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gjennom egne utviklings- og omstillingsprosjekter som har gitt gode resultater. Hytter
og fritidsbebyggelse sees også på som en del
av kommunens fremtid, som en av flere næringsmessige bærebjelker. Rollag har kommunepolitikere som er dyktige.
Vi har således over lang tid latt oss fortelle
at man i Rollag har et planregime for hyttebebyggelse som gir rimelig grad av langsiktighet og forutsigbarhet for dem som bygger
og kjøper fritidseiendom her. Også hyttefolk
skal spares for overraskelser der det plutselig legges ut kontroversielle hyttefelt fordi
«noen» i kommunen gjerne vil tjene på plutselig tomtesalg. Alt for ofte ser vi andre steder at potensial for fremtidig eiendomsskatt
kan friste politikere til å akseptere utbyggingsplaner som kanskje er litt for dristige,
selv i forhold til hva hyttefolket setter pris på.
Hyttefolket vil helst dra på hytta, ikke flytte
inn i en ny by på fjellet.
Så har Rollag en politisk ledelse som tror
på dialog og som praktiserer dette mot sin
hyttebefolkning. Derfor er vi svært glad for
å la Rollags ordfører, Dag Lislien, få slippe
til med gode tanker om hyttefolket og verts-

kommuner i dette nummer av vårt medlemsblad. (se s.4) Vi merker den kommentar vårt styremedlem i Norges Hytteforbund,
Sverre Stockinger, har til hva som er kjernen
i problematikken: At det ikke må skapes en
«front» mellom kommune og hyttebefolkning, der man isolerer seg hver på sin kant.
Hyttefolket og kommuner har mye å
snakke sammen om. Vi har allerede nevnt
den kommunale planvirksomheten. Et utslag
av denne finner vi også på snøscooter-fronten, der kommunal planlegging av løyper for
fritidskjøring bør planlegges i nært samarbeid med hyttefolk og andre friluftlivsorganisasjoner, for også å ta mest mulig hensyn
til de som søker fjellets fred og ro. Så er det
eiendomsskatt som opptar svært mange, og
som ofte kan skape uheldige fronter. Norges
Hytteforbund aksepterer at det kan være på
sin plass med en rimelig eiendomsskatt for å
gi kommunen dekningsbidrag til kommunal
virksomhet hyttefolk fører med seg, eller til
kommunale tjenester også hyttefolk kan benytte seg av. Da er ikke dette et ja/nei spørsmål, men heller om rimelig grad av moderasjon, der kommunene på sin side ikke bør

utnytte enhver mulighet til skatteskruing, og
der hytteeiere samtidig aksepterer at man er
en del av spleiselaget. Etter hva vi hører, har
det i Rollag fra hyttefolk og kommune vært
demonstrert evner til konstruktive dialoger
rundt dette, noe som bør gjøre Rollag kommune til et attraktivt sted for nye hyttekjøpere.
For å oppnå det nødvendige samarbeidsklima, må hytteeierne også stille opp med
konstruktive bidrag. Husk at en ordfører
vanskelig kan snakke med 10 forskjellige representanter fra samme gruppe. Først og
fremst må hyttefolket derfor bli litt flinkere
til å organisere seg, det bør etableres samarbeidsforum i hver kommune mellom de forskjellige hyttevelforeninger, og dette forum
bør velge hytteeiernes representanter for å
møte kommunen. Slike vellykkede konstruksjoner for kommunesamarbeid har vi sett flere steder, blant annet i Hol og Gausdal kommune. La disse, sammen med Rollag, bli til
inspirasjon for flere..
Mathias B. Dannevig
Fungerende styreleder Norges Hytteforbund

ER DU/DERE OPPTATT AV EIENDOMSSKATT?
Mener du at fritidsboliger i din hyttekommune
blir forskjellsbehandlet ved beregning av
eiendomsskatt? Er skattetakstene i din kommune
urimelig høye for fritidsboliger?

med å utarbeide dokumentasjon på om
hyttekommunen forskjellsbehandler fritidsboliger i
sin skatteberegning.

Vi erfarer dessverre at mange hyttekommuner
belaster fritidsboligene i sin kommune hardere enn
helårsboliger i beregning av eiendomsskatt. Dette er
i strid med intensjonen i eiendomsskatteloven.
Norges Hytteforbund kan nå hjelpe sameier, lag
og foreninger som er medlemmer av Forbundet

Lurer du på dette – ta kontakt med oss i Norges
Hytteforbund, på mail norges@hytteforbund.no.
Denne tjenesten er reservert kun for våre
medlemmer.
Er du eller ditt hyttevel ikke medlem?
Meld dere inn NÅ!
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Rollag legger
opp til tett dialog
med hyttefolket
Samarbeid med fritidsbeboerne skaper tillit,
trivsel og grunnlag for
utvikling i Rollag kommune.

N

ummedals-kommunen ligger
omkranset av Vegglifjell og
Hardangervidda i vest og Nor
ges største naturreservat Trille
marka Rollagsfjell i øst. Gjennom kommu
nen renner en av landets lengste elver med
utspring i Hordaland, langt inne på Hard
angervidda, med utløp i Larviksfjorden. En
kommune og en dal, rik på kulturminner og
en spennende historie fra steinalder og frem
til i dag.
I likhet med mange av kommunene i øvre

deler av Buskerud, har også Rollag utviklet
seg til en attraktiv «hyttekommune». Det er
mange årsaker til at man har lykkes med det.
En av årsakene er sannsynligvis at grunnei
ere og utbyggere har evnet å inngå forplik
tende samarbeide. Et annet viktig bidrag kan
være at vi i tidlig fase fikk på plass en ordning
for fellesgodefinansiering gjennom bruk av
utbyggingsavtaler. Disse avtalene, der en gitt
prosent av tomtesalget blir satt av til infra
strukturtiltak, sikrer kontinuerlig utbygging
og forbedring av ulike tiltak som for eksem
pel stier og løypenett, felles samlingspunkter
med ulike fasiliteter, badeplasser, og annet.
Vi (les Rollag kommune) er av den opp
fatning at møteplasser og kontaktpunkter er
viktig når en skal bygge relasjoner mellom de
ulike aktørene og interessene som er invol

Møteplasser og
kontaktpunkter
er viktig
vert i utvikling og drift i et område der fri
tidsbebyggelsen øker i omfang. Foreningen
«Vegglifjell friluftslag», som består av både
grunneiere og fritidsbeboere, har vært i drift
i mange år. Her har også kommunen spo
radisk deltatt på møter for å pleie dialog og
utveksle relevant informasjon. Ut over det
te har det ikke vært noen formell, eller ufor
mell, kontakt. Bevisstheten om at et møte
punkt mellom kommunens administrative
og politiske ledelse er viktig og ønskelig, har
nok vært til stede. Men hvordan dette even

Dag Lislien, ordfører i Rollag, inviterer
hyttefolket på banen når kommunen
setter opp overordnet omstillingsplan
for 2018-2020.

tuelt skal organiseres i praksis, er fortsatt
ikke på plass.
Ofte er det litt tilfeldig at prosesser kom
mer i gang. Av og til kan det hende at det rett
og slett også er en fordel, da det gjerne bun
ner i noe konkret og håndfast som en kan
samles om. I vårt tilfelle startet det med en
dialog i forhold til en justering av eiendoms
skatten. Da ble det etablert en kontakt basert
på gjensidig tillit og respekt som har vist seg
å være et godt fundament å bygge videre på.
Så kom politireformen. I en telefonsam
tale med Sverre Stockinger i Votnedalen og
Svartli Hytteeierforening, (og styremedlem
i Norges Hytteforbund, red.anm.) fikk jeg
som ordfører spørsmål om jeg hadde noe in
formasjon av interesse som hytteforeningen
kunne ta med i sitt medlemsmøte. Jeg kom

