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GOD JUL
til alle våre medlemmer



Norges Hytteforbund er på offensiven i forhold til media og 
myndigheter - og i forhold til våre medlemmer som skal opp-
leve at et medlemskap også innebærer individuelle fordeler.

Aller først: De siste år har det skjedd store interne forandringer i forbundet 
som ikke alltid kommer klart frem for medlemmene. Vi har fått nye og tids-
messige kontorlokaler på Billingstadsletta utenfor Oslo. Vår nye organisa-
sjonssekretær Kersti Rokkan er på plass og holder god kontakt med våre 

medlemshenvendelser og sitt styre. Vårt medlemsregister er også oppdatert og moder-
nisert og vi har fått nye regnskapsrutiner og regnskapsbyrå som (uten noen som helst 
forkleinelse for det gamle) hjelper oss med rasjonelle oversikter for økonomien. Forbun-
det har også en tilfredsstillende økonomi, og siden vi ikke er kommersielle (men eid av 
medlemmene) bruker vi ikke medlemskontingenten til å betale millionlønning til ledel-
se og eiere. 

Mens det for noen år siden var stille i media om Norges Hytteforbund, er vi nå sta-
dig mer synlig med artikler og politiske innspill mot myndigheter og lovverk. Særlig 
står kampen om eiendomsskattens utforming i fokus, noe annen artikkel i dagens num-
mer av Hytte & Fritid illustrerer. Dagbladet hadde 18. september et førstesideoppslag 
om Norges Hytteforbunds politiske kamp rundt dette spørsmål.  I forhold til myndighe-
tene har vi det siste året sendt bestemte høringssvar på forslag om nye strømtariffer, ny 
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Trykkdatoer: Utgave 1/19: 12.03 
Utgave 2/19: 18.06. Utgave 3/19: 19.11
Norges Hytteforbund og redaksjonen fra-
sier seg ansvar for innleggene i Hytte&Fritid.

Redaksjonen forholder seg retten til:
✔ Å forkorte innlegg pga. plassmangel.
✔ Å fremlegge svarinnlegg for de/den 
involverte før trykking.

STYRET I NORGES HYTTEFORBUND, ETTER VALG PÅ HYTTETINGET 22.4.2017
FUNGERENDE STYRELEDER 
Mathias B. Dannevig bor på Gullaug 
i Lier og har hytte på Marivoll ved 
Grimstad.

STYREMEDLEMMER 
Birgitta Ericsson bor i Lillehammer og 
har hytte ved Sponvika i Halden.

Mona Flemmen bor i Oslo og har 
hytte på Spjærøy på Hvaler.

Turid Knudsen bor i Trondheim og 
hytta ligger på øya Frøya (Sør- 
Trøndelag) med stedsnavn Tvervåg.

Trond Hagen har hytte på Kvitfjell i 
Ringebu kommune i Gudbrandsdalen.

VARAMEDLEMMER
Sverre Stockinger har hytte på 
Vegglifjell.

Jens N. Engelstad bor på Gråkammen 
i Oslo og har hytte på Skeikampen.

Redaktør: Tove Helen Selbæk
Ansv.red.: Mathias B. Dannevig
Utgiver: Norges Hytteforbund
Org. nr. 975 9968 59
Sekretariat:  Billingstadsletta 25,  
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Tlf: 23 27 37 60
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E-post sekretariat: norges@hytteforbund.no
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✔ Redaksjonen forbeholder seg rett til å gi til-
latelse av formidling av medlemsbladets innhold til 
andre publikasjoner, også digital videreformidling. 
✔ Bruk av bladets innhold må på forhånd avtales 
med ansvarlig redaktør 

Noter om innlegget skal være anonymt. Navn/
adresse må gjøres kjent for redaksjonen. Benyttelse 
av artikler fra Hytte & Fritid skal avtales med redaktør.
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MEDLEMSKONTIGENT 2017
Personlig medlem: kr 480,-
Velforening:
Under 50 medlemmer: kr 2000,-
50-200 medlemmer: kr 2500,-
over 200 medlemmer: kr 3000,-
Kontigentår: 1/1–31/12
Medlemskapet skal sies opp skriftlig
Kontonummer: 7874.05.57342

STYRELEDEREN HAR ORDETStyrelederen har ordet
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Telefon: 23 27 37 60
Telefax: 23 27 37 61
Internett: www.hytteforbund.no
E-post redaksjon: tove@hytteforbund.no 
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De som ønsker innlegget anonymt, må notere dette. Navn/adresse må gjøres kjent for 
redaksjonen. Benyttelse av artikler fra Hytte & Fritid skal avtales med redaktør. 

 

   
   
   

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

STYREMEDLEMMER:
Mathias B. Dannevig bor i Gullaug og 
har hytte på Marivoll ved Grimstad.

Birgitta Ericsson bor i Lillehammer og 
har hytte i Sponvika, i Halden kommu-
ne (Østfold).

 
Turid Knudsen bor i Trondheim. Hytta 
ligger på øya Frøya (Sør-Trøndelag) 
med stedsnavn Tvervåg.

Mona Flemmen bor i Oslo og har hytte 
på Spjærøy på Hvaler.

VARAMEDLEMMER:
Steinar Schou bor på Eiksmarka 
i Bærum og har hytte på Storøya  
i Tyrifjorden, Hole kommune.

Jens N. Engelstad bor på Gråkammen 
i Oslo og har hytte på Skeikampen.

 

Styret i Norges  Hytteforbund (etter valg på Hyttetinget 21.3.2015):
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MED LEMS KON TIN GENT 2016 
Per son lig med lem: 4 0,- 
Vel for en ing: 
Un der 50 med lem mer:  kr 2000,- 
50–200 med lem mer: kr 2200,- 
Over 200 med lem mer kr 2500,- 
Kon tin gent år: 1/1–31/12 
Med lem ska pet skal sies opp skrift lig 
Kon to num me ret er: 7874.05.57342

STY RE LE DE REN HAR OR DET

-

Hjal mar Bran tings vei
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STYREMEDLEMMER:
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medlemskontingent 201
Personlig medlem: kr. 440,–
Velforening:
  Under 50 medlemmer:  kr. 2000,-
  50-200 medlemmer:  kr. 2200,-
  Over 200 medlemmer:  kr. 2500,-
Kontingentår: 1/1–31/12
Medlemskapet skal sies opp skriftlig!

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

STYREMEDLEMMER:
Mathias B. Dannevig bor i Gullaug og 
har hytte på Marivoll ved Grimstad.

Birgitta Ericsson bor i Lillehammer og 
-

 
Turid Knudsen bor i Trondheim. Hytta 
ligger på øya Frøya (Sør-Trøndelag) 
med stedsnavn Tvervåg.

Mona Flemmen bor i Oslo og har hytte 

Steinar Schou bor på Eiksmarka 
i Bærum og har hytte på Storøya  
i Tyrifjorden, Hole kommune.

Jens N. Engelstad bor på Gråkammen 
i Oslo og har hytte på Skeikampen.
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Styrelederen har ordet

Hytte & Fritid
Redaktør: Tove Helen Selbæk 
Utgiver: Norges Hytteforbund
Org.nr.: 975 996 859
Sekretariat:
Kontortid sekretariat: (Besøk må avtales) 
Mandag–fredag 09–13
Kontortid jurist: (Besøk må avtales) 
Mandag–torsdag 09–13
Telefon: 23 27 37 60
Telefax: 23 27 37 61
Internett: www.hytteforbund.no
E-post redaksjon: tove@hytteforbund.no 
E-post sekretariat: norges@hytteforbund.no
E-post jurist: gunnar@hytteforbund.no
Grafisk utforming/trykk: 

stoff til neste blad sendes direkte til redaksjonen
Norges Hytteforbund og redaksjonen frasier seg ansvar for innhold i innleggene  
i Hytte & Fritid. Redaksjonen forholder seg retten til:
• å forkorte innlegg pga. plassmangel
• å fremlegge svarinnlegg for de/den involverte før trykking. 
De som ønsker innlegget anonymt, må notere dette. Navn/adresse må gjøres kjent for 
redaksjonen. Benyttelse av artikler fra Hytte & Fritid skal avtales med redaktør. 

 

   
   
   

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

STYREMEDLEMMER:
Mathias B. Dannevig bor i Gullaug og 
har hytte på Marivoll ved Grimstad.

Birgitta Ericsson bor i Lillehammer og 
har hytte i Sponvika, i Halden kommu-
ne (Østfold).

 
Turid Knudsen bor i Trondheim. Hytta 
ligger på øya Frøya (Sør-Trøndelag) 
med stedsnavn Tvervåg.

Mona Flemmen bor i Oslo og har hytte 
på Spjærøy på Hvaler.

VARAMEDLEMMER:
Steinar Schou bor på Eiksmarka 
i Bærum og har hytte på Storøya  
i Tyrifjorden, Hole kommune.

Jens N. Engelstad bor på Gråkammen 
i Oslo og har hytte på Skeikampen.

