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VARMERE, VÅTERE, VILLERE!
Ja, dette er klimaet vi visstnok kan forvente oss i fremtiden. 
Noen mener dette er et signal om menneskeskapte klima-
endringer, andre at dette er naturens gang, at det er en del av 
en syklus, som vi har opplevd tidligere.

Uansett blir vi litt urolige når vi hører at isen smelter på 
nord-/sørkalotten, samt på isbreene i Norge. Flom og stigende hav blir resul-
tatet.  Man antar at i løpet av de neste 50 år vil havnivået stige med 50–60 cm, 
nedbøren øker med 20 % og det vil bli mer vind. Antall dager med ekstrem-
nedbør forventes å øke. Dermed vil det bli flere beredskapssituasjoner langs 
kysten og økte ras-/snøskred og flomhendelser.

Vi føler oss litt maktesløse overfor slike krefter i naturen. Vi får jo håpe at 
myndighetene i våre kommuner tar dette på alvor. Setter seg ned og lager krise-
planer, og ikke minst øver på de forskjellige situasjoner de måtte komme til å 
håndtere.

Men, hva kan du gjøre med dette i din hverdag? Du har jo et egenansvar! 
Kanskje er det lurt å se seg om og tenke gjennom hvilke tiltak du kan forberede, 
før noe drastisk hender?

Snart er vi inne i den koselige adventstiden med levende lys og peisild. Da skal 
vi riktig kose oss! Men pass på – det er fort gjort at noe tar fyr. Tenk igjennom 
hva som kan skje dersom ulykken er ute, og diskuter dette med familien i ro og 
mak. 

Så håper jeg at alle får en riktig koselig jul, enten det er hjemme eller på hytta!
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Hyttefolk i sentrum, stort samrøre på Gaustablikk 3. oktober:

Tinn kommune vil bygge nettverk 
mellom hyttefolk og bygdefolk
Ved utgangen av neste år skal erfaringene fra prosjektet oppsummeres. Men allerede nå ser kom-
munen, lokalbefolkningen og hyttefolket positive ringvirkninger av integrasjonsprosjektet, skriver hyt-
teavisen.no. 

Under mottoet «Hyttefolk er nyttefolk», 
startet arbeidet med en undersøkelse hen-
vendt til de omkring 2000 hytteeierne i 
kommunen. Her ble hytteeierne spurt om 
deres meninger og synspunkter. Kommu-
nen var særlig opptatt av å få rede på 
hytte beboernes forhold til lokalsamfun-
nene i kommunen, om de ønsker å invol-
vere seg i lokale aktiviteter, deres interesse 
for kulturarrangementer og andre former 
for delaktighet.

Hyttefolk er positive
– Vi fikk svar fra 50 prosent av hytteeierne, 
og det var vi svært godt fornøyd med, sier 
prosjektleder Siri Strandrud. Hyttefolket 
vårt er positive til kommunen og de ser 
verdier her som vi fastboende ikke har lett 
for å oppdage, sier hun.
 Prosjektet har tatt initiativ til å danne 
arenaer hvor hyttefolk og lokalbefolkning 
møtes til gjensidig hygge. Før jul skal en ny 
slik samling holdes på Dølehalli, sam-
funnshuset i Tinn Austbygd. Her opptrer 
blant andre et orkester som hyttefolket 
selv har dannet.
 
Franske grupper
Nettverksbygging er et stikkord for pro-
sjektet. Kommunen ønsket å få rede på 
om hytteeierne kunne ha interesse av for 
eksempel å sitte i styret for lokale virk-
somheter, eller på annen måte medvirke 
til å stimulere det lokale næringslivet. En 
kvinne som har ferieleilighet på Rjukan 
men bor i Frankrike, har bestemt seg for å 
flytte til Rjukan og starte en ny virk-
somhet.
 – Hun har en tid organisert reiser for 
representanter for franske bedrifter i 
Norge, og motsatt arrangert reiser for 
norske firmaer i Frankrike. Nå vil hun lage 
et program for de franske gjestene i Tinn, 
som vil inngå som en del av det totale 
 programmet hun tilbyr.

 – Hva kan franske gruppe få ut av 
besøk i Tinn?
 – Naturen appellerer sterkt til uten-
landske besøkende, og så har jo Rjukans 
industrihistorie forbindelser til Frankrike. 
Da Sam Eyde skulle realisere sine visjoner 
på Rjukan hentet kan kapital blant annet i 
Frankrike.
 – Hvordan ser du for deg at samlivet 
mellom hyttefolk og lokalsamfunn skal 
utvikles etter prosjektperioden?
 – Vi tar sikte på at de aktivitetene som 
nå forsøkes skal bli selvgående, at disse 

arenaene for kontakt blir videreført av 
hyttefolket og bygdefolket. Antagelig vil 
kontakten først og fremst bli utviklet i det 
enkelte område. Hyttebeboerne er mest 
opptatt av bygda si, mindre av kommu-
nen. Samlingene vil nok derfor bli mer 
område for område, slik vi for eksempel 
har sett i Skirvedalen, hvor Øystein Skrin-
debakke har laget kulturarrangementer 
for folk med hytte i hans felt.
 
Over en treårsperiode skal det brukes  
1,8 millioner kroner på prosjektet.



Lundteigen (Sp) hardt ut mot forsker  
i konsesjonslovdebatten i Odelstinget

I begynnelsen av juni d.å. behandlet Odelstinget regjeringens forslag til endringer i konsesjonsloven.  
For hyttefolket var det særlig Regjeringens forslag om å fjerne slektskapsunntaket i forbindelse med 
 boplikten knyttet til fritidseiendommer, som tidligere har vært brukt til bolig, som interessen var knyttet til. 
Vi redegjorde nærmere for innholdet i dette i H&F nr. 4/2008. 

For kort å gjenta, er det slik at den enkel-
te kommune kan vedta forskrift til kon-
sesjonsloven som går ut på at det er 
boplikt for fritidseiendommer som tidli-
gere har vært brukt som bolig, når slike 
eiendommer selges ut av familien. Ved 
overdragelse innen familien oppstår 
imidlertid ikke slik boplikt.

Som varslet i vår artikkel i H&F 4/2008, 
har Regjeringen gått inn for at dette 
slektskapsunntaket skal fjernes, slik at 
også barn, som arver fritidseiendommen 
fra sine foreldre, vil måtte bosette seg på 
eiendommen dersom den er underlagt 
slik boplikt.

Som vi skrev om i nr. 4/2008, og som 
vi også tidligere har skrevet om i dette 
organ, har to forskjellige forskergrupper, 
som har studert virkningene av boplikt-
ordningen nærmere, kommet til det 
resultat at boplikten ikke virker slik man 
tror – den bidrar ikke til å opprettholde 
bosettingen i kommunen.

En av de forskerne som står bak den før-
ste av disse rapportene er professor Nor-
mann Aanesland ved UMB på Ås, som 
opposisjonen refererte til i debatten i 
Odelstinget. Høyres Peter Skovholt Glit-
mark sa blant annet at han fant det 
underlig at regjeringen hevder at for-
skerne støtter opp om norsk boplikt når 
en av Norges fremste autoriteter på 
området, professor Aanesland, er entydig 
i sin konklusjon som sier det stikk mot-
satte.

Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet 
hadde liten sans for henvisningen til pro-
fessor Aanesland, og repliserte at «det er 
å dra min kjære professor noe langt» når 
han fremstilles som en av de fremste for-
skerne i Norge på dette spørsmålet. 
Lundteigen fortsatte med følgende 
utsagn: «Det var mer personlige forhold 
enn professorgjerningen som dannet 
grunn laget for den ballasten som har fulgt 
professoren siden lovendringa om boplikt i 
1974.»

Her beskylder altså stortingsrepresen-
tant Lundteigen professor Aanesland 
direkte for å ha basert hele sitt forsk-
ningsarbeid om boplikt (som han for 
øvrig ikke gjorde alene) på personlige 
interesser knyttet til problemstillingen. 
Vi undres på hvordan professoren vil 
oppfatte en slik uttalelse fra sin «tidligere 
kjære student Lundteigen».

Vi vil ikke unnlate å legge til at vi i dette 
spørsmålet fullt ut støtter opposisjons-
partiene i Stortinget som i klar tekst ga 
uttrykk for at skjerpingen av boplikten 
knyttet til slike fritidseiendommer som 
vi her har omtalt i praksis for dem som 
berøres, betyr at man legger opp til 
tvangssalg av fritidseiendommer som 
kanskje har vært i familiens eie i mange 
tiår. Dette oppfatter i alle fall ikke vi i 
NHF som noe slag verken for norsk dis-
triktsbosetting eller norsk identitet og 
kultur.

Gunnar Svendsen 
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Referat fra prinsippdebatt 
i Norges Hytteforbund

Lørdag 17. oktober 2009 holdt Norges Hytteforbund styreseminar på DFDS´skip «Crown of Scandinavia». 
Formålet var å fatte felles vedtak i noen av de sakene vi anser som spesielt viktige. Nedenfor følger et 
referat fra samlingen. 