da til å nevne politireformen, og at vi sto i
fare for at vårt lensmannskontor ville bli ned
lagt, med de konsekvenser det ville få for be
redskapen og lokalkunnskapen knyttet til fri
tidsbebyggelsen vår. Men også effekten på
sikt for lokalsamfunnet som helhet.
Dette skapte engasjement, og vi hadde fle
re møtepunkter, støttet hverandres hørings
uttalelser, og så videre. Gjennom dialogen
som nå er opprettet, er vi i ferd med å skape
en kultur for jevnlig dialog, basert på tema
er som er aktuelle i skjæringspunktet mellom
kommunens rolle som planmyndighet, tilret
telegger og tjenesteleverandør, og fritidsbe
boeren som bidragsyter, kunde og til en viss
grad også tjenestemottager.
Rollag kommune fikk i 2011 status som om
stillingskommune med bakgrunn i nedgang
i folketall og reduksjoner i hjørnesteinsbe
driften over tid. Denne prosessen har bidratt
til en holdningsendring i hele lokalsamfun
net. Vi har gått fra å være en fraflyttingskom
mune med nedgang i sysselsettingen, til å bli
en kommune som har vekst i folketall, både
egenproduserte og innflyttere, og har toppet
statistikken som den mest næringsattraktive
kommunen i Buskerud 5 år på rad.
Hvorfor nevner jeg dette? Jo, fordi det har
gjort noe med mentaliteten hos Rollinger
flest. Enda flere enn før er på jakt etter, og ser
nye muligheter for næringsutvikling, særlig
gjennom å samarbeide på nye måter, involve
re og i større grad styre sin innsats etter be
hov og etterspørsel.
Da blir det også interessant og viktig med
samhandling og involvering av den aller stør
ste kundegruppen vår, fritidsbeboerne! Som
nevnt, så har nok bevisstheten ligget latent,
men gjennom de mer eller mindre formel
le møtepunktene, ser vi nå konturene av at
vi kan få en interaksjon mot fritidsbeboer
ne som skaper større bredde i tilbud og bed
re grunnlag for næring og vekst til det bes
te for alle.
Det betyr at vi som omstillingskommune
inviterer representanter for fritidsbeboerne
med, og informerer om innholdet i overord
net omstillingsplan for 2018-2020. Det betyr
at vi inviterer dem med i workshops når vi
skal rullere kommunedelplan for Vegglifjell.
Det betyr at vi tar dem med på råd og invite
rer med i styringsgrupper der det er naturlig
eller tenkelig at prosjekter kan ha relevans for
dem som gruppe av innbyggere.
Det betyr også at vi gjennom disse mø
tepunktene får kunnskap om ressurser og
kompetanse blant denne gruppen av innbyg
gere, som i neste omgang kan bli en ressurs å
spille på når vi sammen skal drive samfunns
utvikling gjennom ulike planer og tiltak.
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Ofte er det litt
tilfeldig at prosesser
kommer i gang
Ut ifra de tilbakemeldingene som jeg får,
fra andre offentlige instanser, næringsdri
vende, kommuneadministrasjonen, lokale
og sentrale politikere, er det min oppfatning
at vi er på veg i riktig retning når det gjelder
å legge forholdene til rette for samhandling,
vekst og utvikling i vår kommune, også etter
at alle tilgjengelige hyttetomter er bebygd.
Dag Lislien, ordfører i Rollag

Vinn-vinn-situasjon
Det er svært gledelig at Votnedalen og Svartli Hytteeierforening har fått til denne meget
gode dialog med kommunen, og da spesielt
ved ordfører Dag Lislien.
Dialogen er høyst uformell men likevel
dypt seriøs. Vi føler at vi av kommunen blir
oppfattet som seriøse, kunnskapsrike og idérike i forhold til hvorledes kommunen selv
kan utvikle seg. Av den grunn er vi blitt tatt
med som sparringspartnere for å finne løsninger for kommunens utfordringer, langt
utover forholdet til hytteeierne. Som sagt er
dialogen uformell, og den er helt uten forpliktelser for oss.
Vi har forsøkt å få med de andre foreningene i vår dialog med kommunen, men de
har avslått med den begrunnelse at de er redde for å bli tatt som «gisler» i forhold til kommunens beslutninger overfor hytteeierne.
Her tror jeg vi er ved kjernen, de langt fleste
hytteeiere ser kommunen som en motstander, særlig på grunn av eiendomsskatten. I
vår forening ble vi enige om at en god dialog
kun vil være av det gode. Denne dialogen er
helt uten forpliktelser, og fordi vi har gått inn
i denne dialogen med en positiv holdning til
at kommunen selvfølgelig har sine økonomiske utfordringer, har den blitt såpass god
at vi til og med blir tatt med på råd. Og fra
vår side er det ikke minst interessant å få ta
del i og diskutere eventuelle løsninger i forhold til kommunens utfordringer. Det som
er helt avgjørende for at vi har kommet der vi
er, må sies å være relasjonsbygging basert på
respekt og tillit.
Sverre Stockinger, Votnedalen og Svartli
Hytteforening – og styremedlem i
Norges Hytteforbund

Strøm: Hytteforbundet uttaler seg mot effekt-leie
I kjølvannet av «det grønne skiftet» blir alt
dyrere. Ikke minst strømprisene, når nye
kraftkabler til utlandet skal tømme magasinene for å forsyne Europa med ren
strøm. Det snakkes også om å melde Norge inn i Acer, en europeisk strømunion
som mange mener vil frata oss egen evne
til å ha selvstendige strømpriser.
Acer har som målsetting at det skal
være felles strømpriser i hele Europa. Siste innslag av dårlige strømnyheter er nå
at NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat) planlegger å innføre effektleie
for nettleie, der systemet blant annet kan
være slik at man kjøper et abonnement
med en viss effektramme (kilowatt-timer
brukt per time) og så får man straffepriser hvis det i løpet av en periode påløper et
overforbruk utover den ramme som abonnementet tillater.

Saken har vært sendt ut på høring og
Norges Hytteforbund har innlevert sin
uttalelse med motstand mot forslagene.
Hyttefolket har gjerne i lange perioder lite
eller intet strømforbruk når hytta ikke besøkes. Så er man der, og hytte og vann må
varmes opp i en kort periode, noe som
medfører betyr en forbrukstopp en kort
stund. Dette kan medføre kraftige straffepriser.
Dette systemet diskriminerer hyttefolket, mener vi. Det oppfordrer også den
enkelte til enten å kjøpe større nettabonnement enn hva man egentlig trenger, eller til å sløse med strømmen ved å la varme stå på i lange perioder med fravær, for
å slippe straffetakster når man kommer
tilbake. Norges Hytteforbund mener hyttefolkets spesielle forbruksprofil må respekteres - og at det om nødvendig bør

fastsettes egne nettleietariffer tilpasset fritidsboliger.
Det foreslåtte system lider også av den
svakhet at det ikke hensyntar å utjevne
strømforbruket i nettet de timer på døgnet
hvor kapasiteten er god, for straffetakster
slår inn uansett når overbruket inntrer.
Sammen med en rekke andre organisasjoner, blant annet Huseiernes Landsforbund, Bellona og Forbrukerrådet, har
Norges Hytteforbund bedt om at forslagene skrinlegges.

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS
Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS er et mellomstort advokatfirma med 20 engasjerte advokater
og medarbeidere. Vi har kontorer på Solli Plass i Oslo, Olavsgaard i Skedsmo, Bekkestua i Bærum,
Råholt i Eidsvoll og på Jessheim i Ullensaker.
Vi yter advokattjenester til privatpersoner, bedrifter, banker, organisasjoner, kommuner, samt offentlige
instanser.
Noen av våre fagområder er:
• Arbeidsrett
• Arv og skifte
• Bygg, bolig, enterprise

• Familie og barn
• Fast eiendom
• Forbrukerjus

• Forretningsjus
• Omstilling og nedbemanning
• Personskade

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS er Hytteforbundets faste samarbeidsadvokat og gir
Hytteforbundets medlemmer ½ time gratis advokatbistand, samt 20 % rabatt på videre
bistand. Send henvendelser til: hytteforbundet@advonico.no.

www.advonico.no

Tlf 64 83 00 00
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SKATTEUNDERSØKELSEN 2017
Av: Mathias B. Dannevig, fungerende styreleder i Norges Hytteforbund

Styremedlem og finanspolitisk
ansvarlig i Norges Hyttefor
bund, Trond Hagen, arbeider
i disse dager med fullføringen
av en skatteundersøkelse som
er ganske enestående i Norge
til nå.
I første fase av Hytteforbundets «skatteforskning» på emnet eiendomsskatt, testet vi i
2015/2016 takstsystemene for 4 kommuner,
Sigdal, Hol, Ringebu og Stranda. Her strøk
50 prosent - 2 kommuner - til eksamen. Så
har Trond Hagen utvidet denne undersøkelsen betraktelig: Over 11.000 eiendommer i
alle kommuner med over 1000 fritidsboliger
hver, har nå fått undersøkt alle eiendomssalg
i 2017, og salgsprisene er så systematisk sammenlignet med de eiendomsskattetakster
som kommunene har satt på eiendommene
som grunnlag for utregning av eiendomsskatt som skal betales.
Norges Hytteforbunds styremedlem utsetter eiendomsskattesystemet i kongeriket
for den ultimate stress-test, når han utfordrer
takseringssystemene til møte med realitetene. Mange steder blir det et hardt og brutalt
møte med virkeligheten.

