, m.v.) 
•	 Økonomisaker (skatter, gebyrer m.v.)

Organisering av hytteeiernes 
felles representasjon
Organisering ut fra lokale forhold:
I noen kommuner kan det være svært 
mange hytteforeninger/velforeninger, og 
de kan gruppere seg i ulike områder og 
med ulike saksinteresser. Dette kan 
kreve en «større» organisering av 
hytteeierne enn der det er færre 
hytteforeninger.

Denne veiledningen forsøker å dekke 
begge tilfelle, men med utgangspunktet 
at en ikke bør velge større organisering 
enn strengt tatt nødvendig. Valget må 
gjøres lokalt. Veiledningen tar sikte på å 
dekke følgende organisasjonsmodeller:

Enkel  Denne modellen egner seg i 
kommuner med 5–8 eller 
færre hytteforeninger.

   Fellesrepresentasjonen overfor 
kommunen kan da organiseres 
enkelt ved at hver forening 
utpeker en representant (lede-
ren?) som fellesrepresentant, 
og at representantene fra foren-
ingene utgjør en gruppe som 
tar seg av kontakten med kom-
munen. I gruppen bør det vel-
ges en leder – evt. med et lite 
arbeidsutvalg på 2–3 personer.  
Det holdes ikke eget formelt 
årsmøte i gruppen, men grup-
pens medlemmer fremlegger 
en enkel årsrapport og enkelt 
regnskap i sine hjemmefore-
ninger. 
Kontingenten fra basisforenin-
gene holdes på et strengt nød-
vendig nivå. 
Det bør lages noen enkle ved-
tekter/punkter om hvordan 
ordningen skal virke.

Stor   Når det er mange hytteforenin-
ger, kan en større organisering 
være riktig.

   Den bygges opp med grunnlag 
i egne vedtekter og et eget års-
møte med valg av styre o.a. 
poster som er vanlig på års-
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møter. I vedtektene bestemmes 
hvor mange representanter 
hytteforeningene skal sende til 
årsmøtet.

Vedtekter:
Denne veiledningen er ment å skulle 
vise spørsmål som det kan være viktig å 
ta stilling til i slike vedtekter.

Medlemskap:
Utgangspunktet er medlemskap av 
hytte eiere organisert i hytteforeninger, 
og/eller direkte personlige medlemmer. 
Der det ikke er slike foreninger kan 
enkeltmedlemmer som har fritidseien-
dom i kommunen opptas. Slike med-
lemmer velger sin egen leder som repre-
senterer dem i ordningen med felles-
representanter. Denne gruppen av 
enkeltmedlemmer betraktes da som en 
egen hytteforening.

Det finnes noen velforeninger som ikke 
bare organiserer hytteeiere, men også 
fastboende enten de er hytteeiere eller 
ikke. Noen av disse kan også ha særinte-
resser som næringsdrivende i kommu-
nen. I slike tilfelle kan det bli interesse-
ulikhet med hytteeierne. Men medlem-
skap av fastboende i hytte/velforeningen 
kan også bety fordeler i enkelte saker.  
I tillegg kan omorganisering av eksiste-
rende velforeninger med ulike medlems-
grupper være problematisk. Slike spørs-
mål må avgjøres i det enkelte tilfelle.

Valg:
Det finnes flere måter for å organisere 
hytteeiernes felles representasjon over-
for kommunen.

De mest aktuelle vil trolig være:
•	 En representant fra hver hyttefore-

ning/velforenings styre
•	 Vektet representasjon i f.t. hyttefore-

ningenes størrelse
•	 Representanter valgt av og blant del-

takerne i eget felles årsmøte
•	 Representanter valgt utenfor styret i 

hytteforeninger / velforeningene

Det neste spørsmål blir om representan-
tene skal velges i / av hytteforeningens 
styre eller på hytteforeningens faste års-
møte, og hvor lang funksjonsperiode 
representantene skal ha.

Dernest hvordan lederverv og andre 
oppgaver fordeles/bestemmes (konstitu-
ering).

Gruppen av fellesrepresentanter bør 
kunne ta beslutninger med alminnelig 
flertall / lederens dobbeltstemme.
Det er spesielt viktig å klargjøre at felles-
representantene får sitt oppdrag/mandat 
fra medlemmene i hytteforeningene.

Kontingent:
Aktuelle modeller kan være:
•	 Kontingent pr hytteforening
•	 Kontingent pr antall medlemmer i 

hytteforening
•	 Kontingent pr personlig medlem 

Rapportering:
Det bør finnes en vedtatt ordning der 
fellesrepresentantene i det minste avleg-
ger enkelt regnskap og årsrapport til års-
møtet i den enkelte hytteforening/eller 
som bestemt i vedtekter for en større fel-
lesforening.

Oppgaver / virkemåte:
Fellesrepresentantenes oppgaver vil 
være av ulik karakter – spesielt:
•	 Saker av interesse for alle. Dette kan 

typisk gjelde regel-spørsmål som vil 
bli aktuelle for alle hytteeiere.

•	 Saker som gjelder områder i kommu-
nen / grupper av hytteeiere

•	 Saker som gjelder en hytteeier eller 
en liten gruppe hytteeiere

Det kan komme saker der det er spri-
kende/motsatte interesser mellom hytte-
eierne. Det er da viktig å avklare/ha 
avklart hvordan fellesrepresentantene da 
skal arbeide/forholde seg.