1. Hytteeiere – en melkeku
Klarer kommunene å se hytteeierne som 
en ressurs som bringer gode inntekter og 
muligheter til bygdene? Har man glemt at 
hytteeiere selv har betalt for veier, vann og 
kloakknett, når man stadig pålegger nye 
og urimelige kostnader? Klarer kommu-
nene å se at på sikt kan slik behandling 
ødelegge lojaliteten til kommunen?  

Det pekes spesielt på innføringen av eien-
domsskatt, som er et problem for mange 
hytteeiere. Noen steder betaler hytteeiere 
langt høyere avgift enn de fastboende, til 
tross for at de ikke får lov til å bo på hytta 
engang. 

Mer bruk av hyttene når folk bor tettere på 
hjemstedet har ført til at begrepet flerhus-
hjemmet er tatt opp av forskere. Hjemme 
er mer enn ett sted, hytta inngår mer og 
mer i det utvidede «hjemme»-begrepet. 
Vel 50 % av befolkningen i Oslo og Akers-
hus har tilgang på hytte som de enten eier 
eller føler seg hjemme på, i en radius av 
cirka 3 timer fra hjemmet.

Vedtak: Kommunene må se hytteeiere 
som en ressurs, og ikke pålegge dem 
urime lige avgifter. Det er et demokratisk 
problem at kommuner fatter vedtak som i 
stor grad berører hytteeierne som verken 
har forslags- eller stemmerett i hyttekom-
munen. Inntektsoverføringsssystemet til 
hyttekommunene bør også drøftes med 
aktuelle myndigheter.

2. Boplikt
Dersom en helårsbolig med boplikt over-
tas av noen i nærmeste familie, har de lov 
til å bruke denne som fritidsbolig. Nå vil 
politikerne tette igjen denne muligheten 
til å skaffe seg hytter i bopliktkommuner. 
Nylig vedtok Stortinget å endre bopliktbe-
stemmelsene. Nå skal kommunene selv få 
bestemme om arvinger skal få fritak fra 
boplikten eller ikke når de overtar familie-
eiendommer.

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

3. Obligatorisk båtførerbevis
6. november 2008 ble det vedtatt at obli-
gatorisk båtførerprøve skulle innføres for 
alle som er født etter 1. januar 1980. Dette 

betyr at cirka 170 000 personer må skaffe 
seg båtførerbeviset innen 1. mai 2010. 
Bakgrunnen er blant annet å få folk til å 
redusere farten til sjøs. 

Det er lett å skjønne poenget med å inn-
føre båtførerbevis, men er det rettferdig at 
kun de som er født etter 1980 skal være 
nødt til å avlegge prøve? 

Fortsettes side 13
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Hytteskatt, søppelavgift, 
strøm for fritidseiendommer
Jeg viser til siste utgave hvor anførte temaer sporadisk er tatt opp. Vår familie har hytte på Halvoregga 
i Røros kommune. Enn så lenge er alle 24 hyttene bygget på festet grunn til Statskog. Festeavgiftene 
 svever og er fra kr. 1.200,- til kr. 3.200,- per år.

Alle hytteeierne er med i velforeningen 
med årsmøte i påsken. Vi savner nærmere 
samlede overbygning med andre hyttevel 
og enkeltpersoner i Røros kommune til å 
ta opp felles problemer og å bedre kontak-
ten. Blant annet med kommunen.

Noe om hytteskatten:
•	 	Røros	kommune	har	innført	eiendoms-

skatt – også for hytteeierne.
•	 	Kommunens	prissetting	av	festetomtene	

er likt for alle.
•	 	Etter	vedtak	i	vårt	årsmøte	er	fellesklage	

over tomteprisfastsettelsene sendt kom-
munen. Vi mener at verdien av tomtene 
ikke kan prises høyere enn det vi kan 
kjøpe tomtene for etter tomtefesteloven. 
Dette betyr at fastsatt tomtepris må 
reduseres til 1/3 av fastsatt skattegrunn-
lag.

•	 	Etter	 6	 måneder	 har	 vi	 ikke	 mottatt	
bekreftelse på om fellesklagen er mottatt 
og har da heller ikke svar på klagen.

•	 	I	 og	 med	 at	 nesten	 alle	 hytteeierne	 er	
utenbygdsboende, er vi inne på tanken 
om å søke passende tilbakeføring av 
eiendomsskatten til utbedringer/brøy-
ting av tilførselsveien til/i hyttefeltet 
m.m.

Noe om renholdsavgiften for 
 hyttene:
•	 	Søppeltømmingen	 for	 hyttene	 er	 enkel	

og alminnelig akseptert som et gode, 
blant annet med container, som er 
strate gisk fint plassert noe over 1 km fra 
hyttefeltet. Containeren nyttes også av 
fastboende o.a. ved kast av noe større 
ting.

•	 	Renholdsavgiften	er,	som	i	Hobøl	kom-
mune, meget tvilsom og utgjør 42 pro-
sent av det boligeierne betaler. Vi mener 
at avgiften som belastes hytteeierne ikke 
er i tråd med veiledning fra Miljøvern-
departementet.

•	 	Kommunen	 har	 erkjent	 at	 det	 ikke	 er	
foretatt noen beregning av avgiftsforde-

ling av felleskostnadene mellom hyttene 
og boligeierne. Avgiftene er da tilfeldig 
plantet med like årlige prosentvise til-
legg i tråd med reglene om selvkostprin-
sippet.

•	 	I	 nabokommunene	 (6)	 utgjør	 avgiften	
for fritidseiendommer i gjennomsnitt 
31 prosent av det som betales av bolig-
eierne.

•	 	Henvendelser	 til	 flere	 instanser:	 Kom-
munen, kommunerevisor, kontrollut-
valg, fylkesmann og sivilombudet, har 
ikke endret noe. Både kommunen og 
fylkesmannen synes avgiften for hyttene 
ikke er urimelige sammenlignet med 
landsgjennomsnittet. Kommunerevisor 
sier at avgiftene vanskelig kan kontrol-
leres fordi departementets veileder ikke 
er konkret nok. Kontrollutvalget synes 
ikke å ha tilstrekkelig kompetanse. Sivil-
ombudet kan ikke behandle saken på 
generelt grunnlag basert på henvendelse 
fra hyttevellet. Derimot kan enkeltklager 
tas opp.

•	 	Hyttevellet	har	da	henvendt	seg	til	Miljø
verndepartementet og anmodet om at 
det blir utarbeidet mer konkret lands-
omfattende ny veileder/forskrift.

•	 	Fører	ikke	dette	fram,	kan	prisfastsettel-
sene tas opp gjennom sentrale stortings-
politikere – eller prøves rettslig med 3 
års tilbakevirkning.

•	 	At	renovasjonsordningene	flyter	på	lands
 basis bekreftes av at avgiften for fritids-
eiendommene i Hobbøl kommune 
utgjør hele 50 prosent av det boligeierne 
betaler.

I tillegg nevner anonym skriver at de ikke 
aner hvor søppelposen skal legges; følgelig 
følger det hele med i bilen til egen bokom-
mune.
•	 	Etter	vår	oppfatning	bør	ikke	dokumen-

terte avgiftene for fritidseiendommer 
være større enn brukstiden av hyttene. 
For vårt hyttevel har vi romslig beregnet 
at hyttene i gjennomsnitt nyttes mindre 

enn 60 døgn per år. Vi har da anmodet 
kommunen om å redusere avgiftene til 
romslige 1/5 del av det boligeierne beta-
ler. Hittil forgjeves. Om vi vinner fram 
må kommunen redusere sin pris for 
hytte eierne til det halve av nåværende 
årsavgift.

•	 	Det	må	understrekes	at	vi	ikke	kverule-
rer og utlover skuddpremier! Etter fast-
satte regler om prising etter selvkost-
prinsippet, bør det kunne forlanges at 
kommunene foretar seriøse beregninger 
for en monopolordning.

•	 	Som	pensjonert	kemner	med	ansvar	for	
innfordring av skatter og kommunale 
avgifter, er jeg meget overrasket og 
bestyrtet av at mange kommuner mang-
ler seriøse grunnlagsberegninger.

•	 	Kan	Hytteforbundet	bistå	for	eksempel	
med henvendelse til departementet, er 
det fint – og meget viktig. Vårt hyttevel 
har anbefalt at ny sentral veileder blir 
utarbeidet – gjerne også i samråd med 
hytteeierne.

•	 	Vi	 gleder	 oss	 til	 å	 betale	 riktig	 pris	 for	 
en tilfredsstillende og god monopol-
tjeneste!

Noe om strømregningene:
•	 	Etter	siste	utgave	av	fagbladet	registrerer	

jeg at flere e-verk sender sine strømreg-
ninger basert på egenmeldinger fra sine 
kunder.