Dette blir lagt merke til. Norges Hytteforbund er invitert til Kommunenes Sentralforbunds årlige konferanse for norske kommuner som avholdes 20.-21. mars i Oslo. Her
vil resultater for undersøkelsen legges frem
og dokumenteres av Trond Hagen. Undertegnede vil, som Hytteforbundets styreleder,
oppsummere hvordan Norges Hytteforbund
fremover vil spille inn resultatene i forhold til
media og den politiske arena.
Allerede nå er arbeidet med konklusjonene kommet svært langt. Vi kan røpe at vi ikke
generelt i norske kommuner finner en høyere takseringsgrad for fritidsboliger i forhold
til salgsverdi, enn hva som gjelder for helårsboliger. Men vi finner noen kommuner
(gjerne med STOR hyttebefolkning i forhold
til antall fastboende) som klart har valgt en
tyngre takseringsprofil for fritidsboliger, og
geografiske områder for fritidsboliger, enn
hva de fastboende utsettes for. Men tilsvarende finnes også en omvendt diskriminering, at
fritidsboliger i andre kommuner har en klart
lavere takseringsgrad i forhold til sin salgsverdi, enn hva som gjelder for helårsboliger.
Dess mer vi dukker ned i tallmaterialet,
dess mer blir det klart at Hagens skatteundersøkelse avslører alle de tilfeldigheter og
det tombola-spill vårt system med kommunal eiendomsskatt representerer. Når vi måler hvordan en gjennomsnittlig takserings-

prosent av den reelle salgsverdi på hytte eller
hus fremkommer, finner vi således ofte kommuner der det er en svært stor SPREDNING,
og der lave eller høye verdier til slutt utjevner
hverandre til å bli det som kan virke som et
akseptabelt gjennomsnitt. Om hytter og hus
har en gjennomsnittlig skattetakst på for eksempel 80 prosent av målt verdi ved salg, er
det svært avslørende for systemet om dette
tall enten fremkommer ved at alle «rettferdig
og greit» ligger rundt dette gjennomsnittet,
eller om mange vinnere har 30 /40 prosent,
som så, når gjennomsnittet regnes ut, oppveies av tilsvarende høye verdier på 90/120
prosent for andre tapere.
Vår undersøkelse vil derfor ikke bare vise
hvordan både hytter og helårsboliger kan bli
diskriminert som EIENDOMSGRUPPER i
forhold til hverandre, men også hvordan de
individuelle eiere innenfor hver gruppe er
deltakere i et gigantisk tombola-spill, med
vinnere og tapere i kommunene. Lovens krav
om likebehandling og riktig verdianslag, er
i praksis tilsidesatt i realitetenes verden, og
Trond Hagens skatteundersøkelse vil dokumentere hvorfor den kommunale eiendomsskatt bør finne en helt annen og mer rettferdig form.

andeler i en hytte, heter det i pressemeldingen fra SSB.
Rælingen, Time og Svalbard har Norges høyeste andel unge hytteeiere, med
over én tredjedel av hytteeierandelene hos
mennesker under 45 år. Gifte personer
står for hele 66 prosent av hytteeierandelene, men mange sitter også igjen med
hytter etter skilsmisse. 10 prosent av skilte bosatte i Norge har hytteandeler. Enker
og enkemenn står for 7 prosent av hytteandelene.

Hytter og eierskap består, selv om eiere
dør eller vandrer ut av landet. Over 90 prosent av hyttene eies av levende personer bosatt i Norge. At mange hytter står med døde
eiere, kan skyldes flere forhold. Det kan være
hytter uten arvinger, at arvinger ikke har
tinglyst eierskifte, eller at det tar tid å gjøre
opp dødsbo, skriver SSB.
Nordmenn bosatt i utlandet eier 4.872
hytter, mens hele 16.311 hytter er registrert
med døde eiere. 16.326 hytter eies av foretak.

Disse eier hytte i Norge
Eldre menn eier flest hytter i Norge. Av alle
hytter i personlig eie, er 57 prosent eid av
personer som er 60 år eller eldre. Aldersgruppen over 60 år eier over 220.000 hytter
til sammen i Norge, skriver SSB. I alt finnes
det 426.932 hytter i landet.
Regnet i antall eierandeler har de over 60
år nesten 300.000 eierandeler i hytter. Kvinner lever lengst, men nesten seks av ti hytteeiere er menn. 1956-årgangen er de som
har flest andeler i hyttemarkedet. Her er det
14.585 personer som har en eller flere eier-
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Hytteundersøkelser
på Sjusjøen: 1992-2017

Sjusjøen er en av landets største konsentrasjoner av hytter og fritidsboliger. I 2017 var det tett opp
under 7000 fritidsboliger i hele Ringsaker kommune, cirka to tredjedeler er lokalisert til undersø
kelsesområdet Sjusjøen.
Av: Birgitta Ericsson og Thor Flognfeldt, Østlandsforskning
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Birgitta Ericsson og Thor Flognfeldt fra
Østlandsforskning

D

e siste 4-5 åra har veksten av fritidsboliger i Ringsaker vært om
lag tre ganger så stor som i landet som helhet, og byggevirksomheten er fortsatt stor. Ikke minst har aktivitetstilbud og annen tilrettelegging for det
stadig voksende antallet fritidsbeboere fått
økt oppmerksomhet, og favner nå både sommer- og vinteraktiviteter. Oppland distriktshøgskole/Høgskolen i Innlandet, og senest
Østlandsforskning, har gjennomført såkalte
«hyttebrukerundersøkelser» i området med
ujevne mellomrom siden 1992, og den foreløpig siste i 2017.
Veksten i fritidsboliger har foregått parallelt med at de kommersielle overnattingsbedriftene er stengt eller omgjort til privateide leiligheter. Slik sett er «turiststrukturen»
på Sjusjøen endret. Samtidig er standarden
på fritidsboligene hevet, selvsagt på de som
bygges nye, men også eldre hytter er oppgradert. Det var framfor alt aktiviteten med OL i
1994 som utløste en planmessig utbygging av
vann- og avløpsløsninger, som har ført til at
også mange eldre hytter er oppgradert standardmessig, for eksempel i forbindelse med
generasjonsskifte. Høyere standard har ført
til at fritidsboligene brukes mer enn før, særlig vinterstid da ‘bekvemmelighetsgevinsten’
av høy standard er størst.
Så godt som alle fritidsboliger bygget etter
1990 har innlagt vann og vannklosett. Mange
av de eldre hyttene har altså fått innlagt vann
og avløp, og nå har også to tredjedeler av eldre hytter vannklosett, og «bare» 20 prosent
tradisjonell utedo.
En stor gevinst bruksmessig av økt stan-

«Høyere standard
har ført til at
fritidsboligene
brukes mer
enn før»

dard er mulighetene til å foreta kortere
opphold, slik som «enkle» eller ovale helgeopphold. Innlagt vann fører gjerne med
seg helårlig oppvarming, og når man slipper å fyre opp en gjennomfrossen hytte, kan
en helgetur ‘brukes’ på en helt annen måte.
Merkbart er også at det i desember registreres mer bruk av hyttene enn før. Stadig flere
tilbringer jul- og nyttårshelgene på fjellet, når
man har muligheter til å samle familien der.
Selv om det ikke er store endringer i antall
sengeplasser, er disse sengene i dag fordelt på
flere rom enn for 25 år siden – det gir naturligvis større fleksibilitet og albuerom.
Standard, som vann, avløp og strøm, er
viktig for tilgjengeligheten, og det er også
muligheten for å kjøre helt fram. Ett av funnene i den siste undersøkelsen er at en stadig større del av innkjøpene nå foretas nærmere Sjusjøen. I 1992 ble det meste av handel
og innkjøp gjort ferdig før man dro hjemme–9–

fra. Nå handles mye i Ringsaker kommune,
enten undervegs, under oppholdet eller til og
med før man reiser hjem – Sjusjøen har som
turiststed for eksempel søndagsåpent.
Endringer i handelsmønster har nok flere
årsaker. Uten bilveg fram vinterstid, er man
i langt større grad avhengig av å pakke proviant og utstyr på en måte som lar seg transportere i ryggsekk, pulk eller på snøskuter. Det gjør ikke handleposer fra Coop eller
Kiwi. I dag har over 90 prosent bilveg helt
fram til hytta også vinterstid, og man slipper
dermed «omlasting» på parkeringsplass. Forskjeller i varetilbud mellom byen og fjellet
er nok vesentlig utjevnet i denne perioden,
slik at det kan være bedre å komme fort ut av
byen enn å bruke tid på handel der før avreise, når man likevel får det meste man trenger senere.