Mandat/myndighet/drift:

•	 Fellesrepresentantene arbeider på 
vegne av medlemmene i hyttefore-
ningene og må være forsiktig med 
beslutninger og prosesser som ikke er 
forutsatt/klarert av hytteforeningene. 
Det er viktig at fellesrepresentantene 
fra starten gjør det klart for kommu-
nen at de som fellesrepresentanter er 
avhengige av å drøfte og avklare 
saker med hytteeierne i kommunen. 
Fellesrepresentantenes avgjørel-
sesmyndighet bør presiseres i vedtek-
tene. Hovedprinsippet for fellesrepre-
sentantene bør være at de er «tale-
rør», og ikke har delegert avgjørel-
sesmyndighet fra hyttemedlemmene 
uten at det er nærmere vedtatt i den 
enkelte sak.

•	 Et viktig prinsipp bør være at felles-
representantene ikke kan binde for-
eningene/medlemmene juridisk eller 
at juridiske rettigheter bortfaller som 
følge av fellesrepresentantenes virk-
somhet – eller at det skapes inntrykk 
av slikt bortfall. Rettigheter ifølge 
Forvaltningsloven vil være særlig 
viktige for hytteeierne enkeltvis, for 
hytteforeningene, og for fellesrepre-
sentantene i kontakten med kommu-
nen.                                                             

•	 For kommunen er det enklere å for-
holde seg til en gruppe fellesrepre-
sentanter enn mange hytteforeninger 
og hytteeiere. En bør være oppmerk-
som på at fellesrepresentantene kan 
komme under press om å ta raske 
beslutninger «på egen hånd», og uten 

En kan tenke på fellesrepresentantenes oppgaver i et to-veis tidsperspektiv:

          

Samle saker / spørsmål fra  
hytteforeningene.

Ta opp saken med kommunen.  
Oppnå løsninger.

          

Bearbeide sakene, lage/ drøfte  
løsninger med berørte.

Presentere sakene i en «høringsprosess» 
overfor hytteforeningene.

          

Ta opp saker med kommunen.  
Oppnå løsninger.

Være tidlig orientert om kommunale 
saker og planer av interesse for  
hytteeierne.
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klarering med medlemsforeningene/
direkte medlemmer. 

•	 Etter at fellesrepresentantene er valgt, 
og gruppen har konstituert seg, bør 
første skritt være å sende kommunen 
et orienterende brev med anmodning 
om kontakt og et første møte for å 
drøfte videre samarbeid.

Forholdet til Norges Hytteforbund (NHF)

•	 NHF vil oppta fellesrepresentantene 
(enten de kalles gruppe, styre, eller 
annet) som en medlemsenhet/med-
lemmer i forbundet, og i prinsippet 

på samme måte som vi har registrert 
personlige medlemmer. Dette vil gi 
fellesrepresentantene som enhet 
adgang til juridisk rådgivning på linje 
med personlige medlemmer. Kontin-
gent til NHF vil for hele represen-
tantgruppen bli den samme som for 
ett personlig medlem. Det forutsettes 
at majoriteten av hytteforeningene 
som representeres er medlemmer i 
NHF.

•	 NHF ønsker å bistå i prosessen med 
å opprette en slik felles hytterepresen-
tasjon.

•	 NHF vil søke å oppnå jevnlig og 

gjensidig kontakt med fellesrepresen-
tanter i kommunene for å styrke 
arbeidet med hyttesaker i kommune-
ne og på landsbasis. 

•	 NHF vil virke som en ide-sentral ved 
å ta inn rapporter om arbeidsmodel-
ler, saker og resultater i vårt blad 
Hytte & Fritid. 

•	 Prinsippene i denne veiledningen vil 
bli fremlagt til vurdering på forbun-
dets første generalforsamling (Hytte-
ting) i 2013.

Gunnar Svendsen, juridisk rådgiver  
i Norges Hytteforbund

Utedo kan ha sin sjarm, men er du lei av møkker, 
mygg,  uer, lukt, kaldtrekk, unger som klager, osv. 

Da er kanskje tiden inne for å vurdere et toalett-
alternativ som gir deg nesten samme komfort som 
hjemme: Cinderella Gas.

Toalettet er et enkelt, renslig og komfortabelt do for 
den strømløse hytta. Cinderella Gas er et forbren-
ningstoalett som drives av 12V og propan. 

Finn ut mer på:

w w w.c i n d e r e l l a g a s . n o
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Ikke alltid fredelig  
på hytta...
Spør du Ola og Kari Nordmann om hvorfor de har skaffet seg hytte – er svaret ofte rekreasjon  
og stillhet blandet med flott natur. Siden hyttene ofte har andre hytter i nærheten, oppstår  
det imidlertid uenighet og konflikter i rekreasjonsområder også. Noen velger å ta saken  
til konfliktrådet, med håp om at saken skal finne sin løsning uten at det går utover lommeboka  
eller framtidig hygge i ferien. 

Tekst og foto: Gro Jørgensen
 
Det er ikke hyggelig å bruke fridager til 
å irritere seg – eller ikke hilse på 
nabo`n. Hyttekonflikter er ofte lik de vi 
finner i boligområder – med trær, par-
kering, brøyting og utsikt som hovedin-
gredienser – men det finnes også kon-
flikter som er mer spesielle blant hyt-
tenaboer. Felles vannanlegg kan være et 
stridstema. 

Konfliktrådet har meglet mellom to 
hytteeiere som hadde en konflikt med 
en fastboende angående vannforbruk. 
De to hytteeierne var koblet på den fast-
boendes vannledning – og hadde blitt 
enige om antall liter vannforbruk pr. 
dag. Den fastboende mente imidlertid at 
hytteeierne brukte altfor mye vann – og 
skrudde derfor av vannet av og til. Etter 
møtet i konfliktrådet ble de enige om å 
investere i en måler som skulle påmon-

teres, slik at alle til enhver tid visst hvor 
mye vann som ble brukt. 