 

Styret i Norges  Hytteforbund (etter valg på Hyttetinget 21.3.2015):
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MED LEMS KON TIN GENT 2016 
Per son lig med lem: 4 0,- 
Vel for en ing: 
Un der 50 med lem mer:  kr 2000,- 
50–200 med lem mer: kr 2200,- 
Over 200 med lem mer kr 2500,- 
Kon tin gent år: 1/1–31/12 
Med lem ska pet skal sies opp skrift lig 
Kon to num me ret er: 7874.05.57342

STY RE LE DE REN HAR OR DET

-

Hjal mar Bran tings vei

Styrelederen har ordet

Hytte & Fritid
Redaktør: Tove Helen Selbæk 
Utgiver: Norges Hytteforbund
Org.nr.: 975 996 859
Sekretariat:
Kontortid sekretariat: (Besøk må avtales) 
Mandag–fredag 09–13
Kontortid jurist: (Besøk må avtales) 
Mandag–torsdag 09–13
Telefon: 23 27 37 60
Telefax: 23 27 37 61
Internett: www.hytteforbund.no
E-post redaksjon: tove@hytteforbund.no 
E-post sekretariat: norges@hytteforbund.no
E-post jurist: gunnar@hytteforbund.no
Grafisk utforming/trykk: 

stoff til neste blad sendes direkte til redaksjonen
Norges Hytteforbund og redaksjonen frasier seg ansvar for innhold i innleggene  
i Hytte & Fritid. Redaksjonen forholder seg retten til:
• å forkorte innlegg pga. plassmangel
• å fremlegge svarinnlegg for de/den involverte før trykking. 
De som ønsker innlegget anonymt, må notere dette. Navn/adresse må gjøres kjent for 
redaksjonen. Benyttelse av artikler fra Hytte & Fritid skal avtales med redaktør. 

 

   
   
   

STYRELEDER:
Trygve Jarholt bor på Rykkinn i 
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Birgitta Ericsson bor i Lillehammer og 
har hytte i Sponvika, i Halden kommu-
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med stedsnavn Tvervåg.
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i Oslo og har hytte på Skeikampen.
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medlemskontingent 201
Personlig medlem: kr. 440,–
Velforening:
  Under 50 medlemmer:  kr. 2000,-
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  Over 200 medlemmer:  kr. 2500,-
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Medlemskapet skal sies opp skriftlig!
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Nå forbereder styret seg til Hytte-
tinget. Årsmøtet holdes hvert år  
– og det er et naturlig tidspunkt for 
å reflektere rundt det som er opp-
nådd.

Vi har arbeidet med mange saker de 
siste årene, men jeg har lyst til å leg-
ge vekt på det arbeidet vi har gjort 
mht. eiendomsskatt. Vi har ikke  
arbeidet for å fjerne eiendomsskatt 
for hytteeiere, med den begrun-

nelse at hytteeiere også er en del av den kommunen de har hytten 
sin. Men vi har arbeidet for å fjerne forskjellsbehandlingen mellom  
hytteeiere og fastboende og NHF mener derfor hytteeiere ikke skal 
betale mer eiendomsskatt enn de fastboende, men heller mindre.

Så har vi lært at politikk er en langsom kvern, hvor vi bare gradvis 
kan regne med å bli hørt. For tre–fire år siden jobbet vi mye og iher-
dig for å i det hele tatt bli nevnt. Nå er det NHF pressen tar kontakt 
med vedrørende disse spørsmålene – og vi blir invitert inn i pro-
sessene både i kommunene og andre steder. Vi har hatt møter med 
kommuner som helt åpent sier at NHF kan man ha en god dialog 
med, ettersom NHF ikke har krav om avvikling av eiendomsskatt. Vi 
blir invitert inn med bakgrunn i at vi har realistiske krav.

Det andre området som er verdt å nevne, er at NHF var en av de 
aktørene som ble tatt inn på Stortinget i forbindelse med ny lov for 
tomtefeste. Vi ble tatt inn på høringen fordi vi hadde kommet med 
konstruktive forslag for hva løsningen kan være, men dessverre ble 

vi ikke hørt denne gangen. Men i ettertid har NHF hatt dialog med 
enkelte representanter for politiske partier som vurderer å ta dette 
med inn i sine politiske programmer. 

Vi har startet et samarbeid med Egmont. Det Egmont har skjønt, er 
at vi i NHF er seriøse og langsiktige i vårt arbeid. Det er kun gjen-
nom å arbeide seriøst, politisk tydelig, men allikevel balansert, at vi 
blir tatt inn som en partner av Egmont. Så Hytte & Fritid leses av 
over 100.000 mennesker, mens det før kun var for våre medlemmer. 
Egmont mener at Hytte & Fritid er godt supplement. 

Siste saken som vi har arbeidet med i det siste, er allianser mot fri 
kjøring av vannscooter. Vi ble invitert inn av FriFO, deltok på felles 
opprop og ble invitert inn til lokale radiosendinger. 

Og det er her jeg, som styreleder, mener vi har kommet lengst de sis-
te årene. NHF er nå tatt med inn i mange miljøer som en seriøs part-
ner – og vi blir hørt. Vi har oppnådd konkrete resultater, men vi har 
ikke minst tatt steget opp til å bli en seriøs aktør i samfunnsdebatten 
og hyttenes rolle.

Nå skal vi legge grunnlaget for at vi kommer inn en enda sterkere 
påvirkningsrolle i forhold til videre arbeid. Grunnlaget for de neste 
to årene legges på Hyttetinget. 

Så velkommen til Hyttetinget. Jeg håper mange av dere tar turen dit, 
både for å bli informert, men også for å påvirke NHF i den videre 
veien.
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avhendingslov for eiendomssalg, planleggingsperspektiver for frem-
tidig samfunnsplanlegging og bruk av friluftsområder på fjell og sjø. 
Sistnevnte med særlig fokus på sjenerende og farlig vannscooterkjø-
ring rundt om. Der særlige hensyn tilsier det, møter vi også opp hos 
sentrale myndigheter og fremfører forbundets budskap. Hittil i 2018 
wwhar vi besøkt både Justis & Beredskapsdepartementet og Finans-
departementet, og fremlagt muntlig og skriftlige fremstillinger av hva 
vi mener er gode løsninger for samfunn og hyttefolk. Alle våre hø-
ringssvar til sentrale myndigheter finner du på hjemmesidene www.
hytteforbund.no.  

Innenfor området «Friluftsliv» har vi også siste år etablert et godt 
samarbeid med fellesorganisasjonen «Norsk Friluftsliv». 

Så hjelper vårt styre våre medlemmer og vi får daglige henvendel-
ser fra dem som enten håndteres i direkte kontakt med forbundets le-
delse og styre, eller videresendes til vår advokattjeneste, ved advokat-
firma Nicolaisen – en ordning etablert i 2017, som vi setter stor pris 
på.  

Medlemskapet skal lønne seg for den enkelte og styret har det sis-
te år arbeidet mye med å få på plass nye medlemsfordeler som vil bli 
annonsert fortløpende i vårt medlemsblad «Hytte & Fritid og på vår 
hjemmeside - som ellers er under revisjon og ytterligere forbedring. 

Hittil har vi landet en strømavtale med Gudbrandsdal Energi, som 
våre medlemmer skal nyte godt av. Vi har også fått en avtale med re-
visjonsselskapet BDO, som kostnadsfritt vil hjelpe våre velforeninger 
til å finne ut om det er klagegrunnlag for urimelige kommunale av-
gifter. Sistnevnte ordninger omtales i egne artikler i dette nummer av 
Hytte & Fritid. Vi har også inngått avtaler for våre medlemmer med 
firma Aquakonsult og Gausdal Landhandleri - og flere ordninger er 
på gang.

Norges Hytteforbund jobber for sine medlemmers beste. Men vi 
trenger FLERE medlemmer. Du har alle gode grunner til å fornye ditt 
medlemskap for 2019 og få dine hyttenaboer med på laget. Dessver-
re kommer ikke et godt hytteliv av seg selv. Før man vet ordet av det 
trenger man hjelp. Og en slagkraftig nasjonal interesseorganisasjon 
for hyttefolket er mer nødvendig enn noensinne. 

Norges Hytteforbund ønsker så alle 
sine medlemmer en GOD JUL og en 
fin hyttetid de kommende  
vintermåneder i 2019.

Et hytteforbund      på offensiven
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www.gaus.no    

Bestill på nett!

alt av 
byggevarer
til hytta.
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Når kan man kreve å fjerne 
naboens trær?

Trær skaper ofte konflikt mellom naboer. Man kan ha et tre på sin eiendom som man selv er meget 
godt fornøyd med, men som naboen sjeneres av. Årsaken til at naboen sjeneres kan være at treet 
tar utsikt, kaster skygge eller etterlater seg greiner og løv i større omfang på naboens eiendom. 

Av: Mauritz Aarskog: Advokat og partner i ØSTBY AARSKOG Advokatfirma AS.

I slike situasjoner kan man bli møtt med krav fra naboen om å 
fjerne treet. Spørsmålet blir da hva som kreves for at en nabo 
som sjeneres av et tre på din eiendom rettmessig kan kreve at 
du fjerner treet?