Til minne
Liv Aasen Mjelde
Tove Helen Selbæk, redaktør, Hytte & Fritid

D

et var trist å motta budskapet
om at du, Liv Aasen Mjelde,
var gått bort den 14. november
2017. Du ble 78 år gammel.
Du har vært en kjent skikkelse blant dem
som har fulgt Norges Hytteforbund i noen år.
Jeg var en av dem som var så heldig og få lære
deg å kjenne, noe jeg er svært takknemlig for.
Det var alltid en glede å møtes, enten det var
til styremøte, eller til sosialt samvær. Du var
et samlende element, en glede å tilbringe tid
med, raus i din væremåte, diplomatisk - og
svært kunnskapsrik. Din innsats var av stor
betydning for videre drift og utvikling, da du
i 2003 ble valgt til styreleder i NHF.
Man skrev historie da du gikk inn som leder av hytteforbundet. Du var nemlig den
første kvinnelige styrelederen, siden organisasjonen så dagens lys i 1971. Hele 8 år satt
du på dette vervet, og det ble mange reiser
mellom Trondheim og Oslo for å delta på
styremøter. Du stilte alltid, og jeg minnes
hyggelige møter hvor timene gikk, dag ble til
kveld, mens styret drøftet saker som du hadde ført opp på agendaen. Saker som berørte
hyttefolket, og som du og resten av styret la
ned betydelig innsats for. Du var engasjert og
sto på barrikadene for hyttefolket, enten det
var snakk om eiendomsskatt, tomtefesteproblematikk eller strandsonesaken. Et fast innslag i disse møtene, var napoleonskaka fra
baker´n på hjørnet - og en god kopp kaffe.
Vel fortjent!
Det var også vel fortjent da du i 2011ble
valgt til æresmedlem i Norges Hytteforbund.
Dette var samme år som du overlot styreleder-ansvaret i nye hender, men du fortsatte å
engasjere deg i hytteforbundet. Du var et fast
innslag på årsmøtene, og holdt kontakten
med organisasjonen.

Jeg vet at aller høyest på din liste, sto familien. Du hadde tre døtre, barnebarn og oldebarn. Flokken din vernet du om, og den
beste tiden tilbrakte du med dem. Sommerstid samlet du familietroppene og dro til hytta på Hitra. De var båtliv, fiske, vannski og
seilbrett. På vinterstid var det Røros som var
destinasjonen, her samlet du familien hver
påske. Hytta på Røros fikk også jeg – og daværende styre i NHF – gleden av å besøke,
idet du inviterte oss alle til strategisamling i
2005. Vi tilbrakte gode dager på Røros, det
var en fin blanding av faglig og sosialt samvær i gjestfrihetens tegn.
Du ble født i Trondheim den 2. februar
1939. I samme by hadde du i alle år ditt hjem,
og det var også her du sovnet inn. Før du ble
pensjonist, hadde du ditt virke ved NTNU i
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Trondheim. Du var samfunnsengasjert, hadde flere verv, og jeg vet at forsvarssaken var
en av dine fanesaker. Du var FN-veteran og
æresmedlem i Norges Lotteforbund (kvinneorganisasjon i forsvaret).
Jeg vet at du også satte stor pris på feriereiser rundt om i verden. Din planlagte reise
til Sør-Afrika rakk du dessverre ikke, men du
fikk likevel se og oppleve mye i dine år her
på jorden. Det er godt å tenke på, nå som du
er borte.
Med din bortgang har vi mistet en person
som satte mange spor etter seg og som jeg vet
mange vil savne.
Lyser fred over ditt minne.

Betraktninger om Norge

J

eg heter Zuzanna og er en 22 år gammel student som kommer fra Poznań i
Polen. Jeg går siste året på Universitet
SWPS i Warszawa. Der har jeg mange
fag knyttet til blant annet norsk kultur, litteratur, samfunn, grammatikk. Hver student
må skrive bacheloroppgave på slutten av studiet. Oppgaven min vil inkludere blant annet
historiske fakta om hytter, bilder, hyttemotiver, sanger, dikt, Norges nasjonalsang. Oppgaven blir ferdig i juni - etterpå vil jeg ha eksamen fra den.
Jeg valgte å skrive om hytteliv i Norge. Da
jeg var i Norge første gang, så jeg mange hytter, og jeg bodde noen dager i en hytte på Sjusjøen. I Polen har vi ikke hyttetradisjon som
ligner den norske. Norske hytter er annerledes enn polske. I Polen har vi hus bygd av
murstein, tre er ikke et populært bygningsmateriale i Polen. Polske hytter ser ut som
vanlige hus, og det heter ikke ”hytte”, men
”fritidsbolig”. Det er et sted hvor vi kan slappe av og tilbringe tid med familien, men hyttetradisjonen er ikke så sterk som i Norge.
Polakker liker å dra på fritidsboligen i helgen, møte venner, kose seg og grille på sommerstid. Det er like hyggelig sosialt som i
Norge, men hytter bygd av tre er koseligere.
Jeg mener at påvirkning av norsk kultur er
veldig sterk i Polen. Polakker er interessert i
det norske samfunn og kultur. Det fins mange bøker om temaet - og det er populært lese-

stoff. Stadig flere mennesker fatter interesser
for Norge. I Warszawa er det cirka 120 studenter som studerer norsk filologi. Den linjen fins også i Poznań, Gdańsk og Kraków.
Etterspørselen etter Norge og det norske
språk øker, Norge er et vakkert land med fantastiske landskaper.
Hytter inspirerte polakker til å bygge noe
lignende i Polen; det fins et overnattingssted i midt-Polen, hvor man kan leie ei hytte,
bygd av tre på en norsk måte. Her kan man
ha nærkontakt med naturen og føle seg som
i en vanlig norsk hytte. Det er også et sted i
nærheten av hovedstaden i Polen, hvor det
dette året skal bygges hytter for salg. Det vil
bli moderne hytter, med glassvegger og boareal fra 40 m² til 85m², for dem som vil leve i
fred med naturen.
Jeg kom til Norge første gang i 2008 og jeg
ble fasinert i dette landet. Naturen, menneskene, fjorder... Norge er et vakkert land! Søsteren min bor i nærheten av Trondheim med
familien sin, og når jeg vil kan jeg fly til henne og nyte frisk luft, som vi har ikke så mye
i Polen.
Etter studiet plannlegger jeg å dra til Norge og jobbe. Jeg ønsker å bo i Norge og lære
meg norsk språk. Etter eksamen i juli skal jeg
til Norge og søke på ledige stillinger.
Med vennlig hilsen Zuzanna Szydlak

Zuzanna Szydlak, polsk student og «norsk hytteentusiast»

Norges Hytteforbund deltar i stort forskningsprosjekt
Norges Hytteforbund arbeider for å samle
flest mulig av landets hytte- og fritidsboligeiere, og deltar aktivt i samfunnsdebatten om
hyttespørsmål.
Mange hytteeiere har stor opplevelsesverdi av lokalområder og kulturlandskap i tilknytning til sitt hytteområde. Disse områdene representerer dermed store verdier for
eiere og brukere. Hyttefolket bidrar også selv
til økte verdier i disse lokalområdene. Norges
Hytteforbund mener at kunnskap og forskning om verdier knyttet til hytter og om-

råder der folk velger å ha fritidsbolig, er begrenset og lite systematisk. Det er heller ikke
nok kunnskap om hytteeieres preferanser når
det gjelder miljøgoder og kulturlandskapsgoder. Mer systematisk innsikt i slike forhold, vil bidra til å bedre beslutningsgrunnlaget for politikere og andre aktører.
Hytteforbundet er invitert til å delta i en
brukergruppe i et større forskningsprosjekt.
Prosjektet tar sikte på å øke kunnskapen om
verdier av kulturlandskap, miljøgoder og rekreasjon i landsbygdsområder og andre om– 11 –

råder utenfor byene. Slik kunnskap vil være
nyttig for forbundets arbeid til beste for landets hytteeiere, samtidig som forbundet har
god innsikt i hytteeieres preferanser, noe som
vil komme prosjektet til gode.
Forskningsprosjektet finansieres av Norges forskningsråd, og har tittel “VALUECHANGE: Valuation of Cultural and Environmental Goods for Integrated Assessment
and Decision-making: From Promise to
Practice”. Statistisk sentralbyrå er prosjektleder.

Novasol: Novasol er stadig på utkikk etter flere utleieobjekter som er
med på å møte etterspørselen i høysesong. Fotos: Novasol

Den norske
hyttedrømmen
For mange representerer
Norge den ultimate ferie
drømmen. Aktiv ferie er
populært som aldri før, og
stadig flere søker seg til steder
der naturbaserte opplevelser
er lett tilgjengelige. Når
norgesferien skal planlegges,
er det derfor ikke vanskelig
å forstå at leie av hytte tett
på nettopp naturen står høyt
i kurs.