•	 	I	 vår	 hyttekommune	 har	 Røros	 everk	
innført elektroniske automatisk avles-
ning, dermed slipper både vi og e-verket 
papirmeldingene og kostnadene med 
disse.

•	 	Anbefaling:	Kontakt	everket!

Richard Kollstrøm, Hamar
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Dyrt krabbefiske for barna
En Oslo-familie leide seg sist sommer en 
rorbu på Hvaler, og de to barna var, som 
barn flest, opptatt av å fiske småkrabber 
fra bryggekanten. En dag så de at noen 
naboer kom inn med krabbetegner hvori 
det lå atskillig større krabber, og nå kom 
forslaget til foreldrene fra de to små at de 
kunne skaffe god middagsmat dersom de 
ble utstyrt med slike tegner som naboene.

Far i huset måtte ta med seg barna til en 
lokal forhandler av fiskeredskaper, og her 
ble to tegner beregnet for krabbefiske i 
fjorden innkjøpt. Forhandleren instruerte 
den ukyndige faren om hvordan han skul-
le merke blåsene, og at han måtte sette 
tegnene på minimum 25 meters dyp. Mer-
kingen, ble far instruert om, måtte skje 
med navn og telefonnummer eller adresse 
på de røde blåsene. 

Merking ble gjort på instruert måte, og 
far og de to spente barna tok med seg teg-
nene og reiste ”til havs” med den vesle jolla 
de disponerte. Far tok med seg sjøkart, slik 
at det ikke skulle være tvil om at tegnene 
ble satt på dypt nok vann.

Tegnene ble satt og far og barn reiste 
tilbake til sin rorbu.

Stor var forundringen da far dagen 
etter fikk telefon fra politiet som sa at de 
hadde beslaglagt de to tegnene til barna. 
Politiet opplyste at tegnene ikke var til-
fredsstillende merket, og at de ikke var 
utstyrt med slik ”fluktåpning” som for-
skriftene krever. Far mente at forsvarlig-
heten av merkingen tydeligvis hadde vært 
grei nok i og med at politiet fikk tak i ham 
uten problem. Han opplyste dessuten at 
han hadde kjøpt tegnene hos en forhand-
ler som klart ga inntrykk av å kjenne for-
skriftene hva angikk utformingen av teg-
nene. Far hadde dessuten tilfeldig vært 
innom en annen fiskeredskapsforhandler, 
og der sett at de hadde tegner av nøyaktig 
samme type og utforming.

Men nei – politiet holdt på sitt, her ville 
det bli anmeldelse og høyst sannsynlig en 
klekkelig bot, og - krabbetegnene var inn-
dratt til fordel for staten. 

Tiden gikk, og ut på høsten kom resul-
tatet. En bot på kr. 6.000 – sekstusenkro-
ner – (!!!), eller 12 dager i fengsel.  

Begrunnelsen var i forelegget var opp-
gitt til manglende fluktåpning og at teg-
nene ikke var tilstrekkelig merket. At poli-
tibetjenten hadde fått tak i far uten noe 
problem, sto det ingen ting om.

Far fikk kr. 1.500 i rabatt fordi det 
straffbare forhold var erkjent. (Det riktige 
var imidlertid at far bare hadde erkjent det 
faktiske forhold, og ikke straffeskyld. Dette 
kom ikke frem av forelegget). 

Nå går saken høyst sannsynlig til ret-
ten, da far mener at han ikke har utvist 
noen form for uaktsomhet slik loven for-
utsetter for at straff kan ilegges.

Vi trodde faktisk først at dette var en opp-
diktet sommerhistorie fra frustrerte hob-
byfiskere som mener at rammevilkårene 
er blitt for snevre, men nei da – dette er en 
i detalj sann historie fra virkeligheten!!
Kan det være på sin plass å oppfordre et 
ellers hardt tidsbelastet politi til å vise en 
viss grad av sunt skjønn??
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Intervju med ordfører i Sel kommune, 
Dag Erik Pryhn

Sel kommune, med Otta by, er regionsenter for Nord-Gudbrandsdalen/Nasjonalparkriket.  

Innbyggertallet har passert 6.100. Kommunen ligger sentralt plassert midt mellom Trondheim og Oslo. 

Otta  fikk formell bystatus 26. august 2000, og blir kalt «byen ved Rondane». 

Av: Tove Helen Selbæk

Er Sel en stor hyttekommune? Ca. antall 
hytter? – Kommunen har drøyt 2000 hyt-
ter, hovedtyngden av disse ligger på øst-
siden av Gudbrandsdalen i randsona til 
Rondane nasjonalpark. Men vi har også 
mange fritidsboliger i Heidal, sidedalføret 
til Gudbrandsdalen, inn mot Sjodalen og 
Jotunheimen. Vi har cirka 400 ubebygde 
tomter, omlag 50 prosent av disse er solgt, 
resten utgjøres av ikke fradelte tomter. 
Historisk har det vært omsatt 20-25 tom-
ter per år, noe mindre de siste 2-3 årene.

Er det stor interesse for å kjøpe hytter – eller 
hyttetomter – i kommunen? – Det er et 
relativt beskjedent utbud av både hytter 
og tomter. I randsona til Rondane ser vi at 
interessen er relativt stor når hytter og 
tomter tilbys. Prisene har steget betydelig 
de siste årene, selv om det er variasjoner 
avhengig av beliggenhet, infrastruktur 
m.v.

Hva gjør kommunen for å være attraktiv for 
hytteeierne? Ser dere hytteeierne som en res
surs for kommunen? – Ja, hytteeierne er 
selvsagt en ressurs for vår kommune. Byg-
ging og vedlikehold generer omsetning i 
lokalt næringsliv, det samme gjelder innen 
varehandel, besøk ved restauranter og 

overnattingsbedrifter og diverse tjeneste-
kjøp. Hytteeierne, hver for seg, og som 
interessegruppe – for eksempel organisert 
gjennom velforeninger – bidrar til aktivi-
tet og utvikling som også kommer kom-
munens innbyggere til del. Det vesentlig-
ste bidraget vi kan gi hytteeiere er å ha 
gode, kommunale tjenester som også hyt-
tefolket kan gjøre seg nytte av. Samme tan-
kegang gjelder kultur- og fritidstilbud. 
Arbeidet med planverk – for eksempel for 
Rondane-området – har interessene til 
hytteeierne som viktig premiss. Kommu-

nen er til enhver tid engasjert i diverse 
utviklingsarbeid som har som mål å gi 
effekter for hyttefolket, for eksempel 
stedsutviklingsprosjekter og regionalt 
utviklingsarbeid i Nord-Gudbrands-
dalen.

Hvilken kontakt har kommunen med hytte
eierne og velforeninger? – P.t. har vi ikke en 
systematisk kontakt utover dette, kontak-
ten er knyttet til enkeltsaker og prosesser. 
Vi legger opp til tett kontakt med hytte-
eiere og velforeninger i forbindelse med 
planarbeid og utviklingsarbeid.

Er det innført eiendomsskatt på hytter, og 
kan du i så fall si litt om prosessen bak og 
gjennomføringen av dette? – Eiendomskatt 
for fritidsboliger innføres fra 2010, samti-
dig som området for eiendomskatt i kom-
munen utvides fra kun å gjelde kommu-
nesenteret Otta (innført fra 1967), til å 
gjelde hele kommunen. Opprinnelig ved-
tak tilsa innføring fra 2009. På grunn av 
svakheter ved eiendomsregisteret og tak-
seringsarbeidet, ble dette vedtaket rever-
sert. Eiendomskatt gjør det mulig for oss å 
realisere en utbygging av helsetilbudet i 
kommunen gjennom et lokalmedisinsk 
senter, samtidig som vi i hovedsak kan 
videreføre dagens nivå på velferdstjenes-
ter.

Dag Erik Pryhn
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Referat fra 
Ottamartnan 
30/9-4/10 2009  

Norges Hytteforbund deltok for 

første gang med egen stand på 

Ottamartnan, som er en årlig 

martna med lange tradisjoner.  

Styremedlem Oddveig Graffer Klinkenberg 
og organisasjonssekretær Tove Helen Sel-
bæk betjente NHF´s stand. Vi opplevde at de 
hytteeierne som kom forbi, gjerne stoppet 
opp for en prat. Det var veldig mange (de 
aller fleste) som ikke kjente til oss. 
 Det var mange som ikke eide egen 
hytte, vi så nok dette i langt større grad på 
Ottamartnan enn vi ville sett på en fagmes-
se med tema hytte/fritid. Så det er ikke på 
et slikt arrangement vi har flest potensielle 
medlemmer.   
 Dessverre så vi at de av utstillerne som 
hadde ting til å ta, lukte og smake på, var de 
som trakk mest folk. Og dem var det mange 
av! Folk sto i lange køer for å smake på pøl-
ser, rakfisk og røkelaks i utallige varianter!
 Totalt var omlag 25 000 personer innom 
messen i løpet av 4 dager, og det er jo et 
meget bra tall – men mange av disse ikke 
hytteeiere.   