I en annen «vannsak» var stridens 
kjerne at en tomteeier som ikke var med 
i vannfellesskapet, nektet de som var 
med på felles vannledning å grave på 
hans hyttetomt da det ble nødvendig 
med reparasjon av vannledningen. En 
annen hytteeier var bekymret for at 
nabo`n hadde brukt trykkimpregnerte 
påler til et gjerde rett ved siden av hans 
tingslyste vannkilde, siden han var redd 
for at pålene ville forurense vannet. 
Hytte eiere som knytter seg ulovlig til 
kommunens vann og avløpsnett, har 
også vært tema i meglingsmøter. 

Konfliktrådet har også håndtert saker 
litt nærmere havet – et eksempel er der 
naboen mente at hytteeieren utvidet båt-
festet, ved å bygge opp stein for stein – 
slik at den til slutt framstod som brygge.

Rev ned gjerdet
Som i boområder, kan også strid om 
trær og gjerder gjelde hyttenaboer. En 
hytteeier sagde ned 15–20 trær for å få 
seg fjellutsikt – noe naboen ikke likte. 
De ble enig om erstatning i konflikt-
rådet. To naboer klarte ikke å enes om 
sitt felles gjerde mellom eiendommene, 
inntil den ene ble lei av at de ikke kunne 
komme til en konklusjon – og rev det 
derfor ned. Det ble konfliktråd og ikke 
anmeldelse – og avtalen gikk på at 
naboen både satte opp og bekostet nytt 
gjerde på egen regning. Meglingsmøter 
har også inneholdt temaer som ulovlige 
bygde brygger og anklager om at nabo-
ens bod blir bygd til anneks – til sjenan-
se for folk i nærmiljøet. 
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Veier og vedlikehold
Uenighet i forbindelse med atkomsten til 
hytter, har vært gjenstand for flere saker 
til konfliktrådet. Det kan være uenighet 
rundt betaling av brøyting til hyttene, 
uenighet om generelt ansvar for vedlike-
hold av veien – saker som enkelte ganger 
kan bli så «heftige» at en hytteeier eller 
grunneier har lagt ut steiner eller tømmer 
for å hindre de øvrige hytte beboerne i å 
kjøre til fritidsboligen sin. Det blir tem-
peratur av slikt! Og en sommerdag, så 
gikk det litt over styr for en hytteeier, som 
etter en langvarig konflikt med familien i 
nabohytta (om flytebrygge og gangbane 
til brygga), delte alt i to med en motor-
sag. En hytteeier som gravde ut tomta si 
slik at det førte til utgliding på naboens 
tomt, gjorde avtale om erstatning og 
arbeid under møtet i konfliktrådet.

Alle har mulighet til å kontakte konflikt-
rådet – og så vil konfliktrådet ta kontakt 
med den andre parten og legge til rette for 
et møte dersom alle parter vil. En eller to 
meglere vil være til stede – ikke som 
dommere, men for å bidra i prosessen ved 
at partene selv finner fram til en løsning 
alle kan leve med. Å ta saken sin til kon-
fliktrådet er gratis. Det er 22 konfliktråd i 
Norge med cirka 650 meglere til rådighet

Hva skjer i konfliktrådet?
Et bilde på hva som skjer i konfliktrådet 
kontra rettssalen – kan være de to nabo-
ene som er uenige i hvorvidt et tre skal 
hogges eller ikke. Nabo 1 vil hogge treet, 
nabo 2 vil ikke. En dommer bestemmer 
så at treet skal hogges. Sånt skjer, men 
siden vi har fått en vinner og en taper i 

konflikten, er forholdet mellom de to 
naboene absolutt ikke blitt bedre.

To naboer krangler om et tre – nabo 
1 vil hogge, nabo 2 vil ikke. I et møte i 
konfliktrådet kommer det fram at årsa-
ken til at nabo 2 ikke vil hogge treet, 
først og fremst skyldes alt arbeidet. 
Nabo 1 tilbyr seg å gjøre det – eller de 
blir enige om å dele utgiftene for å få en 
fagmann til å gjøre det. Løsningen blir 
den samme: Treet hogges, men vi har 
fått to «vinnere». 

Konfliktrådet hadde i fjor 558 nabo-
konflikter, men det føres ingen statistikk 
over hvilke som skjer i hytteområder 
eller på vanlige boligfelt.

Innbrudd
Mange hytteeiere opplever innbrudd i 
hytta si – og der innbruddstyvene blir 
tatt og anmeldt til politiet, kan partene 
samtykke til at saken oversendes kon-
fliktrådet. Her kan avtalen bli at lovbry-
terne gjør opp for seg via en økonomisk 
erstatningsavtale, eller ved å utføre ulike 

arbeidsoppgaver på hytta. Det skjedde 
med fire ungdommer som for en tid til-
bake gjennomførte et tyveriraid i flere 
hytter langs kysten. Blant annet brøt de 
seg inn i to hytter og utførte diverse 
skade verk. Den ene av hytteeierne kjen-
te til en som var i slekt med den ene av 
guttene. Saken ble overført som straffe-
sak til konfliktrådet, og megling ble 
gjennomført med ungdommene, verger 
og hytteeier. Avtalen ble at alle fire skul-
le være med hytteeieren ett døgn på 
hytta for å gjøre forefallent arbeid – slik 
at de kunne få en følelse av hva hytta og 
området betyr for han og hans familie. 
Ungdommene var på hytta to og to av 
gangen – og tilbakemelding fra hytteeier 
til konfliktrådet var:
 
«Ola, Per, Hans og Ove har hjulpet til 
med å felle trær og ryddet i skapet. Fan-
tastiske ungdommer. Snille og hjelpsom-
me og godt humør. Vi hadde ett kjempe-
flott døgn og alt var vellykket. Jeg hadde 
en fantastisk helg sammen med dem».