Det første som må avklares i en slik situasjon er hvor høyt treet er og 
hvor langt det står unna eiendomsgrensen. Årsaken til dette er at det 
følger av naboloven § 3 at man bør være varsom med å ha et tre stå-
ende nærmere en naboeiendom enn tredjeparten av treets høyde. Det 
betyr at dersom treet for eksempel er seks meter høyt, så kan det med-
føre at treet må fjernes dersom det står nærmere naboeiendommen 
enn to meter. I et slikt tilfelle kan naboen nå fram med et krav om at 
du må fjerne treet. 
Imidlertid er det slik at et tre som står nærmere en nabos eiendom 
enn en tredjepart av treets høyde ikke automatisk kan kreves fjernet: 
I tillegg må treet være til skade eller særlig ulempe for naboen. Hva 
som kan anses som skade eller særlig ulempe må vurderes konkret i 
den enkelte sak, men de mest typiske tilfellene er at trær hindrer ut-
sikt, kaster skygge eller etterlater seg mengder løv eller greiner.  
I tillegg er det slik at eieren av treet likevel kan kreve å få beholde tre-
et dersom det er «nemnande om å gjera for eigaren». Det betyr at det 

i vurderingen av om en nabo kan kreve treet fjernet, skal vektlegges 
hvilken betydning treet har for dets eier. Også dette blir en konkret 
vurdering som må gjøres i den enkelte sak, men typiske tilfeller kan 
være at treet gir ly for vind på eierens eiendom eller at det har en es-
tetisk verdi. Denne vurderingen skal som utgangspunkt gjøres på ob-
jektivt grunnlag, men eierens affeksjonsverdi kan også virke inn på 
vurderingen.
I tillegg er det slik at naturmangfoldet på stedet må vurderes. Dette 
kom som en ny regel i 2009 og innebærer at dersom det er «nemnan-
de om å gjera for naturmangfaldet på staden» så kan eieren likevel 
kreve å få beholde treet, selv om det er til skade eller særlig ulempe 
for naboen.
Oppsummert kan det fastslås at vurderingen av når en nabo kan kre-
ve at man fjerner trær på sin eiendom, er sammensatt. Dette spørs-
målet har ofte ikke et helt klart svar og krever regelmessig at en advo-
kat gjennomgår sakens faktum, foretar en vurdering og deretter gir et 
råd. Det å ta saken i egne hender uten en rettslig avklaring er absolutt 
ikke å anbefale, fordi det kan føre med seg strenge sanksjoner. Slike 
saker er regelmessig omfattet av rettshjelpsdekningen i ens innbofor-
sikring, slik at kostnadene med saken er begrenset til en egenandel. 

Mauritz Aarskog

Er du fremdeles ikke medlem i Norges Hytteforbund? 
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 Hovedtema:

Foto: Colourbox

Medlemsblad nr 2/2017

Stortingsvalget
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Tradisjonelt friluftsliv og  
ren natur trekker folk til  

verneområder

Foto: Colorox.com
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Stadig flere nordmenn og utenlandske turister oppsøker Nor-
ges nasjonalparker. «Å gå på tur og oppleve stillhet og natur-
opplevelser utenom det vanlige» er hovedgrunnene til at folk 
besøker verneområdene. Det viser svarene fra brukerunder-

søkelsene fra 11 verneområder.
Brukerundersøkelsene har vært gjennomført i ni nasjonalparker 

og to landskapsvernområder som et ledd i arbeidet med å lage be-
søksstrategier for områdene.

Innen utgangen av 2020 skal alle norske nasjonalparker ha utarbei-
det sin egen besøksstrategi. Besøksstrategien skal sikre en god balanse 
mellom friluftsliv, turisme og opplevelse på den ene siden og ivaretakel-
se av verneverdiene på den andre. – Det er et mål å gjøre verneområde-
ne tilgjengelige for en større del av befolkningen og for turister. Det er 
derfor viktig å lage gode planer for områdene. Det vil sikre god forvalt-
ning av naturen og bedre tilrettelegging for besøk, sier Ellen Hambro, 
direktør for Miljødirektoratet.

En viktig del av kunnskapsgrunnlaget til besøksstrategien er infor-
masjon om hvordan området brukes og hvilke forventninger de besø-
kende har når de oppsøker det. Det utføres derfor jevnlig brukerun-
dersøkelser i verneområdene for å spørre om hvilke aktiviteter som er 
utført, hvilken grad av tilrettelegging folk ønsker, hvor man får infor-
masjon om området, i hvilken grad de kjenner regelverket og litt om 
den besøkendes motiver for å oppsøke verneområdene. 

I 2017 ble der gjennomført brukerundersøkelser som et ledd i ar-
beidet med å lage besøksstrategier for områdene. Resultatene viser at 
den aller vanligste aktiviteten er fottur, etterfulgt av fiske og topptur. 
Sykling er lite utbredt i verneområder. De aller fleste ønsker tilrette-
legging av områdene, som godt vedlikehold av stier, klopper i bløte 
partier og bro over bekker og elver. Informasjonstavler ved innfall-
sportene og parkeringsmuligheter der oppgis også som viktige.

Det er store forskjeller i hvor mye tilrettelegging folk ønsker.  Det 
varierer i forhold til hvilke områder de besøker og hvor mye erfaring 
folk har med å ferdes ut i naturen. 

Børgefjell nasjonalpark er et av landets største villmarksområder 
hvor det er relativt lite tilrettelegging.  Her er det da også en høy an-

del besøkende som setter pris på lav tilretteleggingsgrad og som me-
ner det er en kvalitet i seg selv. Her har man også en høy andel av bru-
kergruppen som utfører det mer tradisjonelle friluftslivet med lange 
jakt- og fisketurer som strekker seg over flere dager.

I den andre siden av spekteret finner vi Jostedalsbreen og Støls-
heimen, som tiltrekker seg besøkende på dagstur med ønske om høy 
tilretteleggingsgrad. Interessen for moderne friluftsliv varierer i stor 
grad mellom verneområdene. Moderne friluftsliv inkluderer blant 
annet aktiviteter som terrengsykling, kiting og klatring.

Undersøkelsene viser midlertid at interessen for moderne fri-
luftsliv varierer blant områder og er høyest i Møysalen og Saltfjel-
let- Svartisen med omlag 30 prosent «interessert» og 10-15 prosent 
«svært interessert». Børgefjell, Lomsdal-Visten og Blåfjella-Skjæker-
fjella har besøkende med minst interesse for moderne friluftsliv. 

Motoriserte utendørsaktiviteter inkluderer blant annet båtsport og 
snøscooterkjøring. Dette er aktiviteter som det jevnt over er lavere in-
teresse for enn det vi kaller tradisjonelt og moderne friluftsliv. Felles 
for alle verneområdene er at svært få av de besøkende er interessert i 
motorisert ferdsel.

Vi har også spurt om hvor god kunnskap folk har om reglene for 
ferdsel i naturområdene og hvor de henter informasjon fra.  Et flertall 
hadde i forkant av besøket kjennskap til at området var vernet. I alle 
områder hadde vernestatusen en viss betydning for at de besøkende 
valgte å reise dit, men det var sjelden av stor betydning.

Videre ble det undersøkt i hvilken grad de besøkende hadde kjenn-
skap til regelverket rundt aktivitet og ferdsel i området. De besøkende 
har generelt god kjennskap til regelverket, men utenlandske besøken-
de har gjennomgående dårligere kunnskap om regelverket enn nor-
ske besøkende.

Den viktigste kilden til informasjon er internett, og tips fra venner 
og slektninger.

Kilde: www.miljødirektoratet.no

Waterment leverer
renseanlegg for gråvann.

Kompakte og effektive renseløsninger for gråvann 
fra enkelthusholdninger og hytter. Med våre
produkter kan du få innlagt vann på hytta uten 
kostnadskrevende frakt og anleggsarbeider.
Renseanlegget er enkelt å montere og rimelig i
innkjøp.

Pris for komplett anlegg, R2, kr. 42 500,–
Ved samlet salg til flere hytter i nabolaget eller  
hytteforeningen utarbeider vi et eget tilbud.

www.waterment.no

Hvorfor velge oss?

✔ Ingen lukt

✔ Rimelig pris

✔ Enkel montering

✔  Ingen behov for  
kostnadskrevende anleggsarbeid

✔ Krever ikke kjørevei til hytta

Ring oss på 905 46 133
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Eiendomsskattens 
mysterium 

Regjeringen har foreslått endringer og begrensninger til kommunenes utskriving av eiendomsskatt. Skatten skal begrenses fra 7 til 5 promil-
le av taksert verdi og alle boliger skal verdisettes etter SSB’s boligstatistikk, som også er grunnlaget for ligningsverdien. 

Av: Mathias B. Dannevig, leder Norges Hytteforbund

Dette faller mange tungt for brystet, Aftenpostens lederar-
tikkel 28. september kritiserer Regjeringens forslag til 
reformer i eiendomsbeskatningen og KS, ved styreleder 
Gunn Marit Helgesen, sier i KS nyhetsbrev 1.10. at dette 

nærmest undergraver det kommunale demokrati. Begge steder me-
ner man at eiendomsskatt er noe kommunens eiendomsbesittere iflg. 
«nærhetsprinsippet» fritt må få lov til å påføre seg selv uten ytterligere 
statlige begrensninger. 

Det er her et godt demokratisk prinsipp at de som skattlegges også 
skal ha stemmerett i forbindelse med at skatten fastsettes. Men dette 
gjelder dessverre ikke i våre store hyttekommuner, der det kun er de 
fastboende som stemmer ved valgene. I mange store hyttekommuner 
bor det kanskje bare mellom 1000 og 2000 fastboende, mens det do-
ble eller tredoble antall fritidsboliger utgjør en fristende inntektskil-
de. Men uten stemmerett til å kunne påvirke den skattebelastning de 
utsettes for. 

Det er nesten 500.000 fritidsboliger i Norge, og verden ser derfor 
noe annerledes ut enn den lokaldemokratiske beskrivelse som frem-
føres av KS og i Aftenposten. 