Tove Helen Selbæk
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25-gangerregelen 
har trådt i kraft
I forrige utgave av H&F skrev vi at 25-gangerregelen knyttet  
til innløsning av festetomter ikke hadde trådt i kraft. Slik ikraft- 
tredelse skjedde den 1. oktober i år. 

Dette betyr at de som skal innløse sine festetomter og som har kontrakter der det 
ikke er inntatt noen bestemmelse om festetidens lengde (ikke tids-bestemte), nå har 
krav på at innløsningssummen settes til 25 ganger festeavgift oppjustert per innløs-
ningstidspunktet. Vi understreker for ordens skyld at grunneieren bare er bundet av 
denne bestemmelsen dersom kontrakten fra opprinnelsen av ikke har noen tids-
bestemmelse for festetiden. Det faktum at alle festekontrakter nå i praksis vil bli 
«evigvarende» etter at de er blitt forlenget etter lovens regel om dette, betyr altså ikke 
at disse kontraktene kommer inn under 25-ganger regelen. Mange synes å ha 
 misforstått dette.

Gunnar Svendsen

Tomtefestesaken mot Statskog
Vi har tidligere informert om at Statskog har tapt på flere fronter (i flere tingretter) når de har begjært 
skjønn for å få festeavgiftene for hyttetomter på statens grunn regulert etter markedsverdien. 

Tomtefesterne har ment at regulerings-
klausulen i Statskogs kontrakter ikke «tvil-
laust» er å forstå slik at regulering skal skje 
etter tomteverdiprinsippet, og de vant 
frem i Stjør- og Verdal tingrett for en tid 
tilbake. Statskog anket avgjørelsen, og nå 
har overskjønnet i Frostating lagmanns-
rett altså kommet til samme resultat som 
tingretten.  Statskog tapte på alle punkter, 
og må betale flere hundre tusen kroner i 
saksomkostninger som hytteeierne har 
hatt.

Vi har tidligere uttalt at vi har hatt liten 
forståelse for at Statskog ikke har maktet å 
innse hvor svak sak de har hatt, og har gitt 
uttrykk for vår undring over at de valgte å 
anke denne saken. Det nederlaget som 
Statskog nå har lidd, er en klar korreks 
både til den måten Statskog har driftet 
sine festeavtaler på i alle år, og det er en 
like klar korreks til styret, som har valgt å 
kjøre denne saken slik de har.

Statskog har valgt å anke overskjønnet fra 
Frostating lagmannsrett til Høyesterett. 
Den nye styrelederen i Statskog, Marit 
Arnstad, begrunner dette standpunktet 
først og fremst med at «Domstolene har 

kommet til forskjellige resultater og det er 
viktig både for festerne og grunneier at vi får 
en endelig avklaring i denne saken. Det er 
vanskelig for alle parter å slå seg til ro med 
domsresultater som spriker.» (sitat fra 
intervju i Adresseavisa 7/10-09).

For undertegnede er det vanskelig å forstå 
at styreleder Arnstad, som selv er jurist, 
kan hevde at domsresultatene spriker. 
Poenget er, slik vi tidligere har redegjort 
for i detalj i nærværende organ, at faktum 
i de sakene der Statskog har vunnet frem 
er et helt annet enn i de sakene der fester-
ne har vunnet. I de førstnevnte sakene 
dreide det seg uten unntak om festekon-
trakter som var inngått for første gang 
etter at den gamle tomtefesteloven kom i 
1976. Dermed var det ikke overraskende 
at domstolen kom til at regulering skulle 
skje etter tomteverdien. Dette var hoved-
regelen i den loven som gjaldt på det tids-
punkt da festeavtalen ble etablert.

I den andre saken, de som har vunnet 
frem i tingrettene, og nå altså også i lag-
mannsretten, dreide det seg utelukkende 
om festeavtaler som opprinnelig ble inn-

gått lenge før tomtefesteloven av 1975 
trådte i kraft. Hele poenget i disse sakene 
er at Staskog, på en måte som domstolen 
altså ikke har villet akseptere som binden-
de for festerne, har endret kontraktsvil-
kårene i festeperioden – etter at 1975-
loven trådte i kraft pr. 1. Januar 1976 – og 
slik forsøkt å få inn en ny bestemmelse om 
tomteverdiregulering. 

Hvordan Marit Arnstad på denne bak-
grunn kan hevde at to tingretter har kom-
met til et annet resultat for tilsvarende 
kontraktstyper, er mer enn vanskelig å 
forstå.

Så lenge ankesaken står uavklart i Høyes-
terett, er de andre sakene stanset for de 
andre domstolene. Spørsmålet blir nå 
først om Høyesteretts kjæremålsutvalg i 
det hele tatt tar inn ankesaken for behand-
ling. (HR kan beslutte at retten ikke vil 
behandle saken fordi de mener utfallet er 
gitt).

Og så i neste omgang, dersom saken 
blir tatt inn til behandling, blir det spen-
nende å se hva høyesterett kommer til

Slik styrelederen i Statskog har valgt å for-
mulere seg, og for så vidt også Statskogs 
advokat har uttalt seg overfor de forskjel-
lige domstoler, så må resultatet, dersom 
festerne i ankesaken vinner frem, bli at 
Statskog da tar alle tomtefesterne (med 
«tilsvarende» kontrakter) under enhetlig 
behandling og innrømmer konsumpris-
indeksregulering for alle de 4.500 festerne 
på Statskogs grunn. Konsekvensen må da 
bli at Statskog reverserer også for de fes-
terne som har følt seg presset til å godta 
kravet fra den store mektige grunneieren, 
og som har betalt Statskogs forlangende.

En slik retrett vil jo dessuten også være 
fullt ut i tråd med de forhåndsløfter på 
generell basis som Knut Storberget ga på 
vegne av Arbeiderpartiet før han ble jus-
tisminister i 2005.

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

Juristen svarer

Generasjonsoverdragelse
Min kone og jeg ønsker å overdra hytta 
vår til våre to barn i sameie, og nå blir 
spørsmålet hvilken verdi vi skal oppgi i 
forhold til beregningen av dokumentav-
giften og senere arveavgiften. Vi har nett-
opp fått meddelt den verdi som kommu-
nen har satt som grunnlag for beregnin-
gen av eiendomsskatt. Kan vi bruke den?

Svar
Så vel dokumentavgiften som arveavgif-
ten skal beregnes på grunnlag av eien-
dommens salgsverdi (markedspris). Når 
det gjelder den verdien som kommunen 
har vedtatt som grunnlaget for eiendoms-
skatten – skattetaksten – så er det ikke sik-
kert at kommunen har lagt seg helt opp på 
den reelle markedsverdien, selv om loven 
åpner for det. Vi vil absolutt anbefale å 
innhente en takst for eiendommen som 
dere kan fremlegge for h.h.v. Statens kart-
verk (tinglysingen) og skatteetaten (arve-
avgiften). Husk at dere passer på å gjøre 
fradrag for bruksrett og alle omkostnin-
gene (under forutsetning av at det er barna 
som betaler disse).

Sauebeite
Vi kjøpte for vel 3 år siden en hytte i fjell-
heimen i Sør-Norge. Da vi kom på hytta 
sist sommer, så oppdaget vi til vår forbau-
selse, og etter hvert fortvilelse, at det beitet 
sau rundt hytteveggen. Vi har nesten 3 mål 
eiertomt, men vi har ikke gjerde. Sauen 
oppholdt seg rundt oss i flere dager, og la 
igjen mye skitt før den dro innover i fjel-
let.

Da vi kjøpte eiendommen ble det ikke 
opplyst noe om dette beitet, og det står 
ingenting i grunnboken. 

Hva kan vi gjøre med dette?

Svar
Det er dessverre slik mange steder i landet 
at det fra gammelt av kan være utmark-
beite selv om dette ikke fremgår som ting-
lyst servitutt på eiendommen. Dette må 
man i utgangspunktet akseptere. Dog 
skulle det selvfølgelig vært opplyst om 
dette fra selgers side.

Jeg kan ikke gi noe annet råd enn å gå 
inn i en dialog med beiteberettigede om å 
få sette opp et gjerde som i alle fall kan 
beskytte det nærmeste området rundt 
hytta mot det griseriet som beitet dess-
verre fører med seg.

Utslipp
Vi har en gammel hytte (bygget i 1951) i 
en kommune på Østlandet. Fra gammelt 
av har vi hatt en innretning med utslipp av 
gråvann rett ut i grunnen foran hytta. 
Grunnen er veldig vel egnet for mottak, og 
dette har gått «knirkefritt» i alle år.

Nå har det kommet en ny nabo et styk-
ke foran oss, som vil at vi skal stoppe dette 
utslippet. Han sier at han eventuelt er inn-
stilt på å fremme saken for kommunen.

Utslippet ble etablert like etter at hytta 
ble bygget, og har altså vært i «drift» siden 
cirka 1955. Er det ikke slik da at dette 
utslippet er å anse for lovlig?