Har du 
flyttet?

Husk å 
melde ifra 
til oss  
om ny 
adresse!



– 18 –

Norges Hytteforbund 
(NHF) mener: (2011–2012)

Oversikt over emner og vedtak som 
foreningen uttaler seg om:
1.   Hytteeiere – en melkeku for kom-

munene?
2.  Boplikt
3.   Strandsoneforvaltningen og alle-

mannsretten.
4.  Stort behov for båtplasser
5.  Fortetting av hyttefelt
6.  Byggeskikk og ansvar for landskapet
7.  Gjengroing av landskap og turstier
8.   Organisert kriminalitet (innbrudds-

bølge på hytter)
9.   Brannvern og tilsyn av elektriske 

anlegg
10.  Strømpriser
11.   Vindkraftverk, oppdrettsanlegg og 

andre etableringer
12.   Hytteeierens plass i lokaldemokrati-

et. 
– Etterord

1. Hytteeiere – en melkeku 
for kommunene?
Hyttelivet står sterkt i norsk kultur. Store 
deler av det norske samfunn er som eiere, 
eller ved leie-, lån-, familie- og gjesteopp-
hold knyttet til hyttelivet. Eksempelvis 
har vel 50 % av befolkningen i Oslo og 
Akershus, i en radius av ca. 3 timer fra 
hjemmet, tilgang til hytte som de enten 
eier eller føler seg hjemme på. Etter hvert 
som folk i stadig større grad bor i tettste-
der og i tett boform har begrepet flerhus-
hjemmet blitt tatt opp av forskere. Det 
betyr at hjemme er mer enn ett sted, og at 
hytta mer og mer inngår i det utvidede 
«hjemme» -begrepet. Ved bl.a. elektro-
nisk bredbånd er hytta også blitt en egnet 
arbeidsplass i lange perioder.

I distriktskommunene har denne 
utviklingen fått stor betydning ved at 
den skaper økonomisk aktivitet ved salg 
av hyttetomter, hyttebygging, hytteser-
vice, gjesteanlegg og handelsvirksomhet. 
For kommunene betyr dette økt lokalt 
skattegrunnlag. 

Økt bruk av hytter medfører også 
økte kostnader for hyttekommunene. 

Svært mye av dette betales gjennom 
selvkostbaserte avgifter for faste ytelser 
til strøm, vann og kloakk, renovasjon, 
veier o.l. I tillegg betaler hytteeierne for-
muesskatt og ofte eiendomsskatt som 
for begge ikke er knyttet til bestemte 
ytelser, men brukes innenfor hele hytte-
kommunens budsjett. Ved generasjons-
skifter belastes dessuten dokument-
avgift og arveavgift til staten. 

Utenom Oslo er gjerne ca. 50 % av 
kommunenes utgifter knyttet til ugifts-
områdene barnehage, grunnskole og 
pleie og omsorg ifølge statistikk. Dette 
er ytelser som hyttefolket i svært liten 
grad etterspør fra kommunen. Enkelte 
eksempler finnes, men de er helt margi-
nale innenfor samlet hyttemengde.  
I kommuner med et stort hyttetall, og 
der hyttene eksempelvis kan være flere 
enn antall fastboende, betyr dette en 
omfattende «subsidiering» av kommu-
nens økonomi fra hyttefolket. Tidligere 
var hytter fritatt fra eiendomsskatt. Når 
nå fastsettelsen av eiendomsverdi for 
hytter endres, betyr det for hytteeierne 
økt skattebelastning til formål som man 
ikke etterspør. Hytteeiernes tilstede-
værelse i hyttekommunen er av langsik-
tig karakter, men blandes ofte sammen 
med generell turisme.

Vedtak: Hytteeiere føler solidaritet med 
sin hyttekommune og ønsker å betale 
for faste ytelser, og vil bidra til fellesska-
pet i kommunen. Vi ser stadige eksemp-
ler på skjevfordeling av skatter og avgif-
ter i hytteeiernes disfavør. Slik skattleg-
gingen utvikler seg er hytteeierne i ferd 
med å få en rolle som økonomisk mel-
keku – uten innflytelse og demokratiske 
rettigheter. Dette er en utvikling som 
Norges Hytteforbund ikke kan aksep-
tere. 

Vi vil søke samarbeid med kommu-
nene om dette, og forventer at vår situa-
sjon blir forstått og vektlagt. Inntekts-
overføringssystemet til hyttekommune-
ne bør også drøftes med aktuelle myn-
digheter. Norges Hytteforbund mener at 

overføringsmodellen må bringes i takt 
med samfunnets utvikling og den øken-
de bruken av hytter. 

2. Boplikt
Dersom en helårsbolig med boplikt 
overtas av noen i nærmeste familie, har 
de lov til å bruke denne som fritidsbolig. 
Politikerne drøfter stadig å tette igjen 
denne muligheten til å skaffe seg hytter i 
bopliktkommuner. Etter siste Stortings-
vedtak om boplikt, skal kommunene 
selv få bestemme om arvinger skal få fri-
tak fra boplikten eller ikke når de over-
tar familieeiendommer.

Sverige praktiserer ikke boplikt. En stor 
undersøkelse i Bohuslän underbygger at 
den svenske modellen er positiv for dis-
triktskommunene.

Vedtak: Mange overdrar til arvtagere 
fordi de ønsker at eiendommer skal bli i 
slekta. Boplikt er en avleggs ordning, og 
bør avskaffes. 