Eiendomsskatt skal utlignes iht. den markedsverdi den enkelte ei-
endom representerer, og det er ikke lovlig å forskjellsbehandle fri-

tidseiendommer i forhold til helårsboliger. Styremedlem i Norges 
Hytteforbund, Trond G. Hagen, har her undersøkt hvordan takse-
ringssystemene for fritidsboliger praktiseres i alle norske kommuner 
med over 1000 fritidsboliger (Oslo og Bergen unntatt). Se her Dag-
bladet 18. september, som presenterer denne undersøkelsen. Man 
har sammenlignet salgspris av bolig/fritidsbolig med den skattetakst 
disse enhetene hadde før salg. Over 11.000 eiendomssalg er loggført 
i denne sammenheng. Det viser seg at opp mot 40 prosent av kom-
munene har et takstsystem som i forhold til eiendommenes salgsverdi 
favoriserer de fastboende i forhold til hytteboere utenbygds fra. Poen-
get er her at takseringspraksis, og takseringsregelverk, er så fleksibelt 
og praktiseres så lemfeldig, at både boliger og fritidsboliger rammes i 
de kommuner som ønsker en bestemt skattevri, eller ikke kvalitetssi-
krer takseringskriteriene. Også for boliger er det i mange kommuner 
store ulikheter i takstenes korrelasjon med faktisk verdi, der noen er 
tapere og andre klare vinnere. 

Så skal det presiseres at dette er unntak systemet åpner for, og langt fra 
gjelder alle norske kommuner. Men undersøkelsen fra Norges Hyttefor-
bund viser helt klart at i typiske hyttekommuner med mange fritidsboli-
ger og få fastboende, designes takstsystemet slik at fritidsboliger kommer 
klart dårligere ut i forhold til sin salgsverdi enn hva som rammer de fast-
boende. Høyere kvadratmetertakster og skjerpede sonefaktorer er verk-

Mathias B. Dannevig

              Takseringspraksis og takseringsregelverk 
er fleksibelt og praktiseres lemfeldig

          Kommunene ikke er alene om skatt på 
eiendom
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tøy som enkelte kommuner misbruker for å gjøre hytteeiere uten stem-
merett til melkeku, slik Dagbladet rapporterer 18. september. 

Hytteforbundets undersøkelse viser også at det særlig er de mer «fol-
kelige» hytteeiendommer med lav standard og dårlig infrastruktur, som 
taper på dette, fordi den langt lavere markedsverdi disse eiendommer da 
representerer ikke avspeiles i skattetakstene. Da kommer «hyttepalass» 
langt bedre ut. Skatten har også av denne grunn en dårlig sosial profil 
mange steder. 

Kritikken mot regjeringens nye initiativ om rammer for kommunenes 
eiendomsskatt bør derfor være forankret i flere realiteter enn bare over-
fladiske og overordnede betraktinger om «kommunal selvbestemmelse». 
Vår undersøkelse viser også at i de kommuner som benytter ligningsver-
di (og ikke individuell taksering) som grunnlag for helårsboligers skatte-
taksering, er diskrimineringen mot fritidsboliger enda tydeligere. Dette 
fordi en grovmasket verdisetting på boliger i ligningstaksten ikke fanger 
opp de individuelle verdidrivere som hyttefolket utsettes for når hytter 
må takseres individuelt. Det er svært beklagelig og kritikkverdig at Re-
gjeringen nå ønsker å gjøre denne diskriminering av hyttefolket obliga-
torisk. 

Det er kanskje på sin plass å minne om at kommunene ikke er ale-
ne om skatt på eiendom. Eiendom skattes også med statlig formue-
skatt. Eiendom som investering, for eksempel for sekundærboliger - 
beskattes nå av staten i praksis opp mot full formuesverdi som penger 
i banken. Egen bolig har en redusert skattesats. Men kommunal ei-
endomsskatt vil da komme i tillegg, noe penger i banken eller aksjer 
ikke belastes med. Myten om at eiendom er underbeskattet i Norge, er 
derfor noe overdrevet.

Norges Hytteforbund mener kommunal eiendomsskatt på fritids-
boliger bør innrettes til å dekke de utgifter hyttefolket faktisk påfører 
kommunen, mer enn å representere en potensiell gullgruve for kom-
munepolitikere og rådmenn om systemet tøyes og egne velgere favo-
riseres. Uansett bør både media og politikere fremover være opptatt 
av å måle hvordan eiendomsskatten i praksis utøves, og mer fokusere 
på korrektiver og rammer for rettferdig beskatning som folk kan leve 
med, og som ikke bringer hele systemet ytterligere i vanry. Når tak-
seringssystemene for fritidseiendommer ikke innskjerpes, er de nye 
forslag fra regjeringen om begrensning av kommunal skatteadgang 
dessverre langt fra tilstrekkelig. 

Artikkelen du her har lest, ble først avvist av Aftenpostens red aksjon, 
men så i litt forkortet og justert utgave tatt inn i Dagens Næringsliv  
12 oktober 2018.

Foto: Colorox.com

      Det er ikke lovlig å forskjellsbehandle 
fritidseiendommer i forhold til helårsboliger

Norges Hytteforbund (NHF) hadde 
møte med den politiske ledelse 
i Finansdepartementet 20. juni, 
der Trond Hagens skatteundersø-
kelse for eiendomsskatt i norske 
hyttekommuner ble fremlagt. Fra 
forbundet møtte Mathias B. Dan-

nevig og Trond G. Hagen. Vi har 
oppsummert møtets konklusjoner 
og Hytteforbundets politiske prio-
riteringer i brev til departementet 
den 28. juni, denne kan leses i sin 
helhet på våre nettsider  
www.hytteforbund.no.
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Hytteskatten og  
hjemmesykepleie-alibiet

         Belastningen for hjemmesykepleien utgjør 
samlet sett i underkant av en femtedels stilling 

         Ingen kan peke på ett eneste tiltak 
som kommunen finansierer eksplisitt for 

«badegjestene»Det er skrevet og sagt svært mye om eiendomsskatt på hyt-
ter og fritidsboliger. Det er et par ting som kjennetegner 
denne skatten: Hytteeierne blir gjennomgående hardere 
beskattet enn fastboende og de får lite igjen for skatte-

pengene sine.
Noen steder settes det av penger fra eiendomsskatten i kommu-

nene til etablering og drift av turistrettede tiltak som for eksempel 
løypenett og turveier. Andre steder puttes hele skatten rett inn i in-
vesteringer, drift og vedlikehold som overhodet ikke kommer hytte-
befolkningen til gode. Et slikt sted er Tvedestrand. Det heter seg at 
«kjært barn har mange navn» og på Sørlandet kalles ofte hytteturis-
tene for «sommergjester» eller «badegjester».

Tvedestrand innførte eiendomsskatten i 2017. De benyttet seg av 
den retten lovverket gir til å taksere hyttene mens boligene blir verd-
satt etter sjablongmessige kriterier. De fleste forstår at dette gir forde-
ler for de fastboende sammenlignet med hytteeierne. Det blir gitt et 
bunnfradrag for alle. Satsen var to promille i 2017, tre i 2018 og den 
blir fire i 2019.

I Tvedestrand er det ingen som kan peke på ett eneste tiltak som 
kommunen finansierer eksplisitt for «badegjestene». Det nærmeste 
jeg har kommet er noen lokalpolitikere som hevder at hytteturistene 
konsumerer hjemmetjenester. Det uttrykkes slik: Behovet for hjem-
metjenester fører til merkbare «ekstrabelastninger på både persona-
let i hjemmetjenesten og til større, uforutsette utgifter» og at «det er 
faktisk rimelig mange som kan komme om sommeren». Nå er ikke 
tvedestrandsfolk de eneste som bruker dette argumentet for å rettfer-
diggjøre den kraftige hytteskatten. Samme argument trekkes fram av 
politikere jeg kjenner i flere hyttetette kommuner.

Så da tenkte jeg at det var på tide å ta dem på ordet og undersø-
ke omfanget av hytteturistens bruk av kommunefinansierte tjenester. 
Derfor sendte jeg en e-post til Tvedestrand kommune den 3. juli i år. 
Her etterspurte jeg kvantitativ informasjon om bruken av hjemmetje-
nester for både fastboende og ferierende for årene 2016-2018.

Etter tre måneder og flere purringer, fikk jeg et svar hvor det blant 
annet framkom følgende: «…kan jeg informere om at vi dessverre 
ikke har tid/kapasitet til fullt å svare opp dine spørsmål. Vi har oversikt 
over feriegjester i 2017 og 2018. Det er viktig å informere om at antall 
vedtakstimer er den reelle tiden vi har med våre brukere. I tillegg kom-
mer tid til kjøring og skriftlig arbeid/adm. Vanligvis fordeles dette med 
60 (direkte pleie)/40.»

Det lille materialet jeg fikk for de to siste årene var imidlertid in-
teressant nok:

Hovedfunn: Gjennomsnittlig antall ferierende hjemmesykepleie-
mottakere for de to årene, var under ti personer. Belastningen for 
hjemmesykepleien utgjør samlet sett i underkant av en femtedels stil-
ling. Inkludert kjøring og administrasjon. To pasienter stod for ¾-de-
ler av tjenesteforbruket. Sammenligningsgrunnlag: Det cirka 3000 
boliger og cirka 2000 hytter og fritidsboliger i Tvedestrand. Hyttene 
og fritidsboligene bidrar med cirka 55 prosent av eiendomsskatten. 
Da blir det puslete å vise til at den er OK fordi hytteturistene belas-
ter de kommunale budsjettene i hjemmesykepleiesektoren. For å sette 
det hele litt mer i perspektiv: Når kommunen runder fire promille i 
eiendomsskatt i 2019, vil cirka 1/100 del av hytteskatten gå til å hjem-
metjenester for hyttefolk med behov for det.