Svar
Svaret her er at utslippet er lovlig bygget. 
Det var ikke slike restriksjoner på utslipp 
som vi har nå, i 1955. Dog er det slik at 
kommune likevel kan kreve utslippet fjer-
net ut fra en vurdering av forurensnings-
graden. Stadig flere kommune går nå ut 
og varsler hytteeiere med slike utslipp som 
dere har, at anretningen må fjernes. Det er 
godt mulig at det for dere vil være mulig å 
løse hele problemet med et relativt enkelt 
renseanlegg i form at sandfilter m.m. Jeg 
anbefaler at dere selv tar kontakt med 
kommunen i forkant av naboens vars-
ling.
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Har du 
flyttet?

Husk å 
melde 
ifra til oss 
om ny 
adresse!

Innløsning av 
festetomt på 
kommuneeiendommen 
i Nore og Uvdal
I forrige utgave av H&F skrev vi om Nore og Uvdal kommune 
som tapte lagmannsrettssaken der kommunen hadde prose-
dert på at en fester på kommunens grunn ikke hadde rett til å 
kreve festetomten innløst. Etter at kommunen hadde tapt 
saken i både tingretten og lagmannsretten, valgte den, ganske 
så uforståelig, å påanke saksomkostningsavgjørelsen, der kom-
munen var dømt til å betale festerens saksomkostninger fullt 
ut.

Nå har Nore og Uvdal kommune tapt også denne runden i 
lagmannsretten, også nå med saksomkostninger, og kommu-
nens utgifter i denne håpløse saken er økt ytterligere med et 
betydelig beløp. 

Tidligere har vi tillatt oss å kritisere Nore og Uvdal kommune 
for å bruke skattebetalernes penger til å prosedere den saken 
der kommunens rettslige anførsler var stikk i strid med ufravi-
kelige lovbestemmelser. Vi går ut fra at denne kommunen nå 
tar til fornuft og i fremtiden innretter sin praksis som bortfes-
ter slik andre grunneiere gjør det, i pakt med lov og inngåtte 
kontrakter. (Se for øvrig annen sak om samme kommune 
annet sted i bladet).

Gunnar Svendsen 

Nore og Uvdal  
kommune – igjen
Nore og Uvdal kommune finner stadig på nye 
ting som hytteeierne som fester tomter på  
kommunens eiendom har grunn til å reagere på. 

Det siste nå er at denne kommunen, på tvers av det som er 
lovbefalt i tomtefesteloven, krever at kommunen skal godkjen-
ne transport av festekontrakten i forbindelse med overdragelse 
av hytte mellom nærstående familie (fra foreldre til barn). 
Kommunen krever at det skal opprettes en transporterklæring 
hvor «nye festere trer inn i kontrakten», og at kommunen skal 
påtegne skjøtet som bortfester.

Det er mer enn uforståelig at Uvdal kommune lanserer slikt 
som dette. I Tomtefesteloven har vi en ufravikelig regel i § 17 
som henviser til lov om løysingsrettar § 8. Av dette følger at selv 
om bortfester har tatt forbehold om å godkjenne ny fester ved 
overdragelse, så gjelder ikke denne bestemmelsen i festekon-
trakten ved overdragelse mellom for eksempel foreldre og 
barn. I de trykte skjøteskjemaene har man selvfølgelig tatt hen-
syn til dette, slik at man skal krysse av for en slik situasjon, det 
vil si der lov setter bortfesters krav til å godkjenne til side.

Dette betyr selvfølgelig at Statens kartverk vil tinglyse skjø-
tene selv om man bare neglisjerer Uvdal kommunes krav, noe 
som vi vil anbefale alle som blir berørt av dette å gjøre.

En annen ting er at den nye festeren, når overdragelsen er 
ordnet, skal underrette kommunen som bortfester om at over-
dragelsen har skjedd, slik at bortfester for fremtiden vet hvem 
man skal forholde seg til.

Gunnar Svendsen
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Vedtak: Norges Hytteforbund ser at båtfø-
rerbevis kan gi et tryggere båtliv og er for 
innføring av obligatorisk båtførerbevis, 
men det må gjelde alle som skal føre båt. 

4. Strandsoneforvaltningen 
Det legges opp til stadig skjerpede nasjo-
nale føringer vedrørende strandsonefor
valtningen. Man ønsker sikring av friområ-
der med fokus på å sikre allmennhetens 
tilgjengelighet til sjøen. 

Men hva med hensynet til miljøet, eiere og 
andre brukere? 

Vedtak: Allemannsretten gir stor frihet. 
Man må følge lover og regler som er ved-
tatt, og eiendomsretten må respekteres. 
  
5. Stort behov for båtplasser
De som har hytte ned mot sjøen, har gjer-
ne tilgang til båtplasser. Men hva med de 
som ligger litt lenger bak? Mange steder er 
båtplasser blitt et knapphetsgode. Dersom 
dette fortsetter, vil prisene også øke.

Vedtak: Felles bryggeanlegg bør inn i kom-
muneplaner. Det bør tas et krafttak i sjø-
fartsnasjonen Norge for at det skal bli til-
gang på flere båtplasser. Dette gjelder også 
parkeringsplasser, flytebrygger m.m. 

6. Fortetting av hyttefelt
Det fins mange eksempler på «hyttebyer» 
rundt om i landet, og antallet øker. Bak-
grunnen er at mange hytteeiere vil ha 
infrastruktur på hytta, og da må man være 
mange for å få prisene ned til et aksepta-
belt nivå. Dette er uproblematisk i nye 
områder, men hva med eksisterende hyt-
teområder, der hytteeiere får dette «tredd 
nedover hodet»? Det er mer problematisk. 

Vedtak: Dersom det skal fortettes i eksiste-
rende hytteområder, må det ha støtte i 
lokale hytteforeninger. 
 Kommunene må dessuten være opp-
tatt av terrenget ved fortetting. Mange 
steder er terrenget rasert, topografi og 
vegetasjon er ødelagt. 

7. Hyttestil (detaljregulering)
Skal man detaljregulere hvordan folk vil 
ha det på hytta (smårutede vinduer osv.)?  

Vedtak: Det er fjernvirkningen som er 
viktigst. Der tomtene er små og ligger tett, 

må man være opptatt av ikke å ødelegge 
for hverandre. 

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

Ønsker vi å ta vare på kulturlandskapet? 
Skal nedlagte, gamle gårder stå og forfalle? 

Vedtak: NHF oppfatter gamle hus og hyt-
ter som en del av det naturlige, de må opp-
graderes og vedlikeholdes. 

9. Organisert kriminalitet  
(innbruddsbølge på hytter)
Mange hytteeiere rammes av innbrudd 
hvert år. 
 Det er umulig å sikre seg helt mot inn-
brudd, men det viktigste tiltaket vil være 
sikring av vei, her har grunneiere og hyt-
teeiere et felles ansvar. Bom som kan åpnes 
ved hjelp av kreditkort, er en god løsning, 
men her må man sikre at brannvesen og 
ambulanse likevel har tilgang. 
 
Kanskje må vi innse at den gamle norske 
modellen med åpen postkasse må bort? 

Hva med at NHF utarbeider sjekklister for 
hvordan man kan redusere muligheten 
for innbrudd i hytta? 

Kan NHF få til rabattavtaler med leveran-
dører av sikkerhetsløsninger?

Vedtak: Man kan ikke gardere seg mot 
uønskede gjester på hytta, men sikring av 
vei er det viktigste tiltaket. 

10. Brannvern
Hvert år rykker brannvesenet ut til 120 
hyttebranner, og verdier for 200 millioner 
kroner går opp i røyk. 

Hvordan kan man redusere disse tallene?  

Vedtak: NHF anbefaler el-tilsyn jevnlig, og 
oppfordrer velforeninger til å gå sammen 
om innkjøp av løsninger i fellesskap. 

11. Strømpriser
2-prissystem er foreslått: Forskjellig pris 
på strøm, avhengig av om det er dag eller 
natt. Bakgrunn: Industrien overbelaster 
strømnettet, og det skal derfor være billi-
gere å forbruke strøm når industrien er 
stengt. Dermed øker man prisene på dag-
tid, og senker på natten. Tanken er at man 
i hytter/boliger bruker strøm på natten, og 
i stor grad klarer seg på dette gjennom 
dagen. Det fins teknologi som kan legge til 
rette for et slikt system. 

Vedtak: Krav og tilskuddsordninger må 
for hytter være de samme som gjelder for 
boliger.  

12. Vindkraftverk
Utbygging av vindkraftverk har stor sym-
bolverdi, men koster det mer enn det sma-
ker? Vindkraftverk er dyre å vedlikeholde, 
ser ikke pene ut, har kort levetid og kan 
tenkes å påvirke fuglelivet. Muligens kan 
også støy være et problem.

Vedtak: Vindkraftverk vil bli bygget frem-
over, og det vil påvirke hyttefolket. Hytte-
velforeninger bør være naturlige og viktige 
høringsinstanser ved utbygging av vind-
kraftverk.  