Vi er vært i kontakt med utleieformidleren
Novasol, som forteller at 2018 er et spesielt
år for dem. -Vi feirer å ha oppfylt hyttedrømmer for turister fra inn- og utland i 50 år.
Gjennom fem tiår har selskapet tatt del i en
utrolige utviklingen innenfor reiselivsbransjen, og vi er i dag Europas største formilder
av ferieboliger. Den norske delen av selskapet er likevel ekstra stolte av én ting – tilbake
i 1968 startet nemlig det hele med utleie av et
knippe hytter i Norge, forteller Trine Andreassen ved markedsavdelingen i Novasol.
Siden den gang har etterspørselen etter
leie av hytter i Norge økt, og mulighetene er
nærmest uendelige for turister som ønsker
– 12 –

en unik norgesferie. Det er spesielt de tyske turistene som har lagt sin elsk på Novasol sine norske utleiehytter, men interessen er
også stor blant nordmenn, dansker og nederlendere. Fra tradisjonelle hytter tett på vill og
vakker natur, til hytter av aller ypperste kvalitet. Likevel merker Novasol at etterspørselen
etter utleiehytter av god standard er økende.
Mangfoldet av turister ønsker gjerne å bo like
komfortabelt som hjemme.
Ferien er ikke lenger et kortvarig avbrekk
fra hverdagen, men en viktig del av folks liv.
I dette øyeblikket har man tid til å dyrke sin
lidenskap, om det skulle være fiske, sykling,
fjellvandring eller langrenn. Novasol sine ut-

• Utleie av hytter siden 1968
• Europas største formidler av
ferieboliger
• Hytter og feriehus i hele
Norge
• Lokale rådgivere

• Gjester fra hele verden
• Formidler årlig 60.000 gjester
tilnorske ferieboliger
• Hytteeier får selv 25 prosent
rabatt på leie av Novasols
ferieboliger

Merk
leiehytter ved kysten står høyt i kurs spesielt
for båt- og fisketuristen, mens snøsikre vinterdestinasjoner som Sjusjøen, Hovden og
Gålå, er naturlige valg for fjellferien. I høysesong er det stor etterspørsel etter Novasol
sine utleiehytter i de mest populære områdene. Selskapet er derfor stadig på utkikk etter
nye utleieobjekter som er med på å møte etterspørselen i høysesong, samt spre turismen
gjennom hele året.

Dersom du vurderer å leie ut hytta di
gjennom et utleiefirma, bør du bør
lese NØYE gjennom de leiebetingelser man forplikter seg til i henhold til
avtalen. Du må være ekstra oppmerksom på eventuelle komplikasjoner
som kan inntre om leieforholdet ikke
kan fullføres på grunn av omstendigheter du selv ikke er herre over, (force
majeure ved brann/naturskade, med
mer). Du bør sjekke om leiebetingelsene er utformet slik at utleier får et
erstatningsansvar utover at innbetalt
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leie må tilbakebetales, og få klargjort
med leiefirmaet hvordan slike situasjoner i så fall håndteres.
Vi velger å nevne dette, da vi har
hatt henvendelser fra hytteeiere som
har kommet i en vanskelig situasjon
nettopp ved force majeure. Problemet
her er at det i situasjoner han ikke har
herredømme over, kan påløpe hytteeieren erstatningsansvar UTOVER å
betale tilbake innbetalt leie.
Red.anm.

Mauritz Aarskog

Innløsing av festetomt
og landbruksunntaket
Av: Mauritz Aarskog, advokat og partner i ØSTBY AARSKOG Advokatfirma AS

N

år kan fester bli avskåret sitt
krav om innløsning av festetomt
ved at grunneiere påberoper seg
landbruksunntaket?
Tomtefestelovens utgangspunkt er at den
som fester tomt til fritidshus, har rett til å
innløse festetomta når det har gått 30 år av
festetiden og deretter for hver gang det har
gått 10 nye år, samt ved utløpet av festekontrakten. Unntak fra dette utgangspunktet
gjelder imidlertid for de mange som fester
tomt til fritidshus som er en del av en landbrukseiendom. Dette unntaket kalles gjerne
for landbruksunntaket:
Landbruksunntaket er inntatt i § 4 i forskrift om tomtefeste med mer, og gjelder
altså bare for feste av tomt til fritidshus der
tomta tilhører en landbrukseiendom. De videre vilkårene som grunneier må oppfylle for
å kunne påberope seg landbruksunntaket, er
omfattende beskrevet i denne forskriftsbestemmelsen.
Kort oppsummert er de sentrale vilkårene at grunneier dokumenterer at a) totalarealet til landbrukseiendommen er over 100
dekar medregnet festetomtene, eller har fulldyrka jord på mer enn 20 dekar, og b) inntekta fra festetomtene etter tenkt lovlig regulering på innløsningstidspunktet til sammen
utgjør mer enn et årlig minstebeløp, per 2018
cirka kroner 19.244,-, og c) inntektene fra

festetomtene etter tenkt lovlig regulering på
innløsningstidspunktet til sammen utgjør 5
prosent eller mer i forhold til det gjennomsnittlige årlige driftsresultat ved drift av eiendommen som jord-, skog- eller hagebruk de
tre siste regnskapsåra som faller før dagen etter at festeren seinest kan sette frem krav om
innløsning.
Det er videre blant annet slik at der næringsdriften er nedlagt, eller all jord og skog
i drift er leid bort, vil landbruksunntaket
bare gjelde dersom det må regnes med at eiendommen kan komme i drift igjen eller at
bortleie vil opphøre seinest når det er gått
fem år fra drifta ble nedlagt eller jorden og
skogen ble leid bort. Forskriftsbestemmelsen har også ytterligere angivelser av hva som
inngår i en landbrukseiendom, og hva som
skal regnes som inntekt fra jord-, skog- eller
hagebruk.
Grunneiers dokumentasjonsplikt står sentralt i reglene om landbruksunntaket. Reglene er slik at grunneier må dokumentere oppfyllelse av vilkårene for landbruksunntaket
som grunnlag for å avskjære festerens krav
om innløsning. Dette kan fremstå selvsagt
ettersom forskriften tydelig etablerer en slik
plikt, men det er grunneiere som ikke foretar
noen dokumentasjon, heller ikke på oppfordring. Grunnene kan være ulike: For eksempel kan grunnen være at det er komplisert å
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foreta nødvendige beregninger, men i visse
tilfeller kan grunnen være at grunneier ser at
vilkårene muligens ikke er oppfylt.
For fester vil det være slik at krav om innløsning gjelder med mindre bortfester faktisk dokumenterer det motsatte. Der bortfester nekter å fremlegge dokumentasjon,
men heller ikke bidrar til innløsning, vil fester kunne gå til rettslige skritt for å tvinge
gjennom innløsning. Legger bortfester deretter frem dokumentasjon på at vilkårene
for landbruksunntaket gjelder, vil grunneier
kunne ha pådratt seg et sakskostnadsansvar
overfor fester.
Hva er så en landbrukseiendom? Det
framkommer til dels av forskriftsbestemmelsen hva en landbrukseiendom er, men videre er det et ikke forskriftsnedfelt prinsipp at
det må være tale om en landbrukseiendom i
aktiv og rasjonell drift, som gir et noenlunde rimelig utkomme. Det er rettspraksis på
at landbrukseiendommer som oppfyller forskriftens vilkår, likevel ikke er en landbrukseiendom etter en helhetsvurdering. Konsekvensen har blitt at bortfester ikke kunne
nekte innløsning selv om grunneieren kan
dokumenterer oppfyllelse av vilkårene i forskriftens § 4. Det er derfor ikke gitt at landbruksunntaket gjelder bare fordi de formelle
vilkårene er oppfylt.

Lasse Groven Egeberg

Festers råderett over festetomten

– en liten innføring
Av: Advokat Lasse Groven Egeberg – Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS

S

om mange vet, kan feste av tomt til
for eksempel bolig- eller hytteformål, beskrives som et leieforhold
hvor leietakeren eller festeren betaler til grunneier en årlig leie for å ha sin bolig
eller hytte på en nærmere angitt tomt.
Hvordan fester kan disponere over tomten for øvrig, faktisk eller formelt, er gjerne
tematikk som bare delvis eller ikke i det hele
tatt er omtalt i en festeavtale. Av og til oppstår derfor uklarheter eller uenighet mellom
fester og grunneier om dette.