Nå kan det hevdes at tallgrunnlaget er tynt, både hva gjelder un-
dersøkte kommuner og tidsrommet jeg fikk opplysninger om. Det 
kan jo hende at det er store avvik både før og etter 2017 og 2018. Men 
det var altså det materialet jeg ble tilgodesett med. Jeg tror ikke brede-
re tallunderlag rokker vesentlig ved konklusjonen. Hjemmetjenester 
til hytteturister velter ikke kommunebudsjettene og kan ikke brukes 
til å rettferdiggjøre den svært skjevfordelte skattebelastningen. Om 
én, to eller tre prosent av skatten vi betaler, brukes til kommunale hel-
setjenester for hyttefolket, betyr det uansett at det er helt marginalt.

Tvedestrand har etter sin innføring av eiendomsskatt i 2017 raskt 
etablert seg som en «versting-kommune» i denne sammenheng. 

Dessverre er de ikke alene om å kreve inn mye og gi svært lite tilbake.
Regjeringen har i statsbudsjettet for neste år foreslått å senke mak-

simal eiendomsskattesats fra sju til fem promille. Et skritt i riktig ret-
ning, om det blir vedtatt, men det er langt igjen til at denne skatten vil 
oppleves som sosial og rettferdig.

Øyvind H. Ekeberg, hytteeier i Tvedestrand 

LESERINNLEGG Øyvind H. Ekeberg
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Øyvind K. Ekeberg og familien har to hytter på en eien-
dom i Tvedestrand. Hyttene har vært i familien i «hun-
drevis av år». Til neste år blir eiendomsskatten for disse 
hyttene rundt 30.000,- kroner. 

Ekeberg sier til Hytte & Fritid at familien er medlem av et 
par hytteforeninger, men de samarbeider ikke. Kommu-
nen har begynt å avholde møter med hyttefolket etter 
innføringen av den forhatte skatten. Dessverre opplever 
hytteeierne at kommunens folk lytter lite... og det har 
vært til dels høy temperatur når eiendomsskatten har 
vært tema. Noe av bakgrunnen er at hyttefolk må betale 
eiendomsskatt basert på kommunal takst, mens feriefolk 
med boligeiendommer skal betale basert på lignings-
takst. Resultatet blir en gedigen forskjellsbehandling.

Har du innspill i denne eller lignende saker? Send en 
mail til redaktør tove@norgeshytteforbund.no eller ta 
kontakt på tel 47620646.

Red. 
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Servitutter  
– bruksrettigheter på annens eiendom 

– en kort innføring
For mange eiere av fast eiendom, herunder også festere, kan det dukke opp spørsmål som knytter 
seg til bruksrettigheter som hefter på egen eiendom eller bruksrettigheter man mener å ha over an-
nens eiendom. 

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

Typiske problemstillinger innenfor dette temaet er gjerne 
om en påstått bruksrett faktisk eksisterer og hva omfan-
get er av en slik rettighet. Mange har eksempelvis gjerne en 
oppfatning av at de har en ferdselsrettighet over en nabo-

eiendom eller har adgang til å hente ved i skogen rundt hyttetomten, 
men kjenner ikke nødvendigvis rettsgrunnlaget ved en slik rettighet. 
Andre er kanskje usikre på om en bruksrettighet må sies å ha bortfalt 
eller ikke, og noen har fått meddelt at bruksretten kreves endret.

En begrenset rett til faktisk bruk på en annens eiendom, kalles ser-
vitutter, og for slike servitutter gjelder reglene i lov 29. november 1968 
om særlege råderettar over framand eigedom av 1968 (servituttlo-
ven). 

Typiske eksempler på servitutter er rett til ferdsel, rett til båtplass, 
jakt- og fiskerettigheter, rett til beite eller rett til hugst. En annen type 
servitutt er såkalte negative servitutter. Dette kan bedre omtales om 
en heftelse som setter nærmere rammer for utnyttelsen av en eien-
dom – for eksempel at eiendommer som fraskilles fra en annen ei-
endom bare kan utbygges med eneboliger, eller at det ikke kan drives 
næring på disse eiendommene.

Utenfor servituttbegrepet faller typiske allemannsrettigheter, som 
retten til fri ferdsel og opphold i utmark. Allmenningsretten, det vil si 
der lokalbefolkningen har særlige rettigheter i et område, faller også 
utenfor.

Servitutter kan være tidsbegrenset eller evigvarende, og de kan 
være reelle eller personlige. Med reell servitutt menes en rettighet 
som følger den eiendommen rettigheten er ment å tjene, det vil si at 
dersom en eiendom selges og den har en reell servitutt i form av en 
veirett over naboeiendommen, så følger rettigheten med på «lasset» 

slik at også senere eiere kan nyttiggjøre seg veiretten.
Med personlig servitutt menes gjerne en rettighet som er gitt til en 

navngitt person eller organisasjon, og er ment å tjene vedkommende. 
Rettigheten følger da ikke eiendommen.

Den viktigste måten servitutter etableres på, er ved avtale. Det er 
ikke formkrav til en servituttavtale, slik at den kan inngås muntlig. 
Dette kan imidlertid gi kilde til usikkerhet over tid, så det anbefales 
derfor at avtaler om rettigheter inngås skriftlig.

En servitutt kan også stiftes på andre måter, herunder ved testa-
ment og hevd. A skriver for eksempel i sitt testament at han ønsker å 
testamentere sin eiendom til B, men at C skal få rett til å benytte vei-
en over eiendommen. En bruksrett som hevdes oppstår normalt fordi 
bruken er utøvd i god tro om at vedkommende var berettiget til bru-
ken og at denne er gjennomført i minimum 20 år.

Et spørsmål som oppstår ved jevne mellomrom, er hvorvidt en ser-
vitutt kan endres av grunneier eller rettighetshaveren uten nærmere 
avtale mellom partene. Servituttloven åpner for dette, for eksempel 
ved at en part krever å få bruken flyttet, få bruken nærmere fastlagt 
eller endret på annen måte. Endringen må imidlertid ikke medføre at 
retten får en vesentlig ny karakter. Hovedregelen er videre at den nye 
ordningen må være minst like god som den tidligere. Dersom flytting 
av vei fra en del av eiendommen til en annen innebærer en ikke ube-
tydelig omvei for rettighetshaveren, så vil ikke flyttealternativet være 
like god. 

Dersom endringen medfører kostnader må disse som utgangs-
punkt dekkes av den som krever endringen. Unntak fra dette gjøres 
hvor endringen klart er til begges fordel, da kan omkostningene nor-
malt deles.

Lasse Groven Egeberg
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Til slutt må det ikke være noen tungtveiende argumenter imot 
endringen. Med andre ord bør et krav om endring imøtekommes 
med mindre det foreligger en god grunn til ikke å innvilge endringen.

Uenigheter knyttet til krav om endring av servitutter behandles 
ved skjønn hos tingretten.

Servitutter kan også opphøre på ulike måter. Vanlige årsaker til 
opphør er avkall på rettigheten, tiden for en tidsbegrenset servitutt er 
utløpt, eller servitutten er personlig og vedkommende rettighetsha-
ver dør eller fraflytter eiendommen. I tillegg kan servitutter falle bort 
gjennom såkalte ekstinktive opphørsgrunner som passivitet og mot-
hevd.

Er det ønskelig med såkalt rettsvern for en servitutt for å forhin-
dre at en rettighet nærmest plutselig opphører, så kan rettigheten 
tinglyses. Husk at den da må være skriftlig. Når en rettighet er ting-

lyst, anses da kunnskap om rettigheten allment tilgjengelig. Dette for-
di tinglysingen gjør at enhver kan undersøke en respektiv eiendoms 
grunnbokblad og hente fram opplysninger om blant annet hvem som 
er formell eier og hvilke heftelser som eventuelt er registrert på eien-
dommen. En tinglyst servitutt vil som hovedregel da ikke kunne på-
stås ikke å eksistere eller at den har opphørt uten rettighetshaverens 
medvirkning.

Foto: Colorox.com

BESØK WWW.HYTTEFORBUND.NO
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Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) er et 
samarbeidsforum mellom uavhengige natur- 
og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. 

Formålet er å styrke lokalt organiserte 
hyttelivsarbeid med å ivareta natur- og fri-
luftslivsinteressene i aktuelle saker i de en-
kelte fylkene. Fritidsboligeiere som er orga-
nisert som vel, foreninger, sameier, med mer 
(definert som «organisasjoner»), kan slutte 
seg til det relevante fylkesleddet av FNF. 

Forumet skal fremme og styrke de tilslut-
tede organisasjoners arbeid med natur og fri-
luftslivsfaglige saker. Hvert fylke har en til-
satt FNF-koordinator, hvis arbeidsoppgave 
er å bistå organisasjonene i deres engasje-
ment for natur- og friluftslivsfaglige saker. 
Dette er kanskje den viktigste fordelen ved å 
slutte seg til FNF i fylket. Gjennom de tilslut-
tede organisasjoner prioriterer koordinator 
arealsaker og andre saker med konsekvenser 
for naturverdier og friluftsliv ved:

• å sette naturverdier og friluftsliv på 
dagsorden i samfunnet

• å ha god kontakt med myndighetene
• å bygge gode nettverk mellom orga-

nisasjonene, med politikere og andre 
relevante aktører

• å påvirke i relevante plan- og 
saksprosesser

• å bygge kompetanse i organisasjo-
nene

Offentlige plansaker, men også større pri-
vate planforslag, kommer ofte bardus på be-

rørte organisasjoner. Da er fylkesleddet den 
mest nærliggende aktøren for å bistå med 
viktige og relevante høringsuttalelser som 
kan bidra til at planene endres i en mer na-
tur- og friluftslivsvennlig retning.