Tove Helen Selbæk, 
26.10.2009

Referat fra prinsippdebatt i Norges Hytteforbund
Fotsettelse fra side 5
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Brannsikkerheten i hyttefelt
Kommuneledelsen i Sauda vil evaluere brannsikkerheten etter at en mann omkom i en hyttebrann nylig. 
Det tettbebygde hyttefeltet har ikke brannhydranter.

Brannen har aktualisert debatten rundt 
sikkerheten i tettbebygde hyttefelt. Områ-
det rundt Sauda Skisenter mangler brann-
hydranter, selv om hyttene liggere tettere 
enn mange bolighus i boligfeltene i 
Sauda.

Nærmere 250 hytter og hytteleiligheter 
er satt opp nær Sauda Skisenter. Flere av 
hyttene ligger kun åtte meter fra hveran-
dre, noe som er minimumsavstanden, 
ifølge plan- og bygningsloven.

Sauda er ikke den eneste kommunen 
der det i de senere årene har blitt bygd  
fritidshus med stor tetthet.

Kari Jensen i Direktoratet for sam-
funnssikkerhet og beredskap stiller spørs-
mål om det bør innføres strengere brann-
krav i tettbebygde hyttefelt. – Tidligere ble 

gjerne fritidsboliger bygget med stor 
avstand. Dersom én hytte tok fyr, gikk ikke 
det utover nærliggende hytter. Men de 
siste 10–15 årene har det dukket opp 
mange tettbebygde hyttefelt, påpeker  
Jensen. Hun opplyser at forskriftene ikke 
er utformet like strengt for fritidsboliger 
som for privatboliger. – Forskriftene er 
slik at en skal prøve å berge hjemmene til 
folk, mens en hytte kan brenne ned. En 
hytte er en sekundærbolig, og den har der-
for ikke like høy prioritet. Derfor er det 
ikke krav om brannhydranter i hyttefelt, 
sier Jensen.

Gunnhild Henriksen i Statens byg-
ningstekniske etat mener lovverket ikke er 
helt entydig på dette området. – Jeg kan 
ikke slå fast at det skal være brannhydran-

ter i et hyttefelt, men helheten til hyttefel-
tet skal vurderes. Det må heller ikke være 
slik at det er minimumskravene i et regle-
ment som hele tiden skal oppfylles. Jeg 
tror verken hytteeiere, forsikringsselskap 
eller kommuneadministrasjon er særlig 
interesserte i at det utvikler seg en stor-
brann i et hyttefelt, mener Henriksen. 
Men hun påpeker at de viktigste tiltakene, 
er det hytteeierne selv som må sørge for. 
– Det viktigste er å redde liv, og det må 
som regel skje før brannvesenet rekker 
fram. Brann- og røykvarslere, nok røm-
ningsveier og brannslukkingsapparat må 
være i orden i en fritidsbolig. I tillegg hvi-
ler det et ansvar på at alle er oppmerk-
somme på at de ikke skaper en brann-
situasjon, sier Gunnhild Fredriksen.

Bruk av gass på hytter/fritidsboliger
Propangass blir stadig vanligere å bruke til oppvarming og matlaging på hytta. Gassen er i seg selv ikke 

giftig, men kan ved dårlig forbrenning utvikle giftig kullos. Lekkasjer fra propangassanlegg kan utløse en 

kraftig eksplosjon. Derfor er riktig bruk og godt vedlikehold avgjørende for å sikre hyttekosen.  Vi har fått 

noen tips fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Propan er tyngre enn luft. Ved lekkasjer vil derfor gassen legge 
seg langs bakken/gulvet dersom det ikke er tilstrekkelig utluft-
ing. I ren form er propan uten farge og lukt. Derfor er den av 
sikkerhetsmessige grunner tilsatt et luktstoff. Lekkasjer vil 
dermed kunne luktes i god tid før konsentrasjonen av gass blir 
antennelig. 

Kontroll av anlegget 
Utstyret bør sjekkes grundig når man ankommer hytta og før •	
det tas i bruk
Det bør jevnlig kontrolleres at alle slanger og koblinger er •	
tette, ved å påføre lekkspray eller såpevann. Dersom det 
oppstår bobledannelser, er det lekkasje. I så fall må ventilen 
lukkes og holdes avstengt inntil feilen er rettet 
Slangene og regulatoren bør sjekkes jevnlig, og brenneren •	
må holdes ren 

Oppbevaring av gass
Propangass til hyttebruk leveres i beholdere av stål, alumini-•	
um eller kompositt skal bare fylles på godkjente fyllsta sjoner 
av kvalifisert personell

Gassbeholdere må stå utendørs eller i et skap med god •	
utlufting
Det er ikke tillatt å lagre gassbeholdere i kjeller eller på annen •	
måte under bakkenivå
Beholderne må stå oppreist, både når de fraktes og når de •	
er i bruk 

Tilkobling
Propangassanlegg skal som hovedregel bare monteres av •	
fagfolk. Til hyttebruk er det imidlertid tillatt å foreta monterin-
gen selv, forutsatt at man har nok kunnskap til å gjøre det på 
en korrekt og forsvarlig måte 
Slangen bør være kortest mulig, og maksimum 1,5 meter. •	
Det er viktig at slangen som brukes er beregnet til propan 
Ved avstander over 1,5 meter mellom gasskilde og komfyr •	
skal det benyttes kobberrør 
Rørene skal monteres slik at de er lett å komme til for etter-•	
syn. 
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Lover og regler for  
installasjon av ildsteder

Bygningstekniske installasjoner skal føres opp eller installeres, drives og vedlikeholdes slik at krav til helse, 

miljø, sikkerhet og energiøkonomi blir oppfylt. Eieren av anlegget skal sørge for at det føres tilsyn og at 

nødvendig vedlikehold og reparasjon blir foretatt av kvalifisert personell. Bruk av kvalifisert personell skal 

kunne dokumenteres.

Som ildsted menes frittstående vedovner, 
peis, peisinnsats, parafinbrenner hvor dag-
tank er montert i samme branncelle og kom-
binert ved- og parafinbrennere, åpent ildsted 
eller peisovn for lokal oppvarming, samt 
gassbrennere som mates med flaske.

Med øvrige tiltak menes blant annet 
oppføring av brannmur, innmuring av pipe-
stuss, frisklufttilførsel, fundamentering av 
peis og øvrige arbeider som er nødvendig 
for å installere et ildsted.

Kontroll kan utføres av følgende kontrol-
lører:
•		Foretak	 som	 innehar	 relevant	 sentral	

godkjenning.
•		Foretak	 eller	 person	 som	 tilfredsstiller	

vilkårene for relevant lokal godkjenning.
•		Kommunalt	feiervesen	i	den	utstrekning	

feiervesenet vil tilby slik tjeneste.

Kontrolløren skal se til at kontrollen er 
sporbar ved at det er skriftlig dokumentert 
at kontrollen har vært utført av kvalifisert 
kontrollør. Det må utarbeides en erklæring 
fra kontrolløren om at tiltaket er funnet i 
samsvar med krav i teknisk forskrift, slik at 
den kan forevises dersom kommunen vil 
føre tilsyn. I erklæringen skal det fremgå at 
monteringsanvisningen er fulgt. Kontroller-
klæringen må oppbevares av bygningens 
eier.

Nødvendig vedlikehold, reparasjon og 
reinstallasjon av ildsted er unntatt søknad og 
meldeplikt. Med reinstallasjon menes ildsted 
som tas ut og plasseres tilbake på samme 
sted samt i samme røykløpsinnføring.

Etter kontroll må det meldes fra til 
brann- og feiervesenet i kommunen at det 
har vært installert nytt ildsted eller at det er 
foretatt vesentlige endringer (ref. Forskrift 
av 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyg-
gende tiltak og tilsyn med endringer, sist 
ved lov av 22. august 2002 nr. 931).

OBS! Installasjon av ildsted under opp-
føring av nytt bygg vil imidlertid være søk-
nadspliktig – da som en del av søknaden. 

Unntaket gjelder ikke fyringsanlegg som 
har krav til branncellebegrensende byg-
ningsdeler som for eksempel. kjellertank, 
jordtank, og lignende. Unntaket gjelder 
heller ikke for oppsetting av piper/skorstei-
ner.

For å unngå feil installasjon og farlig 
bruk, er det meget viktig at monterings- og 
bruksanvisninger som er vedlagt produk-

tene følges. Det vil alltid være fornuftig å 
innhente opplysninger hos den stedlige 
bygningsetat, og fagkyndig hjelp før instal-
lasjonen igangsettes.

For ytterligere opplysninger henvises 
det til Statens Bygningstekniske Etats 
hjemmesider: http://www.be.no

Kilde: Ildstedet.no

Ikke opptre som hobbyelektriker
Elektrisitet er en farlig vare og må håndteres riktig og med 

 forsiktighet. Hobbyelektrikeren er en trussel mot brann- og 

 elsikkerheten.