FAKTISK RÅDIGHET

Den faktiske rådigheten en fester har over
festetomten, er regulert i tomtefesteloven
§ 16. Hovedregelen her er at fester har den
samme råderetten over eiendommen som
en grunneier, så lenge dette gjøres innenfor
rammene av festeformålet. En kan for eksempel ikke reise et kontorbygg på en tomt
som er ment for en hytte. Å starte sandtak eller steinbrudd på en hyttetomt, er det heller
ikke anledning til.
Utgangspunktet for festetomter er at det
ofte kan være tale om ganske omfattende
muligheter for fysiske inngrep, herunder kan
trær felles, kjeller graves, vei/vann/kloakk føres frem, hage og biloppstillingsplass opparbeides.

I de tilfellene hvor avtalen regulerer den
fysiske rådigheten, vil avtalens rammer
være gjeldende. Typisk har gjerne grunneier forbeholdt seg retten til å råde over
trærne på festetomten. I slike tilfeller kan
likevel fester kreve trær felt dersom de hindrer utsikt eller på annen måte er til ulempe. På den annen side kan festeren også
kreve at trær blir stående dersom de har
en viss verdi for fester, herunder trivsel på
plassen.
Dette om trær gjelder også for såkalt
punktfesteforhold. Tomtefesteloven § 16 tillegger den faktiske rådigheten ved punktfeste et tenkt areal rundt hytta på cirka 1 dekar,
inkludert grunnen hytta står på.

RETTSLIG RÅDIGHET – SALG ELLER UTLEIE

Det er en rekke rettslige disposisjoner som
kan være aktuelle for en fester, for eksempel muligheten til å overdra festeavtalen
sammen med hytta til noen andre. Adgangen for dette finnes i tomtefesteloven
§ 17. Loven åpner her for flere former for
overdragelse, for eksempel salg, gave, bytte eller ved arv. Eventuelle begrensinger i
overføringsrett, må fremgå av festeavtalen.
Også utleie av hytte på festet grunn er det
adgang for.
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PANTSETTELSE

En hensiktsmessig utnyttelse av en festetomt
kan i mange tilfeller forutsette behov for å
kunne reise penger. Det kan derfor være aktuelt å kunne tilby festeretten med påstående eller oppførende bygning som sikkerhet.
Dette åpner tomtefesteloven § 18 for, med
mindre annet fremgår av festekontrakt eller
annen lovgivning. Det er imidlertid ikke anledning til å avtale at fester ikke kan pantsette
kontrakt og hytte. Et pantsettelsesforbud vil
da ikke være bindende. Festerens pantsettelsesmulighet kan bare avskjæres gjennom et
forbud om overdragelser. Dette da pant forutsetter adgang til for eksempel å selge festeavtalen sammen med bygg på festetomten.

ANDRE RETTSLIGE DISPOSISJONER
– SERVITUTTER

Av tomtefesteloven § 19 fremgår det at en
fester har anledning til å stifte rettigheter til
fordel for andre, for eksempel det å gi eier av
naboeiendommen rett til å kjøre over festetomten. Slike rettigheter vil imidlertid være
begrenset til rammene for festeforholdet –
det vil si at dersom festekontrakten har 10 år
igjen, så vil ikke naboen ha veirett for lengre
tid enn 10 år.

Hyttelivet
Gud så deilig det er med utedass.
Jeg er med i en stadig mindre klubb.
Av: Lars West Johnsen, journalist i Dagsavisen

E

t sted på Golsfjellet: Før jeg dro hit
til fjellet, spurte jeg nærmest ut i
det store intet (på jobb) om det var
noen meninger om hytte, hyttelivet generelt eller vinterferie. Jeg rakk knapt
å fullføre setninga før hun sto foran meg og
freste. Som ei furie krysset hun redaksjonslokalet med flagrende gevanter, satte nevene
i pulten og blikket i meg, og sa:
«Det som irriterer meg med hytter, er
at hvis du ikke mangler innlagt vann, leser
Knausgård i lyset fra ei lampe på bilbatteri
og har utedass, men har investert i et lite boblebad, så er man umoralsk og et dårlig menneske! Du må liksom være raggsokktulling
for å kvalifisere. Og det er derfor jeg ikke har
hytte!»
Akkurat. Hun har et poeng. Det er mye
snobbing i å lide til fjells. Men for meg er hytte likevel et alternativ til varmekabler på dass
og downlights i gangen. Og ikke minst boblebadet. Jeg liker at det er minusgrader inne
i hytta når vi kommer opp, at man må spa seg
inn til hytteveggen mens man banner over
dårlige bysko og at kanelen var best før 1978.
Jeg elsker å bli skitten, lukte litt passe og valse
rundt i tettsittende, førstegenerasjons ullundertøy. På ganske få kvadratmeter som underslår alle muligheter for privatliv. At fatter
investerte i strøm for noen år tilbake er fortsatt et sårt punkt, men godt for øynene som
sleit med linjene i skinnet fra stearinlyset.
Jeg unner alle en plass i sola, på fjellet. Men
skal alle ha sin egen, med varmekabler i oppkjørselen? Må alle ungene ha eget rom, far ha
egen smørehytte og mor kjøkken med walkin-kjøleskap for en håndfull helger i året?
Det er lite som tyder på at vi trekkes mot fjellet for det enkle hytteliv.
Dagens Næringsliv følger hyttelivet tett,
og skrev i forrige uke om prisene. I Flå kom-

Du må liksom
være raggsokktulling
for å kvalifisere!
mune i Hallingdal er snittprisen 3,25 millioner kroner. Det er ikke for alle. Prisutviklinga er nesten 20 prosent i året. Her på Gol er
snittet i overkant av 2,5 millioner. Skuret vårt
er ikke verdt en million en gang, vil jeg tro.
Utedass gjør seg dårlig på finn.no. DN skrev
også nylig om at det begynner å bli trangt. I
landets største hyttekommune var det bygd
800 hytter de siste ti årene, men på Sjusjøen
hadde de nå begynt å vifte med hvitt flagg.
Nok nå. Ingen vil dra fra en by i lavlandet til
en annen på fjellet. DNT har også reagert på
tettheten.
På Golsfjellet, mellom hotellene Storefjell og Oset, ble det for ti år siden åpnet et
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nytt hyttefelt. I fjellsida opp mot Ørterhøgda, inntil skitrekket, åpnet det seg et stort
sår i landskapet. Såret heter Bualie. Det var
som en Stein Torleif Bjella-sang: De tilbydde internett rett i hytteveggen og såkalt «ski
in – ski out». Godt over 100 hytter i ett jafs.
På 1970-tallet hadde det blitt bygd kanskje 10
hytter der. De kunne bygd 50 og latt summen
av trivsel for alle bli større. Men, nei. Når
traktoren først står der... Døgnet rundt, året
rundt, står utelysene på. Fjellnatta blir aldri
helt svart igjen.
Hvorfor trenger vi 70 prosent større hytter
nå enn for 20–30 år siden? I 1986 var gjennomsnittshytta i Norge på 60 kvadratmeter.
I 2005 lå snittet for nyoppførte hytter på 103
kvadratmeter. Hyttene er nå marginalt mindre enn boligene våre. Men ikke har familiene blitt større, og ikke kan du ligge i mer enn
én sofa av gangen. Årsaken til at vi bygger
stort, er fordi vi har råd til det. Og kanskje ser
mer på salgsverdi og potensial enn bruksverdi. Et tegn i tida.
Den norske fjellheimen har i generasjoner
vært selve symbolet på Norge. Vilt og vakkert. Hyttene våre har fortalt mye om oss.
De var små og enkle, i stri tvekamp med naturkreftene. Kampen er nå vunnet, og nyrike nordmenn har koblet kvelertak på både
natur og egen arv. Vend i tide – det er ingen
skam å snu. Fjellvettregel nummer åtte er
viktigere enn noen gang.

Det er mye
snobbing i å lide
til fjells

HYTTEUNDERSØKELSE I SULDAL
Gjennom hytteundersøkelsen vil vi få god
kjennskap til hva hyttesuldølen mener om
sine hytteområder, og kan bedre forme
framtid og strategier på denne kunnskapen, sier Laila Stene, daglig leder i Suldal
Vekst AS til Hytte & Fritid. Hun håper så
mange som mulig vil delta i undersøkelsen.

Har du hytte eller
fritidsbustad i Suldal?

Me vil bli betre kjent med deg.
Delta i hytteundersøkinga vår og bli med i trekninga
av flotte opplevingar i Suldal!
Besøk visitsuldal.no og klikk på linken
«Delta i hytteundersøkinga».
Helsing
Skattkammeret Suldal
v/ordførar

Foto: Anne Lise Norheim

Er du fremdeles ikke medlem i Norges Hytteforbund?