For de tilsluttede medlemmene av et fyl-
kesledd av FNF, innebærer medlemskap 
ikke noen innmeldingsavgift eller årlig av-
gift. Til gjengjeld legges det til rette for at 
organisasjonene kan bidra med sin kompe-
tanse på relevante områder når det gagner 
fellesskapet.

Kontaktinformasjon for fylkesledd: 
http://www.fnf-nett.no/1525.530.FNF-
Kontakt-oss.html

Norges Hytteforbund anbefaler sine or-
ganiserte medlemmer å ta kontakt med sin 
fylkeskoordinator for å finne ut mer om 
hva fylkesleddet kan bidra med, dersom de 
slutter seg til dette. Det er betydelige for-
deler for Norges Hytteforbunds medlems-
organisasjoner å slutte seg til fylkesleddet, 
særlig dersom ett eller flere av kulepunkte-
ne over representerer aktuelle utfordringer. 
Det er viktig å være proaktiv og søke til-
slutning før nye planer dukker overrasken-
de opp (da er det kanskje allerede for sent å 
slutte seg til og dermed kunne få den fag-
lige hjelpen som kan være kritisk i en gitt 
situasjon). 

Forum for Natur og Friluftsliv er en søs-
terorganisasjon til Norsk Friluftsliv, hvis 
medlemmer er mange store norske natur- 

og friluftslivsorganisasjoner. Gjennom sitt 
medlemskap kan de fremme felles politis-
ke og økonomiske krav, fremskaffe relevant 
kunnskapsgrunnlag, få kanalisert ressur-
ser, med mer. 

Norges Hytteforbund er en viktig sam-
arbeidspartner med Norsk Friluftsliv. 
Sammen har de gjennomført flere vikti-
ge prosjekter. Norges Hytteforbunds kon-
taktperson for samarbeidet med Norsk 
Friluftsliv er Jens N. Engelstad - epost: 
jens.n.engelstad@marfloat.no. Ta gjerne 
kontakt.

Jens N. Engelstad  er Norges Hytteforbunds kon-
taktperson for samarbeidet med Norsk Friluftsliv.

Norges Hytteforbund har flyttet!
Norges Hytteforbund har nylig flyttet ut av Oslo sen-
trum og har nå tilhold i Asker kommune. Ny adresse er 
som følger: Billingstadsletta 25, 1396 Billingstad. Tele-
fonnummer og all annen kontaktinfo er som før.

Red.  

Nytt samarbeidsforum
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HYTTETING 2019
HYTTETINGET avholdes iht. til våre vedtekter hvert andre 
år, og er Norges Hytteforbunds «generalforsamling» eller 
årsmøte, om man vil. Her velger forbundets medlemmer 
styre og ledelse, prioriterte oppgaver for kommende valg-
periode diskuteres og vedtas, og dessuten har vi selvsagt 
de faste poster som godkjennelse av regnskap og årsrap-
porter fra styret.  Eventuelle justeringer av Forbundets 
vedtekter skal også vedtas og godkjennes på Hyttetinget.

I 2019 avholdes Hyttetinget lørdag 27. april i forbindelse 
med Hyttemessen på Hellerudsletta, der Norges  
Hytteforbund også neste år vil være representert.  Nær-
mere detaljer om møtested og klokkeslett vil behørlig bli 

bekjentgjort på vår hjemmeside www.hytteforbund.no og i 
første nummer av vårt medlemsblad Hytte & Fritid 2019.

Merk: Medlemmer bes merke seg at forslag som ønskes 
behandlet på Hyttetinget 2019 iht. forbundets vedtek-
ter, må være styret i hende innen 1.12.2018.

Nærmere opplysninger om Hyttetingets dagsorden  
finnes ellers i våre vedtekter. Se hjemmesiden  
www.hytteforbund.no for nærmere detaljer.

STYRET
Har du, eller noen du kjenner, lyst å 
sitte i styret i Norges Hytteforbund? 
Det er både interessant og meningsfylt 
arbeid, som gir en flott mulighet til å på-
virke premissene for landets hytteeiere. 
Kontakt Trygve Jarholt, leder i valgkomi-
teen, på telefon 90514819.

Ny bistandsavtale for  
organiserte NHF-medlemmer

Norges Hytteforbund (NHF) har nylig inngått en bistands-
avtale med revisjons- og rådgivningsfirmaet BDO. Avta-
len medfører at foreninger, sameier, veistyrer, med flere, 
som er medlem av NHF, kan få bistand av BDO i klage-

saker knyttet til kommunale avgifts- og gebyrfastsettelser.
BDO har et av landets mest spesialiserte rådgivningsmiljøer innen of-

fentlig sektor. Selskapet har særskilt kompetanse på hvordan offentlige 
avgifter og gebyrer skal fastsettes, herunder hvilke maksimalbeløp kom-
muner kan ta, og hvilke dokumentasjonskrav som kan stilles til kommu-
ner. Dersom organiserte medlemmer i NHF ønsker å klage på avgifts- og 
gebyrfastsettelser, kan BDO tilby å vurdere saken i forkant og utarbei-
de grunnlagsdokumenter som kan brukes i dialog med kommunen og 
i eventuelle klagesaker. Aktuelle områder er vann og avløp, renovasjon, 
feiing og tilsyn, byggesaker og oppmåling.  

KONTAKT FØRST NHF
Det er viktig å være klar over at NHFs medlemmer i første omgang 
skal henvende seg til NHFs administrasjon for en innledende vurde-
ring av grunnlagsdokumentasjonen. Dersom den anses som tilstrek-
kelig for en saklig vurdering, videreformidler NHF saksmaterialet til 
BDO som vil gjøre en vurdering av hvorvidt det er grunnlag for vide-
re utredning av det aktuelle spørsmålet. Hvis det er grunnlag og be-
hov for videre analyse- og utredningsarbeid, vil BDO direkte til det 
aktuelle medlem skissere en prosjekt- og fremdriftsplan samt angi et 
prisestimat. Dette arbeid, i tillegg til oppfølgende dialog med med-
lemmet, via telefon eller i et fysisk møte og begrenset oppad til én 
time, faktureres ikke.

ØVRIGE VILKÅR:
•   Ved behov for mer omfattende arbeid vil BDO i forkant gi et es-

timat for maksimalt honorar.
•   Honorar faktureres direkte fra BDO til medlemmet, i henhold 

til medgått tid.
•   BDO rapporterer funn, vurderinger og anbefalinger i form av et 

notat til medlemmet, og bistår for øvrig i aktiviteter som løpen-
de blir nærmere avtalt (møter med kommunen m.m.).

•   For øvrig gjelder BDOs standardvilkår for rådgivningsoppdrag. 
•   NHFs medlemmer får 20 prosent rabatt på BDOs gjeldende or-

dinære timesats. 

For spørsmål i forbindelse med selve avtalen kan du kontakte styre-
medlem i NHF, Jens N. Engelstad på 22 49 32 56. Konkrete sakshen-
vendelser sendes til norges@hytteforund.no.
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NHF uttaler seg ang.  
«Tryggere bolighandel»
Med bakgrunn i foreslåtte lovendringer i «as is»-prinsippet i avhendingsloven, har 
Norges Hytteforbund kommet med en fyldig høringsuttalelse. Essensen er at fritids-
eiendommer bør få delvis fritak fra endringen. Forslaget går ut på at «as is»-prinsippet 
skal fjernes ved salg av boliger (man skal ikke lenger kunne selge en bolig «som den 
er». Grunnen til at Norges Hytteforbund mener at fritidseiendommer bør få delvis fri-
tak fra endringen, er stor variasjon i bygningsstandard rundt om.  

Utdrag fra uttalelsen:

«Dagens problem knytter seg til at man ved salg «as is», eller «som den 

er» tar et ALMENT forbehold om feil og mangler som gjør at kjøper 

ikke gis KONKRET informasjon om boligens tilstand. Dermed dukker 

det ofte opp mangler i ettertid som kjøper ikke har hatt grunn til å for-

vente seg ut fra den spesielle beskrivelse som er gitt. 

Norges Hytteforbund peker her på at myndighetene ved lovrevisjon 

på disse punktene må være påpasselig så man ikke løser ett problem, 

men samtidig kommer i skade for å skape nye. Avtalefriheten i kjøps-

forhold må fremdeles respekteres, og man må ikke presse frem tilstan-

der som unødig fordyrer eiendomstransaksjoner på grunn av at vesent-

lig større forsikringsbehov pålegges kjøper eller selger. Det må fortsatt 

- uten et urimelig garantiansvar - være mulig å selge en bolig/fritidsbo-

lig med de lyter bygningsmassen har, forutsatt at det for selger knytter 

seg en klar opplysningsplikt til kjøper om dette. 

Problemet, slik vi oppfatter det, er IKKE at det selges boliger eller 

hytter med feil eller mangler. Boliger slites av beboere, står i vær og vind 

i svært mange år, og det selges knapt en bruktbolig eller fritidsbolig som 

ikke har lyter og mangler av forskjellig slag. Oppgaven som en lovrevi-

sjon nå skal løse, er ikke at hver bolig heretter skal selges i perfekt stand, 

men at KJØPER skal få en bedre mulighet til å få kunnskap om det ob-

jekt vedkommende investerer i. Slik at pris- og kjøpsbeslutning får et 

mer solid fundament å stå på.  

Norges Hytteforbund (NHF) støtter i prinsippet at det foretas en lov-

revisjon for å styrke opplysningsplikten, også ved salg av fritidsboliger. 