For å komme hobbyelektrikerne bedre til livs, stilles nå nye og strengere krav til forbru-
kerinformasjon ved markedsføring og salg av elektrisk materiell. Det er farlig og kan bli 
kostbart å opptre som hobbyelektriker.

 
I egne elektriske anlegg og eget elektrisk utstyr er det lite ikke-faglærte kan gjøre selv, 
men dette kan du gjøre selv: 

Skifte dekselet for koblingsbokser, brytere og stikkontakter, men ikke selve den •	
veggfaste delen.
Montere og skifte varmeovner dersom de har bevegelig ledning og støpsel. •	
Koble eller skifte topolede støpsler i bevegelig ledning til og med 25 A, med og •	
uten jording. 
Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter, apparatkontakter og montere •	
lednings brytere. 
Koble til lampetter, bordlamper etc. med bevegelig ledning og montere lednings-•	
brytere. 
Koble til og skifte lamper som henger i takkrok eller lignende, tilkoblet med støpsel/•	
stikkontakt, kronklemme eller «sukkerbit», dersom ikke lampene er å betrakte som 
en del av den faste installasjonen. Det må være strekkavlastning på selve ledningen 
slik at ledningene ikke belastes fysisk. 

Materiellet i et elektrisk anlegg har begrenset levetid. Oppussing av en bygning bør  
også omfatte det elektriske anlegget. Eldre bygninger har ofte et elektrisk anlegg  
som er dimensjonert for en helt annen bruk og effektbehov enn det som dagens 
moderne samfunn krever.
 Dersom det er mistanke om feil i det elektriske anlegget, plikter du som eier å 
kontakte en registrert installasjonsvirksomhet for å få avklart dette og få utbedret 
eventuelle feil.
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Trygg hyttekos
– unngå brann på hytta

Eksplosiv hyttevekst
Antall hytter i Norge har økt dramatisk de 
siste årene. Hyttene blir større og bostan-
darden høyere. For mange er hytta blitt en 
ekstra bolig. Vi har gjerne både vedovn, 
peis og elektrisk ovn. Vi bruker gass, elek-
trisk belysning og levende lys. Vi utstyrer 
hytta med komfyr, vaskemaskiner, tørke-
trommel, TV og andre elektriske apparater. 
Dette er nyttige ting som vi nesten ikke 
klarer oss uten. Samtidig er det potensielle 
kilder til brann. Har du gjort en vurdering av 
brannsikkerheten på hytta? I denne brosjy-
ren gir vi deg noen råd om hvordan du kan 
sørge for trygg hyttekos.

Flere hytter, flere branner
Hvert år rykker brannvesenet ut til over 100 
hyttebranner i Norge. Verdier for over 180 
millioner kroner går tapt. De fleste bran-
nene skyldes menneskelig adferd: Glem-
sel, uoppmerksomhet, uforsiktighet, slurv 
og mangel på kunnskap. 

Bruk av 
åpen ild43%

Bruk av 
elektrisitet

25%

Påsatte 
branner 15%

12%
Andre 

årsaker

5%

Lynnedslag

Det betyr at du selv kan gjøre mye for å 
redusere hyttebrannfaren. Brannvern hand - 
ler om to ting:
•		Forebygge brann  

Med enkle tiltak kan du hindre at brann 
oppstår.

•		Redde, varsle, slokke 
Hvis ulykken først rammer, må du gå 
systematisk til verks for å hindre tap 
av liv og begrense skader på helse og 
verdier.

I en brann går alt svært fort. Du har ingen 
tid å miste. Du er overlatt til deg selv og 
må være din egen brannmann i de første 
minuttene.
 «Redde, varsle, slokke» er en enkel 
huskeregel for hvordan du bør opptre ved 
brann:

•		 Redde:  
  Sørg for at alle kommer seg ut  

i sikkerhet.
•		 Varsle:  
  Varsle brannvesenet på   

nødnummer 110.
•		 Slokke:  
  Forsøk å slokke uten å utsette  

deg selv eller andre for fare.

Røykvarslere redder liv
Det er påbudt å ha minst én fungerende 
røykvarsler eller FG-godkjent boligalarm-
anlegg i hytter og fritidsboliger. Flere 
sammenkoplede røykvarslere anbefales. 
Optiske røykvarslere fungerer ofte bedre 
enn ioniske varslere. Det er viktig at røyk-
varslere plasseres riktig. Les monterings-
anvisningen nøye.

Vedlikehold av røykvarsleren
Sjekk jevnlig at røykvarsleren fungerer. 
I tillegg til å bruke testknappen bør du med 
jevne mellomrom teste med røyk. Batte-
riet må byttes minst én gang pr. år, med 
mindre du har røykvarsler med flerårs-
batteri eller tilkoplet strømnettet. Bytt ut 
røykvarslere som er eldre enn 10 år.

Rømningsveier
Ved brann er det viktig at alle kommer 
seg raskt ut. Snakk derfor med familien 
om hvordan dere skal opptre ved brann. 
Hold rømningsveiene ryddige. Kontroller 
at vinduer og dører enkelt lar seg åpne fra 
innsiden. Sørg for at dører og vinduer ikke 
sperres av store snømengder.

Slokkeutstyr påbudt
Det er påbudt med manuelt slokkeutstyr 
i alle hytter og fritidsboliger. I hytter som 
har vanntilførsel og hvor det ikke er fare 
for frost, anbefales husbrannslange. 
 Alternativt må du ha et 6-kilos pulverap-
parat eller et 9-kilos skumapparat. Pass på 
at brannslokkeapparatet er laget for å tåle 
den kuldepåvirkningen det utsettes for når 

Redde, varsle, slokke
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Forebygge brann
1. Ildsted
Bruk aldri brannfarlig væske til oppten-
ning. Fyr med tørr ved og riktig trekk. 
Dårlig forbrenning kan føre til pipe-
brann. Husk gnistfanger foran peisen. 
Tøm aske på et trygt sted. Se til at 
pipa blir feiet.

2. Levende lys
Forlat aldri et rom med levende lys. 
Plasser tente lys i god avstand fra 
brennbart materiale. Bruk ubrennbare 
lysestaker og lysmansjetter.

3. Elektriske anlegg og installasjoner
Du har ansvaret for at det elektriske 
anlegget er i forskriftsmessig stand. 
Unngå å lage klaser av skjøtelednin-
ger. Monter tilstrekkelig antall faste 
stikkontakter. Bruk alltid autoriserte 
installatører. Å være hobbyelektriker er 
ulovlig og kan være farlig.

4. Komfyren
Hold alltid komfyren under oppsikt når 
den er i bruk. Forlat aldri hytta uten å 
være sikker på at komfyren er slått av. 
Rengjør jevnlig fettfilteret i ventilatoren. 

5. Belysning
Bruk aldri sterkere lyspære enn det 
lampen er beregnet for. Downlights 
med halogen-pærer utvikler særlig høy 
temperatur. Ved feil montering er det 
stor fare for brann.

6. Vaskemaskiner og tørketromler
Slå alltid av vaskemaskiner, opp-
vaskmaskiner og tørketromler når 
du forlater hytta. Ikke bruk maski-
nene når du sover. Rengjør lofilteret 
i tørketrommelen etter bruk.

7. Elektrisk utstyr
Slå alltid av elektrisk utstyr etter 
bruk. Ta ikke med gammelt, utran-
gert elektrisk utstyr hjemmefra til 
hytta.

8. TV-apparat
Slå alltid av strømmen med av-knap-
pen på selve TV-apparatet. Pass på 
at apparatet får god lufttilførsel.

9. Røyking
Røyk aldri når du ligger i senga eller 
på sofaen.

10. Elektriske ovner
Elektriske ovner må aldri tildekkes. 
Flyttbare oljefylte ovner og vifte-
ovner må kun brukes under tilsyn.

OBS! Følg alltid sikkerhetsrådene 
i bruksanvisningen.

hytta ikke er i bruk. Spør om dette  
i butikken hvor du kjøper apparatet.
 Brannslokkeapparater trenger jevnlig 
kontroll og vedlikehold. Kontakt ditt 
 lokale brannvesen for å få en oversikt 
over personer og firmaer som er 
sertifisert for dette.
 Fire ganger pr. år bør du gjennomføre 
en egenkontroll av brannslokke apparatet:
•		Sjekk	at	manometerpilen	i		trykkindi

katoren peker på det  grønne feltet.
•		Sjekk	at	plomberingen	på	sikringen		er	

intakt.
•		Sjekk	at	slangen	og	slangetilkoplingen		

er i god stand.
•		Dersom	du	har	pulverapparat,	vend		

apparatet opp ned noen ganger for å   
unngå at pulveret klumper seg.