Medlem
sblad
nr 2/

2017

Meld deg inn idag – og nyt godt av våre medlemsfordeler. Du får juridisk
hjelp i saker som angår ditt hytteliv, medlemsbladet Hytte & Fritid
(3 utgaver i året). Sist men ikke minst: Som medlem gir du oss større
slagkraft til å kjempe for et bedre hytteliv for deg og dine.
Meld deg inn på www.hytteforbund.no
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Mange kommuner rundt omkring i Norges land, gjennomfører undersøkelser blant
kommunens fritidsbeboere. Det er nyttig å
vite hvem hyttebefolkningen er, hva slags
behov de har – og hva de trives godt med og
eventuelt savner i sin hyttekommune. Hva
skal til for at de skal bruke mer tid på hytta,
og handle mer i hyttekommunen sin?
Suldal har 1873 registrerte fritidsbosteder,
og er dermed en av de største hyttekommunene i Rogaland. Hyttesuldølen er viktig for kommunen og en har lenge ønsket å
bli bedre kjent med de som bruker mye av
fritida si der. Hvem er de man møter i skiløypene, på toppturer, på butikken eller på
konserter og arrangement? Hva er de fornøyde med og hva kan bli bedre? Hvor ofte
de er her, hvor lenge, og hva slags lokale tilbud benytter de?
-Vi vet at hyttesuldølen representerer stor
verdiskaping for næringsliv og samfunn.

Norges Hytteforbund

på bobilturne
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B

ilen fra nettavisen «Hyttepuls» har fartet
rundt i hytteområder i Sør-Norge i cirka
4 måneder, og de skal fortsatt ligge på hjul
noen uker til. Prosjektet avsluttes etter påske. Underveis spres det gode budskap om Norges Hytteforbund (og andre deltagere i «Hyttepuls») - til hyttefolk og andre interesserte.
Det er gledelig å registrere at man har nådd ut til svært
mange med tilknytning til hyttelivet; hytteeiere, hytteveltalspersoner, utbyggere, leverandører, politikere,
turistkontorer, med mer. Gledelig er det også at folk
mer enn gjerne tar imot materiellet, som også plasseres strategisk i hyttebutikker, på vertshus/kafeer/butikker - og andre steder som har egne hyller for informasjonsmateriell.
Bildene er fra Kvitfjelltunet i Gudbrandsdalen og
Hyttebutikken i Flå i Hallingdal. Flere gjør som i Flå,
nemlig setter blad og brosjyre godt synlig på disken.
Innehaver av butikken i Flå, Leif Ludvigsen (bildet),
ser på materiellet som et fint ekstratilbud til kundene.
Vær og kjøreforhold har gjort at kjøremønsteret er
endret noe, men samlet vil man ha gjennomført kjøreplanen som skissert i forrige utgave av dette blad.

Leif Ludvigsen, daglig leder av Hyttebutikken i Flå
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Snøscooter -

også et nyttig redskap!
Av: Mathias B. Dannevig, styreleder Norges Hytteforbund

At Norges Hytteforbund har vist skepsis og var
somhet med promotering av tur og morokjøring
med snøscooter, betyr ikke at Hytteforbundet
tar avstand fra fornuftig bruk. Tvert imot, ser vi
mange eksempler på at hyttefolk kan ha nytte av
snøscooterkjøring for tilgang til hytter uten vei
om vinteren. Dette må de fleste steder da skje
etter spesielle søknadsrutiner i kommunene, el
ler løses ved leiekjøring («scooter-taxi»).
Norges Hytteforbund oppfordrer kommunene til å ha en liberal praksis mot hytteeiere for det som er nytte- og transportoppdrag. Det bør
greit kunne gis tillatelse til den mest nødvendige transportkjøring til
og fra hytta av utstyr, mat og folk, mener nå vi. Scooter-taxi medfører
ofte større belastning på naturen fordi det ofte må kjøres begge veier,
både opp og ned. Ofte gjør også dårlig mobiltelefonforbindelse i fjellheimen, bruk av «scooter-taxi» vanskelig – og fjellheimens sikkerhet

styrkes om det finnes lokal scootertransport tilgjengelig rundt om.
Cirka 20 norske kommuner har opprettet tur & moroløyper for
scooterkjøring, mens i andre kommuner er restriksjoner mot nyttig
tansportkjøring dessverre blitt alt for dominerende. Her ligger det
ofte økonomiske krefter bak: Snøscooter-transport skal noen leve
godt av, når hver tur gjerne koster fra kroner 500 og oppover. I Hol
kommune virker det som om «Scootertaxi-sentralen» har fått full
kontroll på det kommunale løyve-apparatet, for her fratas nå til og
med funksjonshemmede, med årelang scooter-praksis i kommunen,
fortsatt løyve til fortsatt bruk av egen scooter-transport.
Norges Hytteforbund har over lengre tid fått innsyn i en sak der
fortsatt hyttebesøk om vinteren for en ufør hytteeier, er umuliggjort
som følge av ny praksis i kommunen. Hytteforbundet har aktivt søkt
å påvirke kommunen, men til slutt måtte Fylkesmannen i Buskerud
inn i bildet og kjenne kommunens vedtak ugyldig på grunn av altfor streng og gal lovanvendelse. Saken er fremdeles ikke løst - og vi vil
fortsatt måtte arbeide politisk for at ekstrem kommunepolitikk i den
ene eller andre grøftekant skal opphøre rundt fenomenet snøscootere.
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Mange scooterentusiaster velger å dra over grensen til Sverige for å drive fornøyelseskjøring med snøscooter. Først og
fremst er det betydelig flere løyper i Sverige, i tillegg er loven
langt mer liberal hos søta bror.

Ukontrollert
motorferdsel i
naturen er til
plage for mange
som søker gode
naturopplevelser
Siri Meland, Norsk Friluftsliv

Økt snøscooterbruk
– til fornøyelse for hvem?
Av: Tove Helen Selbæk, redaktør Hytte & Fritid

Til tross for at lydnivået er betraktelig redusert
siden de eldste utgavene ble produsert, så hø
res de fremdeles godt når de kommer dundren
de gjennom terrenget. Fornøyelseskjøring med
snøscooter blir stadig mer utbredt etter at Lov
om motorferdsel i utmark og vassdrag ble en
dret i juni 2015.
Endringene medførte som kjent at kommunene selv kan fastsette
snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Slik kjøring hadde fram til
da vært forbudt (med unntak av i Nord-Troms og Finnmark, der det
har vært egne regler). De nye reglene satte riktignok rammer for hvor
løypene kunne legges og stilte krav til kommunene for å sikre at hensynet til naturmangfold og friluftsliv ivaretas. Likevel er det et fakta,
etter at det hittil er etablert om lag 1500 km fornøyelsesløyper her i
landet, at naturens lyder mange steder er erstattet med motorstøy.
På www.dnt.no leser vi at den første rekreasjonsløypa i Sør-Trøndelag ble åpnet i Tydal i mars 2017. «Den ble imidlertid stengt på
grunn av at tamreinen var på vandring. Dette illustrerer noe av den
konflikten de nye traseene innebærer», skriver dnt.no.

Norges Hytteforbund (NHF) var blant dem som var skeptisk til
motorisert lek med snøscooter i norsk natur. Slik ferdsel bør, etter
hytteforbundets mening, begrenses til reell nyttekjøring (se for øvrig
artikkel s. 20). Hytteforbundet var klar på at en endring av loven ville
medføre økt trafikk i natur som ellers ligger i ro vinterstid. Scooterløyper langs elveleier og i beiteområder, fører lite godt med seg.
En undersøkelse som nylig ble gjennomført av Kantar TNS, forteller at over 80 prosent av de spurte ønsker bedre kontroll av snøscootere og annen motorisert ferdsel i naturen. – Dette er ikke overraskende. Den økende graden av ukontrollert motorferdsel i naturen er til
plage for mange som søker gode naturopplevelser i skog og mark. Det
har lenge blitt advart mot dette fra flere ulike hold innen friluftslivet i
Norge, sier Siri Meland, fagsjef for samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv. Hun mener nye typer motorferdsel i natur, som fornøyelseskjøring med snøscooter og sommerens vannscooterfrislipp, kan være en
forklaring på hvorfor så mange nå ønsker strengere kontroll.
Blant stedene hvor det er etablert nye løyper etter at nytt regelverk
kom, er Fauske, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Vefsn, Rendalen, Åsnes, Vinje, Grong, Namsskogan og Bardu, Rana og Engerdal. Selv om
mange kommuner nå altså har åpnet opp for fornøyelseskjøring med
snøscooter, er NHF kjent med at kampen mot slik kjøring mange steder fortsetter på lokalt plan nå som kommunene kan bestemme selv.