Men avgrensning BOLIG/FRITIDSBOLIG i forhold til den pågående 

forandring av lovverket er likevel ikke uproblematisk: Det finnes om 

lag 450.000 fritidsboliger i Norge, mange av dem bygget for svært man-

ge år siden, og mange i svært variabel teknisk tilstand. Byggeforskrif-

ter og kommunal oppfølgning av byggeprosjekter for fritidsboliger har 



det oppgjennom årene ikke alle steder vært så nøye med, så lenge areal-

begrensninger overholdes iht. byggetillatelsen. Mange fritidsboliger er 

da også et resultat av egeninnsats og selvbyggervirksomhet i folks ferie. 

Standardkrav har også variert mye.
Norges Hytteforbund mener derfor det i de tilfeller der det skal sel-

ges en eldre fritidsbolig i generelt dårlig teknisk stand kan være pro-

blematisk å ta bort den generelle reservasjonsrett mot skjulte feil eller 

mangler for den ELDRE del av norsk fritidsbebyggelse. Dette kan trig-

ge et unødvendig behov for detaljert skadebeskrivelse, takseringsbefa-

ringer (ofte på et vanskelig tilgjengelige geografisk område) og store , 

unødvendige forsikringskostnader for selger ved eiendomsoverdragel-

se. Salgsverdi som oppnås for slike typer fritidseiendommer kan ofte 

ikke være i stand til med rimelighet å forsvare slike utgifter ved avhen-

ding av eiendommen.  Det er også et poeng at mange eldre og lite tidsmessige fritidsboli-

ger ofte primært kjøpes på grunn av sin beliggenhet, mer enn byggets 

faktiske tilstand. Pris vil da ofte være styrt av dette forhold, og lovgiv-

ningen bør ikke oppmuntre til søksmål for mangelfull bygningstilstand 

der dette ikke er den primære verdidriver.  Vi mener derfor at så lenge 

det klart fremgår at vedkommende fritidseiendom har omfattende re-

noveringsbehov må det for eldre fritidsbebyggelse kunne settes et unn-

tak i den nye lovgivning.Hytteforbundet vil derfor innstille på at Fritidsboliger bygget FØR 

1980 fremdeles kan selges med et GENERELT FORBEHOLD «som 

den er» («as is») under forutsetning av eiendommen ved salg tydelig 

gis generell klassifisering som generelt reparasjonsobjekt.  Egenerklæ-

ring om bygningstilstand eller takstmannsrapport må kunne legges til 

grunn for slik klassifisering.Vi mener derfor at opplysningsplikten ikke kan trekkes lengre enn 

hva som er rimelig, hva som faktisk uten rivningsarbeider kan obser-

veres av skader og lyter, og at videredeutvikling av disse eller større om-

fang som ikke med rimelighet kan observeres eller forventes, ikke skal 

være selgers ansvar. Dette kan eventuelt kjøper forsikre seg mot. Når en 

feil eller mangel påvises, og opplyses om, så langt den er observerbar, 

mener Norges Hytteforbund  at «as is»-prinsippet fortsatt må gjelde for 

den feil som påvises. Det må være den GENERELLE «as is» fraskrivel-

sen som lovverket nå skal ta bort, ikke den spesielle for de forhold det 

faktisk opplyses om».  Norges Hytteforbund har også 
holdt innlegg i Justisdepartementet 
angående sitt syn i denne saken. 
Du finner hele uttalelsen på https://
hytteforbund.no/wp-content/
uploads/2018/08/Høringsuttalelse-
Tryggere-bolighandel.pdf
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ETTERLYSNING:
Brøt «Vandreren» seg inn på din hytte?
Terje Larsen ble dømt for rundt 700 hytteinnbrudd i den 

norske fjellheimen gjennom tre tiår.  Nå vil VG ha kontakt 
med hytteeiere som opplevde å få besøk av den myteoms-
punnede innbruddstyven.

– Fremgangsmetoden hans var enkel. Han knuste en rute, tok seg 
inn, spiste maten, men pleide ikke stjele annet enn noen fjellklær, et 
liggeunderlag, en flaske sprit og en fiskestang. Han levde et helt liv i 
naturen og lurte tidvis politiet trill rundt, sier Martin Holvik, journa-
list i VG.

På folkemunne fikk Larsen raskt tilnavnet «Vandreren». VG job-
ber nå med et større journalistisk prosjekt om mannen og vil ha kon-

takt med hytteeiere som snakket med Larsen, fryktet Larsen, jaktet 
ham eller hadde besøk av Vandreren på sin hytte - på godt og vondt. 
– Vi er på søken etter folk med gode historier. Vi vet at hytteeiere var 
både forbannet og redd ham, men enkelte hadde også en slags fasci-
nasjon for Larsen. Hvem var han egentlig? Vårt ønske er å forstå ham 
bedre, sier Holvik.

VG-journalisten ber hytteeiere sende sin historie i en mail til martin.
holvik@vg.no.
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Strøm
Norges Hytteforbund kan nå, gjennom en avtale med Gudbrands-
dal Energi, tilby sine medlemmer en strømavtale med gode vilkår. 
Dette er en spotprisavtale med et påslag på 2,875 øre/kWh og et 
månedlig fastbeløp på kr. 49,-. Prisene er inkl. mva. Myndighets-
pålagte el-sertifikater er inkludert i påslaget.

GE er en nasjonal strømleverandør som åtte år på rad har blitt kå-
ret til å ha de mest fornøyde strømkundene (iflg. undersøkelser til 
Norsk Kundebarometer). Selskapet har hovedkontor på Vinstra. 

Denne høsten lanserte selskapet sin mobilsatsing under navnet 
«Gudbrandsdal Energi Mobil». Med sin satsning på konkurranse-
dyktige priser og gode kundeservice, tar de altså opp kampen om 
mobilkundene. Med full Telenordekning skal kundene være sikre 
på å være på det beste mobilnettet.

- GE Mobil er nå lansert på pilotnivå, og med hjelp av pilotkun-
dene vil vi bruke tida framover til å bygge oss gode og kvalitetssi-
kre løsningen før nasjonal lansering, forteller Jan Jansrud, daglig 
leder i Gudbrandsdal Energi. Kundene skal ha en trygghet i at GE 

Mobil skal være skikkelig og etterleve slagordet «Stol på en Gud-
brandsdøl».

Gudbrandsdal Energi er et fremover lent selskap når det kommer 
til teknologi og utvikling. De var først ute i sin bransje med å inn-
føre en chatbot (en robot man kan chatte med) bygget på kuns-
tig intelligens. Den betjener nå en vesentlig del av kundehenven-
delsene utenfor kontortid, og løser det aller 
meste av henvendelsene som kommer. - 
Det er ikke alle som har anledning til 
å stoppe opp midt i arbeidshverda-
gen for å ta en telefon til strømleve-
randøren sin. Da er det veldig greit å 
kunne chatte direkte. Du får svar på 
det du lurer på uten å måtte gå ut av 
arbeidssituasjonen, sier Thomas Gun-
dersen, webansvarlig i Gudbrandsdal 
Energi.

Vann og avløp 
Nå kan NHF-medlemmer nyte godt av rabattavtale med Akvacon-
sult. Bedriften hjelper med vann- og avløp fra A til Å, uavhengig 
hvor langt du har kommet i prosessen. De kan være din private 
prosjektkoordinator gjennom hele prosessen - selv etter at vann-
forsyningssystemet er ferdig installert.

Som nøytral rådgiver har firmaet ingen bindinger til bestemte 
løsninger og produkter. Deres anbefalinger tar alltid utgangspunkt 
i det som lønner seg best for kunden. Målet er at kunden skal få en 
oversiktlig og forenklet prosess ved å forholde seg til én aktør.

Kontaktdata ved spørsmål:  
Telefon: 99227433 
E-post: kh@akvaconsult.no 
Hjemmeside: akvaconsult.no

Nye rabattavtaler til 
NHF-medlemmer
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          NVE´s forslag 
oppfordrer derfor til 

strømsløsing hos hytteeiereSom tidligere beskrevet i vårt blad, 
sendte NVE sist vinter ut forslag til 
endring i regelverket for hvordan 
nettselskapene skal utforme nettlei-

en. Forslaget gikk (kort fortalt) ut på at nett-
kundene må abonnere på effekt, målt som 
maksimalt forbruk av kWh innenfor en en-
kelttime, med bindingstid på minimum 12 
måneder (gjelder alle kunder, hele døgnet og 
hele året). I de timer forbrukeren bruker mer 
strøm enn hun abonnerer på, skal det beta-
les en betydelig overforbrukspris i øre/kWh.

Det kom mange innspill på den foreslåt-
te modellen for effekttariffer, som hadde hø-
ringsfrist 1. mars i år. Norges Hytteforbund 
var en av dem som reagerte på forslaget og 
kom med innspill til høringen.

Utdrag fra hytteforbundets innspill: 
«Hyttefolk har intet jevnt strømforbruk 

gjennom året. NVEs forslag om effektleie 
oppfatter vi at vil legge opp til å straffe kort-
varig strømforbruk, når man bare for å var-
me opp hytta og varmtvann for helgen, kan 
pådra seg kraftige straffegebyr. Eller tvinge 
hytteeiere til å kjøpe en større forbruksram-
me (max-effekt) enn hva de egentlig tren-
ger til sitt normale forbruk. Det kan være 
mer fristende for den enkelte hytteeier å la 
varmen stå på, også ved lange fravær, for å 
unngå straffetakst ved ankomst. Dette vil 
medføre et unødvendig STØRRE totalfor-
bruk av strøm for den enkelte og for samfun-
net som resultat.  NVE´s forslag oppfordrer 
derfor til strømsløsing hos hytteeiere, mener 
vi».