3. Strandsoneforvaltningen 
og allemannsretten.
Med de siste endringene i strandsone-
lovgivningen er en langt på vei inne i en 
helt ny situasjon der deler av landet 
reguleres mindre, og andre deler harde-
re. Samtidig er enkelte hensyn vektlagt 
sterkere, og prioritering av nærings- 
fremfor andre interesser i strandsonen, 
har fått mer markerte utslag. 

I strandsonen møtes interessene til 
allmenn ferdsel, naturvern, nærings-
utvikling, fastboende og hytteeiere. 

Tanken bak strandsonelovgivningen 
er at visse interesser som allmenn ferd-
sel m.v. skal prioriteres. Lovgivningen 
med et 100- meters belte har et sjab-
longpreg og en prioritering av interesser 
som bl.a. fører til selsomme utslag av 
myndighetshåndhevelse: Eksempelvis 
når allmennheten har fri adgang på 
asfaltert vei langs stranden, mens bygge-
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restriksjonene likevel opprettholdes for 
hytter lenger bak i 100-metersbeltet. 
Eller når næringsinteresser får etablere 
store næringslokaler i strandsonen, 
mens hytter noen meter unna får sterke 
restriksjoner mot få kvadratmeters ter-
rasse- utvidelse. Det kan også stilles 
spørsmål om hvorfor hytter i strand-
sonen skal være vesentlig mindre enn 
gjennomsnittet ellers i landet? 

Allemannsretten gir generelle goder til 
alle – for relativt kortvarige opphold i 
strandsone og utmark. For hytteeiere og 
fastboende, som kan være nær nabo til 
et slikt attraktivt sted for kortvarig opp-
hold, oppleves stadig nye brukere som 
en kontinuerlig belastning. Det samme 
gjelder ved etablering av næringslokaler 
med tilhørende vei- og parkeringsutbyg-
ging. 

Vedtak: Norges Hytteforbund vil arbei-
de for å endre slike uakseptable sjablong 
– effekter av strandsonelovgivningen og 
allemannsretten, og hvordan de prakti-
seres. 

4. Stort behov for båtplasser
Hytter nær sjøen har gjerne tilgang på 
båtplasser. Med Norges lange kyst er 
bruk av sjøen en viktig del av norsk fri-
luftsliv. Hytter som ligger lenger inn i 
landet har også behov for å kunne ha en 
båtplass. Mange steder er båtplasser blitt 
et knapphetsgode. Det bør tas et kraft-
tak i sjøfartsnasjonen Norge for at det 
skal bli tilgang på flere båtplasser.

Hvordan dette gjøres er imidlertid 
ikke likegyldig. 

Fra politisk hold er det fremmet krav 
om å fjerne private båtplasser og samle 
båtene i større marina- anlegg. Samtidig 
ser man stadig oftere eksempler på at 
entreprenører o.a. med økonomiske 
interesser driver frem marina- anlegg 
med en mengde tilknyttet nærings- 
virksomhet som restaurantvirksomhet, 
butikker m.v. – under argumenter om at 
dette er i allmennhetens interesse. Disse 
store anleggene blir gjerne en stor 
belastning på lokalmiljøet der de kom-
mer. 

En alternativ strategi er i større grad 
å satse på små og mellomstore marina- 
anlegg uten den voldsomme overbyg-
ningen av næringsaktiviteter, trafikk- og 
parkeringsbelastninger, som ofte følger 

med større anlegg. Mindre anlegg opp-
fattes dessuten mer i samsvar med kyst-
naturen og kystkulturen.

Vedtak: Norges Hytteforbund vil arbei-
de for en småskalert utbygging av 
mange bryggeanlegg – med samlet sett 
økt antall båtplasser, men tilpasset lokal-
miljøet der anleggene kommer. Felles 
bryggeanlegg bør inn i kommuneplaner. 
Det bør tas et krafttak i sjøfartsnasjonen 
Norge for at det skal bli tilgang på flere 
båtplasser. Dette gjelder også parke-
ringsplasser, utsettingsramper, flyte-
brygger m.m. 

I kommuneplanene må brygger som 
defineres som næringslivsformål synlig-
gjøres.

5. Fortetting av hyttefelt
Det fins mange eksempler på «hytte-
byer» rundt om i landet, og antallet 
øker. Bakgrunnen er at mange hytteeiere 
vil ha infrastruktur på hytta, og da må 
man være mange for å få prisene ned til 
et akseptabelt nivå. Tette hyttefelt er 
relativt uproblematisk i nye områder 
ved god planlegging. Men fortetting i 
eksisterende hytteområder, der hytte-
eiere får en fortetting «tredd nedover 
hodet», er mer problematisk. 

Vedtak: Dersom det skal fortettes i 
eksisterende hytteområder, må det ha 
støtte i lokale hytteforeninger og berørte 
hytteeiere. 

Kommunene må dessuten være opp-
tatt av terrenget ved fortetting. Mange 
steder er terrenget rasert, topografi og 
vegetasjon er ødelagt. 

6. Byggeskikk og ansvar for 
landskapet
Skal man detaljregulere hvordan folk 
skal ha det på hytta (smårutede vinduer 
osv.)? Det er vesentlig at utarbeidelsen 

av reguleringsbestemmelser har en god 
prosess, forut for at hytteeierne kjøper 
tomt og etablerer seg. Bestemmelsene 
må være entydige og ikke åpne for tvil. 

Vedtak: Det er byggeskikker og ansvar 
for landskap som er viktigst. Der tomte-
ne er små og ligger tett, må man være 
opptatt av ikke å ødelegge for hverandre. 

7. Gjengroing av landskap 
og turstier
Landskapet i norske bygder forandrer 
seg raskt når gårdsbruk legges ned. 
Åpne enger og turtraseer gror igjen med 
kratt og trær. 