– 21 –

Hytte-Norge er
flerkulturelt
Selv om langt de fleste hytter eies
av nordmenn, er Hytte-Norge
flerkulturelt. 34.504 personer
med bakgrunn fra 167 land har
eierskap i nesten 42.000 nor
ske hytter. Dette er 6,9 prosent
av hytteandeler eid av bosatte
i Norge.
Med annen landbakgrunn, teller vi her bosatte i Norge som enten selv er født i et annet
land, eller som har en eller flere foreldre eller
besteforeldre med utenlandsk opprinnelse.
Ikke uventet er det personer med landbakgrunn fra Sverige og Danmark, som er vanligst å finne i det norske hyttemarkedet. Fra
disse to gruppene finner vi henholdsvis 6599
og 5445 hytteeiere.
Andreplassen er imidlertid knepen, for like
bak kommer «amerikanere» med 5333 hytte-

eiere og disse eier faktisk hele 6600 eierandeler, hvilket er mer enn det danskene eier. Personer med bakgrunn fra andre land, utgjør 27
prosent av befolkningen. En lavere andel hytteeiere blant folk med annen landbakgrunn, kan
dels forklares med at sannsynligheten for å arve
en hytte er lavere når ett eller flere slektsledd er
utenlandsk. En annen forklaring kan være at
folk med annen landbakgrunn bruker mer fritid til å besøke «hjemlandet» på bekostning av
hytteopphold.
Om vi begrenser oss til å telle kun personer med innvandrerbakgrunn, blir skjevheten enda større. Ved inngangen til 2017 var
725.000 innvandrere og 159.000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i
Norge. Dette tilsvarer 16,8 prosent av totalbefolkningen. Den samme delbefolkningen
har imidlertid kun 1,7 prosent av eierandelene i hytter.
Den typiske hytteeier er imidlertid over 60
år, mens personer med innvandrerbakgrunn

generelt fortsatt er relativ unge, sammenlignet med den øvrige befolkningen. Man kan
derfor forvente at andelen innvandrereide
hytter vil øke ettersom innvandrerne også
blir eldre.
Deler av befolkningen med innvandrerbakgrunn eller annen landbakgrunn, kan
også være underrepresentert av andre årsaker enn at de er unge. Folk med bakgrunn fra
eksempelvis tidligere Jugoslavia og Pakistan,
synes å være særlig underrepresentert. Muligens velger mange her å investere i feriehjem
i sine tidligere hjemtrakter.
Ellers er det bakgrunn fra typiske adoptivland som dominerer når det gjelder eierandeler i hytter. Dette tyder på at innvandrere
som har kommet tidlig i livet til Norge, og til
en norsk familie, også følger de «norske» hyttevanene.
Kilde: www.ssb.no

Undersøkelse:

Hyttefolk flest foretrekker det
enkle hyttelivet
Blant hyttefolket er det enkle hyttelivet fortsatt det dominerende. Det
viser en undersøkelse gjort av bladet Hytteliv i samarbeid med analysebyrået Ipsos. Av svarene kommer det fram at svært mange hytter har beskjeden størrelse. Sju av ti hytter er under 100 kvadratmeter.
Hovedvekten ligger på størrelser mellom 51-100 kvadratmeter. De
største hyttene eies av vestlendinger og Oslo-folk.
Blant de nyere hyttene (under 10 år), er 46 prosent 100 kvadratmeter eller mer. Blant de eldre hyttene (11 år og mer) er kun 20 prosent
over 100 kvadratmeter, framgår det av undersøkelsen.
Det finnes 430.000 hytter i Norge, og 65 prosent av disse hyttene
har en verdi under 2,5 millioner kroner. Undersøkelsen bekrefter det
man allerede vet om strukturen i det norske hyttelivet, sier Hyttelivs
redaktør Mette Karlsrud Stene-Johansen. Hyttepalasser, som de store
hyttene har fått som betegnelse, er et marginalt fenomen. Det er det

enklere hyttelivet som fremdeles leves blant størsteparten av hyttefolket.
Den største delen av de rimeligste hyttene, de som har en verdi under 1 million kroner, er eid av folk fra Trondheim og nordover. Kun
6 prosent av respondentene har hytte med en verdi over 5 millioner.
Nybygde hytter ligger i verdiklassen 2,5-5 millioner. Familiehyttene
og de som arves videre til nye generasjoner, dominerer i det norske
hyttelandskapet. - Her finner vi hovedgruppen av hytteeiere. Her er
det vedlikehold og oppgradering som gjelder, men uten at hytta blir
like stor som hjemmet. For selv om vi liker å oppgradere hytta med
nye fasiliteter, og kanskje tilføre et anneks eller et ekstra rom, er hytta
fremdeles et sted som skal være annerledes enn hjemme. Det bekreftes jevnlig av våre lesere, sier Hytteliv-redaktøren.

HER FÅR DU MEDLEMSRABATTER:
Hos følgende leverandører får du rabatt som NHF-medlem:

DIVERSE PRODUKTER:

BYGGVARER:

Ca. 10%

XL Bygg (Ringebu Sag AS)
Tlf: 61 28 17 00
www.maxbo.no/ringebusag/

PIPEBESLAG:
Norasonde AS,
Skedsmokorset
Tlf: 64 83 66 00
www.norasonde.no
PEDALBÅT NORGE
Pedalbåt Norge AS,
Oslo
Tlf: 90 96 75 93
www.pedalbaat.no

Ca. 15%

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

Sørbø Trelast AS,
Stavanger
Tlf: 51 88 52 00
www.byggmakker.no
Maxbo Torstvedt AS,
avd Hurum
Tlf: 32 79 27 00
www.maxbo.no

Maxbo Torstvedt AS,
avd Ås
Tlf: 64 97 47 90
www.maxbo.no
HC Thauglands
Trælastforretning Oslo
Tlf: 23 39 36 00
www.thaugland.no
Hasås AS, Kodal
Tlf: 33 43 95 00
www.hasas.no

Montér Gol
Tlf: 31 40 00 00

Overgang til bioparafin?
Med kanskje så mange som 100.000 parafinkaminer, er det
en stor andel norske hus og hytter som bekymrer seg for forbudet mot parafin som inntrer 1. januar 2020. Fritidsboliger
som ikke er tilknyttet strømnettet, er unntatt fra forbudet.
Men kan man da få kjøpt oljeparafin til fyring?
Mange tror at de MÅ skifte ut oljekjelen eller parafinovnen, men heldigvis ser det nå ut som man ikke trenger å gjøre dette. Forbudet gjelder kun bruk av fossil fyringsolje og
fossil parafin, men nå har vi sett at det finnes forhandler for
bioparafin på østlandet, og vi håper og tror at forhandlernet-

tet for dette produktet raskt vil spre seg mot 2020.
Vi tror også på god produktutvikling: Biobrensel er produsert av nedbrytbart matavfall/planter og har ikke alltid de
samme kvalitetene som fossilt brennstoff. Det er derfor viktig at bransjens standarder for denne type drivstoff følges.
NORGES HYTTEFORBUND vil kontinuerlig følge utviklingen i denne saken - og fortløpende informere om de
muligheter vi nå vil få utviklet til å beholde parafinbrennere i
hytter og hus for de som har behov for dette.
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Norges Hytteforbund
Øvre
Slottsgate
11
Norges
Hytteforbund
0157
Oslo
Øvre Slottsgate 11
0157 Oslo

VERV ET MEDLEM TIL NORGES
HYTTEFORBUND (NHF) PARTNER
FOR DET GODE HYTTELIV
Dess flere medlemmer vi er, dess mer kan vi
utrette for eiere av fritidsboliger i Norge!
● NHF, Norges eneste landsomfattende
interesseorganisasjon for lokale hyttevel
og enkeltmedlemmer.
● Eid og og styrt av hyttefolket og uten
bakenforliggende kommersielle interesser.
● Mange medlemsfordeler, medlemsblad
og rådgivning med juridisk hjelp for
hyttelivets mange utfordringer.
● Er høringsinstans for hyttefolket. Taler
hyttefolkets sak i media , og i kontinuerlig
dialog med stat og kommune.

MELD ET MEDLEM TIL NORGES HYTTEFORBUND
– EN PARTNER SOM TALER DIN SAK
Se www.hytteforbund.no
Private innmeldinger med navn, adresse, mail og
hyttekommune sendes til norges@hytteforbund.no,
eller via vår nettside www.hytteforbund.no. 		

Hyttevel som melder seg inn må oppgi kontakt
person, adresse, hyttekommune og antall fritidseien
dommer tilknyttet velforeningen.

VI VERNER OM HYTTELIVET – DET MEST TYPISKE VED NORSK LIVSSTIL