Hytteforbundet var ikke alene om å pro-
testere. Også Huseierne Landsforbund, Bel-
lona, NELFO, Forbrukerrådets, med flere, 
var svært kritiske og kom med kritiske inn-
spill. Dermed fikk man stoppet forslaget - 

og NVE legger nå opp til en ny høring første 
kvartal 2019.

 «Dagens nettleie bør endres. Endringen 
er nødvendig for å gi kundene riktigere ins-
entiver for bruk av strøm. Dette for å utnyt-
te den eksisterende nettkapasiteten bedre, og 
for å unngå at nettselskapene må investere 
mer i økt kapasitet i strømnettet enn nødven-
dig. Strømforbruket blir mer energieffektivt, 
men også mer effektkrevende ved at vi øn-
sker å bruke mer strøm på én gang. Nye pro-
dukter og bruksområder tilsier at forbruket 
vil variere mer over tid, med høyt forbruk i 
korte tidsrom. NVE ønsker en nettleiestruk-
tur som i større grad enn i dag, reflekterer 
kostnadene den enkelte strømkunde påfører 
nettet» skriver NVE på sine nettsider.

Kriterier NVE mener må være oppfylt i rele-
vante modeller er:

• Energiledd lik marginaltapskostnad 
når kapasiteten i strømnettet er god

• Høyere pris enn 
marginaltapskostnad når 
belastningen i strømnettet er høy

• En rimelig fordeling av de faste kost-
nadene i strømnettet

Det er samfunnsmessig bred enighet om 
at det er riktig å motivere til adferd som gir 
bedre utnyttelse av strømnettet. Hyttefor-
bundet kan imidlertid ikke slå seg til ro med 
systemer som motarbeider strømsparing for 
hytteeiere og samfunn, totalt sett. Man bør 
heller se på klart tidsbestemte perioder på 
døgnet der man kan fastsette eventuell dif-
ferensiert linjeleie som forbrukerne har et 
riktig og forutsigbart bilde av, og klarere kan 
forholde seg til. Uansett forslag som fremset-
tes, bør den norske hytteeiers forbruksprofil 

og spesielle behov tas med i betraktning ved 
tariffutformingen, eventuelt ved at det kan 
innføres spesielle regler for fritidsboligabon-
nenter.

Når Norges Hytteforbund gikk sterkt imot 
de forslag som NVE fremsatte i forrige run-
de, var det altså med god grunn. Vi kan ikke 
godta et system som er direkte diskrimine-
rende og økonomisk skadelig for den norske 
hyttebefolkning. Landet har omlag 500.000 
hytter, av disse er langt de fleste tilknyttet 
strømnettet. Gjennom personlig medlem-
skap og velforeninger, organiserer vi om lag 
31.000 av disse, og vi vil fortsette å ivare-
ta forbrukerinteressene for denne gruppen, 
blant annet i «strømsaken». 

NVE tar fortsatt sikte på at ny utforming 
av nettleien skal innføres fra 2021. Vi ser 
frem til nytt høringsforslag, og vil selvfølge-
lig følge opp!

NVE med ny høring om 
nettleiestruktur

Tove Helen Selbæk

Av: Tove Helen Selbæk, redaktør

Hva med å gi en 
NHF-medlemskap 
i julegave? En flott 
gave til den som har 
alt! Kontakt oss på 
23273760, så ordner 
vi dette for deg.
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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:

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 firmapost@advonico.no

 • Arbeidsrett
 • Arv og skifte
 • Bygg, bolig, enterprise

 • Familie og barn
 • Fast eiendom
 • Forbrukerjus

 • Forretningsjus
 • Omstilling og nedbemanning
 • Personskade
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LESERINNLEGG

Vi mottar stadig henvendelser fra medlemmer (og andre) 
knyttet til dette med at hytteeiere bør få lokal stemmerett. 
Dette har også vært en prioritert sak som Hytteforbundet har 
jobbet med gjennom en årrekke. Hyttefolk har som kjent in-
genting de skulle ha sagt om styre og stell i hyttekommunen. 
Vi har tidligere påpekt at det norske systemet er basert på at 
folk lever bare ett sted, mens de ofte i realiteten er delårs-

beboere – uten demokratiske rettigheter i hyttekommunene. 
Kort fortalt; hyttefolket savner en debatt med perspektiver, en 
bevissthet rundt vertskapsrollen, og at det også vises i kom-
munale planer. Ovenfor er en av henvendelsene vi har fått 
den siste tiden. 

Red. 

HYTTEEIERE MÅ FÅ STEMMERETT VED KOMMUNEVALG!
Vi ber Norges Hytteforbund om å gjenta krav om at hytteei-
ere får stemmerett ved kommunevalg. Vi er eiere av en hyt-
teeiendom i tidligere Nøtterøy, nå Ferder kommune. 

Ser av skatteoppgjøret at vi i 2017 betalte et sekssifret beløp 
til daværende Nøtterøy kommune. I tillegg betaler vi renova-
sjonsavgift, av omlag samme omfang som våre fastboende 
naboer, for tømming noen få uker om sommeren. De siste 
årene ble ikke søppelkassene tømt, tross kraftige henvendel-
ser.

Vi har hatt to små femtenfot båter i tidligere båtregister som 
ble nedlagt, og en kajakk som nå må registreres på nytt. Nye 

unødvendige avgifter, dette er nærmest ro/padlebåter med 
nullutslipp. 

Andre, dels grove kommunale forsømmelser, skaffet oss også 
mye bry. Endringer i lovverk kunne være til fordel for alle 
kommunens skattytere, og kommunestyret burde også ha 
representanter blant hytteeierne.

Vennlig hilsen
Carl Morten Motzfeldt Laane, Prof.Dr. etc.
Rolf Wahlstrøm, Lektor
Holsteinveien 8 0874 Oslo
Begge mangeårige medlemmer.
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HER FÅR DU MEDLEMSFORDELER
NOEN AV AVTALENE ER FOR ORGANISERTE VEL, FORENINGER, SAMEIER m m (merket VEL) OG NOEN  
FOR ENKELTMEDLEMMER (merket PERSONLIG)

Firma Hva Kontaktinformasjon Region Medlemstype

Revisjons- og rådgiv-
ningsfirmaet BDO

Bistand i klagesaker knyttet til 
kommunale avgifter og gebyr

Norges Hytteforbund
Tlf 23 27 37 60
Epost: norges@hytteforbund.
no

Hele landet Vel

Gudbrandsdal Energi 
AS

Prisgunstig strømavtale Norges Hytteforbund
Tlf 23 27 37 60
Epost: norges@hytteforbund.
no

Hele landet Personlig

Gausdal Landhandleri Byggevarer. Rabattavtale for et 
stort antall varegrupper med 
forskjellig rabatt.

Gausdal Landhandleri
www.gaus.no/kunde

Østlandet Vel og personlig

Akvakonsult Vann og avløpstjenester. Nye 
prosjekt, oppgraderinger, drift og 
service. 15% rabatt på standard 
timepris

Akvakonsult
Tlf 992 27 433  
Epost: kh@akvaconsult.no

Hele landet Vel og personlig

Bislet Bilutleie Bilutleie. Ca 20% rabatt av brut-
topris

Bislet Bilutleie
Tlf: 22 60 00 00 
www.bisletbilutleie.no

Hele landet Vel og personlig

HC Thauglands Træ-
lastforretning Oslo

Trelast og andre byggevarer. 
20% på trelast, forskjellig rabat-
ter på andre varer

HC Thauglands Trælastfor-
retning Oslo
Tlf: 23 39 36 00
www.thaugland.no

Østlandet Vel og personlig

Sørbø Trelast AS, 
Stavanger

Byggevarer Sørbø Trelast AS
Tlf: 51 88 52 00
Epost: post@sorbotrelast.no

Stavanger Vel og personlig

Maxbo Torstvedt AS 
Avd Hurum

Trelast og byggevarer. Rabatt fra 
5-20% avhengig av varen

Maxbo Torstvedt AS
Tlf: 32 79 27 00
Epost: kundeservice@max-
bo.no

Buskerud Vel og personlig

Maxbo Ås Trelast og byggevarer. Rabatt fra 
5-20% avhengig av varen

Maxbo Ås
Tlf: 22 51 01 91
Epost: firmapost@maxbo.
sorhaug.no

Akershus, 
Østfold

Vel og personlig

Montèr Gol Byggevarer, forskjellige rabatter 
avhengig av varen

Montér Gol
Tlf: 417 53 000
Epost: gol@monter.no

Vel og personlig

Hasås AS, Kodal Byggevarer Hasås AS
Tlf: 33 43 95 00
Epost: post@hasas.no

Vestfold Vel og personlig

I tillegg har vi flere avtaler i arbeid; spesialtilpassede innredninger, el-installatør, snekker mm



Norges Hytteforbund  
Øvre Slottsgate 11  
0157 Oslo

Norges Hytteforbund  
Øvre Slottsgate 11  
0157 Oslo

Norges Hytteforbund  
Billingstadsletta 25,
1396 Billingstad

Dess flere medlemmer vi er, dess mer kan vi 
utrette for eiere av fritidsboliger i Norge!

●  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.

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.

MELD ET MEDLEM TIL  NORGES HYTTEFORBUND  
– EN PARTNER  SOM TALER DIN SAK 

VI VERNER OM HYTTELIVET – DET MEST TYPISKE VED NORSK LIVSSTIL

VERV ET MEDLEM  TIL NORGES  
HYTTEFORBUND (NHF) DIN PARTNER  
FOR DET GODE HYTTELIV
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