Ønsker vi å ta vare på kulturlandskapet? 
Skal nedlagte, gamle gårder stå og for-
falle? Ved å fjerne boplikten, mener 
NHF at kulturlandskapet i større grad 
vil opprettholdes.

For å ha et levende kulturlandskap er 
det nødvendig med stier i området, samt 
at man jevnlig rydder i kulturlandska-
pet. Det er kun gjennom en aktiv dialog 
mellom kommunene, hyttevelforeninger 
og grunneier at kulturlandskapet kan 
opprettholdes. Det norske kulturland-
skapet er et vesentlig moment for inn-
landsturismen.

Vedtak: NHF oppfatter gamle hus og 
hytter som en del av kulturlandskapet, 
de må oppgraderes og vedlikeholdes bla. 
ved aktiv bruk, eventuelt som fritidsei-
endom. Dette kan skje i aktivt samar-
beid mellom kommune, hyttevelforen-
inger og grunneiere. Kulturlandskapet 
må holdes i hevd. Når dyrehold opp-
hører, må gjengroing unngås ved hogst 
og fjerning av kratt.

I neste utgave av dette blad, vil det komme mer stoff 
om emner og vedtak som NHF er engasjert i.
Hele dokumentet er også tilgjengelig på  
www.hytteforbund.no



Mobildekning på hytta
Cirka 13 prosent av Norges flatareal er uten mobildekning. Stort sett er dette områder  
med store skoger og nasjonalparker, langt unna der folk ferdes. Men dessverre fins det  
også en del mindre hytteområder som har dårlig eller manglende dekning. – De fleste  
hytteområder av en viss størrelse har mobildekning i dag. Men det fins unntak. Vi snakker  
om særlig avsidesliggende hytter, langt unna nødvendig infrastruktur som strøm, sier Bjørn Amundsen, 
dekningsdirektør i Telenor Norge. 

Av: Tove Helen Selbæk

Felles for alle mobiloperatører, er at de 
ønsker å gi deg dekning. Men begrens-
ningene oppstår når de faktisk vil tape 
penger på det. – Selvsagt ønsker vi å 
tilby dekning til alle. Men i noen tilfeller 
er regnestykket umulig å få til å gå opp. 
Investeringene blir rett og slett for høye, 
vi snakker om priser fra om lag 1 mil-
lion kroner – og oppover. Det bør være 
om lag 250–400 hytter i et område, for 
at det skal lønne seg å bygge ut, og sene-
re drive, sier Amundsen videre. 

Løsninger?
Hyttefelt vil ofte gi svært varierende 
inntjening for mobiloperatørene. Det 
kan være at det ikke er strøm i området, 
og i verste fall er det i tillegg lang vei til 
stamnettet – den delen av et telenett der 
hovedsentralene er koblet sammen.  
Hva vil du anbefale at man gjør dersom 
man har hytte i et område uten dekning?  
– Det er i realiteten lite å gjøre. Men det 
er alltid forsøket verdt å ta kontakt med 
operatørene og se om man kan få til noe 
i samarbeid med dem. Kanskje er antal-
let hytter i området steget de senere 
årene, noe operatørene ikke alltid får 
med seg, og da kan det tale for å bygge 
ut dekningen. 

Trådløs ruter for data
Amundsen forteller at man gjerne deler 
dekning inn i 2 kategorier; data og tale. 
Når det gjelder førstnevnte, snakker vi 
om internettilgang på PC´en, Pad eller 
Smart-telefonen. – Her kan én løsning 
være å sette opp en tråløs ruter, akkurat 
på samme måte som man setter opp en 
slik ruter hjemme. Man setter altså SIM-
kortet inn i trådløs ruter (egen mobil-
ruter), denne kan det også kobles en 
ekstern antenne til (det kan forbedre 
dekningen og gi bedre datahastighet). 

Dermed kan du få utendørs antenne på 
hytta. Du får samme dekning inne i 
hytta som du ville hatt om du satt på 
hyttetaket. 

Ekstern antenne for tale
– Når det gjelder tale, det å kunne ringe, 
er det verre. Tidligere hadde man 
utgang til ekstern antenne på de fleste 
mobiltelefoner. Slik utgang fins dess-
verre ikke på smart-telefoner, som er det 
folk fleste skaffer seg nå til dags. Men 
det fins et par spesialapparater (mobilt 
bordapparat) fra enkelte forhandlere, 
hvor du kan sette «tvillingkortet» (et 
ekstra SIM-kort) inn i en egen hyttetele-
fon. Disse spesialapparatene kan være 
vanskelig å finne, men det fins forhand-
lere som har det. Jeg anbefaler et søk på 
internett, avslutter Amundsen. 

Fakta:
Telenor og Netcom er de to 
store operatørene i dette landet. 
Du bør sjekke dekningskartene 
til begge for å se hvilken av dem 
som har best dekning der du er. 
Du kan for eksempel ta med 
deg telefoner som har Telenor 
og Netcom abonnement og 
sjekke hvilken av dem som gir 
best dekning, både i hytta og 
området rundt. Et annet godt 
råd er å snakke med lokal-
befolk ningen i området, de kan 
ha nyttige tips. 
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Trær og buskas som 
 skygger for sol og utsikt
Nå er våren her, og snart har vi sommer med løvtrær og busker i full flor. Da dukker det opp igjen,  
striden mellom naboer om hvem som plikter å fjerne trær og buskas som enten skygger for sol og utsyn, 
eller som er til ulempe for naboene på annet vis.

Nylig så vi et interessant program på 
NRK/TV som gikk på det med å passe 
på at kulturlandskap ikke gror igjen når 
det ikke brukes slik som tidligere, eller 
når bruken er endret. Vi fikk klart 
demonstrert hvor raskt store områder, 
som man tidligere av en eller annen 
grunn hadde ønsket å holde fri for 
annen vegetasjon enn den helt lave og 
bakkenære – for eksempel gras til beite, 
gror igjen fordi man ikke griper inn i 
naturen. 

Det som var spesielt interessant å ta 
med seg fra programmet, var at alle 
aktørene som deltok som intervjuobjek-
ter og eksperter (for eksempel fra Direk-

toratet for Naturforvaltning) var svært 
opptatt av viktigheten av at slike kultur-
landskaper ikke gror igjen. Faktum er, at 
dersom man ikke fortsetter å bearbeide 
slik natur, så vil resultatet bli at den om 
noen år ofte blir enda tettere bevokst 
enn den var før kultiveringen startet for 
mange år tilbake.

Hytteområder er også kulturlandska-
per. Her har man for år tilbake tatt natu-
ren i bruk som organisert rekreasjons-
område, der de som har etablert seg på 
stedet med sine fritidsboliger har hatt 
klare forutsetninger om at man for 
eksempel skal kunne ha utsikt til havet, 
eller skal kunne nyte den etterlengtede 
solen fra morgen til kveld. 

Det er nok først og fremst for fritids-
eiendommer ved sjøen og i innlandet at 
dette fenomenet er stadig tilstedeværen-
de. Men fjellfolket kan nok også bli 
berørt, dog i mindre omfang. 

Naboloven (lov om granner) er det 
lovverket som en misfornøyd hytteeier 
som har «mistet» den sjøutsikten han 

tidligere hadde, må henvende seg til for 
å finne sine lovbefalte rettigheter. Loven 
er imidlertid her, som ofte ellers i slike 
sammenhenger, formet slik at det i tvis-
ter om trær, alltid vil bli snakk om en 
vurdering av partenes behov for fjerning 
opp mot hverandre. 

Det er ikke slik at den såkalte tredje-
delsregelen i naboloven § 3, som sier at 
trær som befinner seg på nabogrunn, og 
som har en høyde som er mer enn en 
tredel av avstanden fra treets midte til 
nabogrensen, kan kreves fjernet, gjelder 
uten videre. Når et faktisk tilfelle vurde-
res, skal man i tillegg til dette kriteriet 
også vurdere treeierens behov for fort-
satt å ha det stående, opp mot naboens 
behov for å få det fjernet. Det er heller 
ikke slik at det er et absolutt krav at 
tredjedelsregelen er tilfredsstilt for å at 
man skal kunne kreve treet fjernet. Er 
ulempen for den som ikke får sol og 
utsikt særdeles stor, og man finner at 
treeierens behov for å ha det stående er 
liten så kan treet kreves fjernet likevel.

Leser man rettspraksis i denne mate-
rien, så vil man ha problem med å finne 
en klar linje for hva domsstolen har lagt 
seg på. Dette selvfølgelig både fordi det 
ene tilfellet er svært forskjellig fra det 
andre, og fordi den faktiske behovsvur-
deringen er så subjektiv at selv domme-
rens eget generelle syn på viktigheten av 
sol og utsikt opp mot ønske om at trær 
skal få stå der de står, vil få stor betyd-
ning for utfallet.

Hvor kommer så det vi lærte av pro-
grammet i NRK/TV inn her? 

Jo – vi mener at den samfunnspolitis-
ke grunntonen som lå i programmet, 

nemlig det at også kulturlandskap, land-
skap som er bearbeidet til et gitt formål, 
er en type landskap som i høy grad er 
verdt å ta vare på. Menneskene er enige 
om at vi vil bo i slike kulturlandskap der 
vi er flere sammen, og da må vi finne 
oss i at dette landskapet må vedlikehol-
des slik at alle trives mest og best mulig.

I dette ligger ingen nedprioritering av 
ønsket om å beholde naturens mangfold 
og vise stor forsiktighet med unødvendig 
inngripen. Vi mener at dette ønsket klart 
lar seg forene med ønsket om vedlikehold 
av kulturlandskapet der naturen selv har 
grepet inn og endret det i disfavør av de 
som skal bruke dette kulturlandskapet.

Gunnar Svendsen

«Hytteområder er også 
kulturlandskaper»

«Den faktiske behovsvurderingen er så subjektiv at 
selv dommerens eget generelle syn på viktigheten 
av sol og utsikt opp mot ønske om at trær skal få 
stå der de står, vil få stor betydning for utfallet»
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Til alle velforeninger
Vårt nye nettsted er nå et faktum, besøk  
www.hytteforbund.no.
Vi vet at mange av de velforeninger som er medlemmer 
i NHF, har egne hjemmesider. Ønsker du økt besøk på 
din velforenings nettside? Som en del av vårt 
medlemstilbud, tilbyr vi nå en link fra vårt nettsted  
– til våre velforeningers nettsteder. 
Send en mail til tove@hytteforbund.no – oppgi 
nettadresse og navn på vellet – så legges linkene ut 
fortløpende. 

Red. 

To-veis kontakt  
i Norges Hytte forbund
For at Norges Hytteforbund skal bli en 
slagkraftig interesseforening må vi ha mer 
to-veis kontakt mellom styre/sekretariat og 
foreninger/medlemmer. Nå foregår kontakten 
stort sett en vei; fra styret til foreninger/
medlemmer – ofte via Hytte & Fritid eller 
Hjemmesiden. 

Styret vil derfor be om:
–  Artikler/meningsytringer fra personlige medlem-

mer når som helst i løpet av året
  Viktig å høre mange hytteeieres meninger. Aktuelt 

stoff i Hytte & Fritid
–  Rapporter fra medlemsforeningene – spesielt om:
 Forholdet til hyttekommunen
   Faste kontaktmøter med hyttekommunen?
 Kommunens hyttepolitikk
   Skatt, gebyrer, regler, pålegg, søknader, tillatel-

ser, og lignende
   Likebehandling med fastboende m.v. 
  Fylkeskommunens styring og behandling av 

hytte eiere
  Statlig styring og behandling av hytteeiere
  Grunneiere o.a. private aktørers kontakt med 

hytteeiere

Antagelig er det best å lage slike rapporter i første 
halvår – når evnt. nye regler trer i kraft, og nye kom-
munebudsjetter iverksettes fra årsskiftet. 

Styret

Juss-tilbudet til NHF-medlemmer

I NHF-medlemskapet ligger et tilbud om å benytte 
forbundets jurist, og derfra få gratis juridisk hjelp og 
veiledning som en «førstehjelp» i slike spørsmål. 
 Det er vanskelig å gi noen nøyaktig avgrensning for 
hva dette tilbudet i praksis omfatter, og juristen (evnt. 
styret) vil måtte avgjøre det i hvert enkelt tilfelle. Som 
en grense kan vi likevel si at hjelp til personlige 
medlemmer ikke må bety arbeid utover en halv time, og 
til velforeninger ikke utover en time. Tilbudet omfatter 
ikke skriving av store utredninger, og innbefatter ikke 
representasjon utad for medlemmet. 
 Medlemmer i velforeninger som er tilsluttet NHF, 
men som ikke har personlig medlemsskap i NHF, har 
ikke krav på hjelp i personlige saker.

Red. 

http://www.hytteforbund.no
mailto:tove@hytteforbund.no
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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.

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!



Returadresse: Norges Hytteforbund, Arbinsgt. 1, 0253 Oslo

B-Economique

Utslipp fra  
fritidsbebyggelse settes  
høyt på dagsorden
Det finnes over 500 000 fritidsboliger og anslagsvis over 100 000 renseanlegg  
for disse boligene. Miljøtilstanden til avløpsanleggene varierer mellom ingen  
rensing og ingen utslipp. 

Ønske om økt sanitær standard med 
innlagt vann, vannklosett, dusj, vaske-
maskiner etc. og økt bruk av hytta, gir 
økte utslipp dersom vannet ikke renses. 
I områder med mye fritidsbebyggelse 
som har dårlig miljøstandard, kan 
utslippene bidra til forurensning av 
vassdrag og grunnvann. Ofte er det sår-
bar natur der fritidsbebyggelsen ligger 
og det er få forurensningskilder utenom 
hyttene. Det er spesielt næringsstoffer 
som fosfor og nitrogen som er problem i 
forhold til økt algevekst. Andre foruren-
singer er organisk stoff som bruker opp 
oksygenet i vassdraget og smittestoff 
som kan forurense drikkevannet. 

EUs vanndirektiv trådte i kraft desem-
ber 2000, juridisk implementering av 
vanndirektivet i Norge skjedde via for-
skrift om rammer for vannforvaltningen 
FOR 2006-12-15 nr1446 (vannforskrif-
ten). Forvaltningsplanen som sikrer 
utarbeidelse av forvaltningsplan og til-
taksprogram for vann vedtas av fylkes-
kommunen. Den regionale planen er 
retningsgivende og ikke juridisk binde-

ne for kommunene. Problemstillingene 
og tiltakene som forvaltningsplanen set-
ter fokus på, er arbeid som de ulike 
ansvarshavende er forpliktet til å gjen-
nomføre gjennom annet lovverk. Arbei-
det med vanndirektivet kan ses på som 
en samordning av arbeidet med vann-
forvaltning. Det er forurensningsfor-
skriftens kapittel 12 som regulerer 
utslipp fra fritidsbebyggelsen og som 
følger opp vannforskriften. Her er kom-
munen forurensningsmyndighet.

I årene fremover kan vi forvente økt 
fokus fra kommunene på å rydde opp i 
utslipp fra spredt bebyggelse, inkludert 
fritidsboliger. Noen kommuner med 
mye fritidsbebyggelse har lenge hatt 
dette høyt på dagsorden, uavhengig av 
vanndirektivet. Det har blitt arrangert 
informasjonsmøter, foretatt kontroll av 
vanninntak og renseanlegg og gitt 
pålegg om utbedring og eventuell bøter 
for alvorlige avvik. Det finnes i dag en 
stor meny av renseløsninger for fritids-
bebyggelse. Mange av løsningene er 
omtalt på nettstedet www.avlop.no.  

Det er ofte nødvendig å skille mellom 
gråvann fra bad og kjøkken og toalett-
avløp dersom utslipp skal skje lokalt. 
Toalettløsninger som ikke inkluderer 
vann, vil lettere unngå uakseptable 
utslipp til vassdragene. Som alternativ til 
lokale renseløsninger eller tradisjonell 
ledningsteknologi, finnes det vakuum-
systemer eller trykkavløp med isolerte 
ledninger som legges grunt frem til et 
lokalt fellesanlegg eller frem til kommu-
nalt tradisjonelt ledningsnett. På denne 
måten blir naturinngrepene betydelig 
mindre enn med tradisjonelt lednings-
nett.

Mange kommuner har laget lokale for-
skrifter for hvordan de skal håndtere 
avløp i spredt bebyggelse. Ofte blir det 
også gitt anbefalinger om hvilke rense-
metoder som er beste egnet ut fra natur-
grunnlaget og krav til rensing.

Hilsen Trond Mæhlum 
Forskningssjef Bioforsk Jord og Miljø

Trond Mæhlum, Bioforsk