Sjekk brannsikkerheten på hytta
OK

IKKE
OK

Det er montert røykvarsler eller FG-godkjent boligalarmanlegg 

Røykvarsleren/boligalarmanlegget fungerer og kan høres på alle 
 soverom med lukkede dører

Husbrannslange og/eller brannslokkeapparat er synlig og lett 
 tilgjengelig 

Egenkontroll av brannslokkeutstyr gjennomføres jevnlig 

Det er tilstrekkelig med rømningsmuligheter

Pipa blir feiet jevnlig 

Levende lys brukes kun under tilsyn

Elektriske apparater slås helt av om natten og når hytta ikke er i bruk 

Det er ikke synlige skader eller sterk varmgang i sikringsskap, 
 kontakter og ledninger

Flyttbare elektriske ovner brukes kun under tilsyn

Finn brannfarene og fjern dem før en brann oppstår. 

De vanligste kildene til brann i hytter og fritidsboliger er:

Artikkelen er levert av: Tryg Vesta og Norsk Brannvernforening
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Ny lagmannsrettsavgjørelse om landbruksunntaket

Den 9. oktober i år avsa Borgarting lagmannsrett overskjønn i en innløsningssak som gjaldt mange 
 hytteeiere i Hurum. Grunneier hadde avvist innløsningskravet med begrunnelse i landbruksunntaket.

Det var ikke tvil i denne saken om at de 
formelle vilkårene i forskriften (forskrifter 
til tomtefesteloven) var oppfylt med hen-
syn til eiendommens størrelse og inntek-
tene fra festetomtene. Festerne anførte 
imidlertid at eiendommen ikke kunne 
karakteriseres som en landbrukseiendom.

Lagmannsretten ga festerne medhold i 
dette. Av premissene i avgjørelsen leser vi 
blant annet at retten mener at det er en for
utsetning for at landbruksunntaket får 
anvendelse at eiendommen som helhet kan 
karakteriseres som en «landbrukseiendom» 
i tomtefesteloven og forskriftenes forstand.

Retten uttalte også at det er et uttryk-
kelig vilkår etter forskriften at man står 
overfor en landbrukseiendom, og at for
målet med landbruksunntaket må få betyd-
ning når man skal fortolke bestemmelsens 
anvendelse på det konkrete tilfellet.

Den aktuelle saken gjaldt en eiendom på 
cirka 850 da (festearealene iberegnet), 
som utelukkende består av skog og feste-
arealer med tilhørende veier og andre 
felles anlegg.

Det finnes ikke noe innmark for øvrig 
på eiendommen og de to grunneierne er 
bosatt annet sted og engasjert i andre 
yrker enn i landbruket. Eiendommen er i 
sin tid skilt ut fra en større landbrukseien-
dom. Det er riktignok et gammelt bolig-
hus på eiendommen som tidligere var 
bebodd av folk som arbeidet på hoved-
bølet, men denne bygningen har ikke vært 
brukt som bolig på svært mange år.

Med dette som faktum la lagmannsretten 
vekt på at det ikke er noen fast bosetting 
på eller i tilknytning til eiendommen. 

Retten vektla dessuten at ingen av de to 

grunneierne har utdannelse innen skog-
bruk eller arbeid knyttet til landbruket. 

Endelig la lagmannsretten også vekt på 
ikke bare det faktum at skogen ikke hadde 
vært drevet kommersielt på svært lang tid, 
men også eiendommens meget beskjedne 
inntektspotensial som landbrukseiendom, 
herunder også det faktum at det ikke er 
innmark på eiendommen som åpner for 
alternativ utnyttelse.

Borgarting lagmannsrett ga dermed fest
erne medhold i at formålet bak land
bruksunntaket er å sikre bosetting, arbeid 
og driftsmessige gode løsninger i land
bruket. Lovgiver har ikke ønsket å legge 
til rette for en «bortfesterstand» hvor 
bortleie av festetomter er hovednæring.

Gunnar Svendsen
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Historiker i gang med bok: 

Historien om den norske hytta
Norsk hyttehistorie fra 1850 og frem til i dag skal nå samles mellom to permer. Teknologi- og miljø-

historiker Finn Arne Jørgensen er nemlig i gang med en bok, som skal være et bidrag til et større prosjekt 

om norsk miljøhistorie. 

Av: Tove Helen Selbæk

Du som leser Hytte & Fritid jevnlig, la sik-
kert merke til at i utgave nr. 2/2009 hadde 
Lisa Olstad v/NTNU Info et intervju med 
Finn Arne Jørgensen i artikkelen ”Den 
”autentiske” hytta – finnes den”. 

Konklusjonen Jørgensen kom med, var 
at hyttas historie henger mer sammen med 
teknologi enn med natur, og at vår drøm 
om den nøkterne, enkle og tradisjonelle 
hytta er av ny dato. - Nå har hyttene nådde 
en teknisk standard, en størrelse og en 
komfort som nærmest overoppfyller alle 
gamle drømmer, uttalte Jørgensen, og la til 
at da er tiden inne for å drømme seg tilbake 
til ei fortid som knapt nok har eksistert. 

For artikkelen ble Lisa Olstad for øvrig 
tildelt www.forskning.no´s pris for årets 
beste artikkel.  

Finn Arne Jørgensen er bosatt i Trond-
heim og jobber for tiden som postdoktor 
ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier 
ved NTNU. Her bygger han opp en fors-
kningsgruppe for miljøhistorie. Det dreier 
seg om et 3-årig forskningsprosjekt om 
den norske hyttas historie. 

Prosjektet er finansiert av Norges fors-
kningsråd. Målet er å skrive en stor, popu-
lærhistorisk bok om hyttas historie for 
publikasjon i 2011/2012. I tillegg kommer 
vitenskapelige artikler rettet mot et inter-
nasjonalt publikum.

Kildene forskeren har brukt, er blant 
annet årbøker fra Den Norske Turistfore-
ning, offentlige statistikker og en rekke 
årganger av bladet Hytteliv. 

Finn Arne Jørgensen dokumenterer 
mye av arbeidet sitt på dette nettstedet: 
http://www.hyttedrommen.net/. Du kan 
også følge hyttedrømmen på Twitter: 
http://twitter.com/hyttedrommen/ 

Finn Arne Jørgensen mener hyttas 
 historie henger mer sammen med 
 teknologi enn med natur, og at vår drøm 
om den nøkterne, enkle og tradisjonelle 
hytta er av ny dato. 
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Særnorske forhold gir lekkasjer og vannskader:

Flom av produkter som ikke tåler norske forhold 

Vann på avveie er et stort problem i Norge og fører til at både huseiere og forsikringsbransjen fortviler. 
Mye skyldes dårlig håndverk, men dessverre er det også mange VVS-produkter på markedet som ikke 
tåler særnorske forhold.

Norske rørleggerbedrifters landsforening 
(NRL) har på vegne av bransjen startet 
flere prosjekter for å bedre kvaliteten på 
VVS-arbeid som gjøres i norske hjem og 
foreningen samarbeider med norske myn-
digheter for å utvikle tekniske spesifika-
sjoner. Arbeidet støttes av forsikrings-
bransjen. For med 70.000 vannskader i 
året – eller en vannskade vært tiende 
minutt, er det åpenbart at noe må gjøres. 

NRL trekker frem tre forhold som gjør 
kravet til VVS-produkter som skal brukes 
i norske hjem, spesielle.

Høyt vanntrykk. Vanntrykket i Norge 1. 
er noe høyere enn i Europa for øvrig. 
Det skyldes at vi har en helt annen 
topografi. Blant annet i Oslo setter 
vannverket inn reduksjonsventiler for 
å redusere trykket og på den måten 
spare både rør og utstyr. 
Spesiell vannkvalitet. I Norge har vi 2. 
både spesielt surt og bløtt vann som 

fører til brudd på rør og produkter. 
Dette stiller store krav til materialkvali-
tet og er en utfordring for bransjen, 
som jobber på spreng for å forstå hvor-
for man i Norge blant annet opplever 
et uvanlig stort antall brudd på mes-
singprodukter.  
Installasjonspraksis. Man trenger ikke 3. 
reise lenger enn til Sverige for å oppleve 
en annen byggekultur. Både der og 
ellers i Europa er det vanlig med uten-
påliggende rør, og ikke skjult i vegg 
som i Norge. Penere, vil mange si om 
den norske praksisen, men den fører 
utvilsomt til større skade når lekkasje 
først oppstår.

Når en internasjonal godkjenning ikke 
alltid er nok, blir det vanskelig for forbru-
kere flest å orientere seg. Derfor råder 
NRL folk til å kjøpe produkter gjennom 
fagfolk som har faste grossistforbindelser. 
 – Bruker du en rørlegger som har fast 
grossistforbinding, skal du være sikker på 

at du får produkter som er godkjent for 
norske forhold, sier teknisk direktør Ole 
Larmerud i NRL. Han mener det er van-
skelig for en vanlig forbruker å vurdere 
om et produkt holder mål, men påpeker 
samtidig at det hjelper lite med gode pro-
dukter om håndverket ikke holder tilsva-
rende standard. 

NRL har på vegne av bransjen startet flere 
prosjekter for å bedre kvaliteten på VVS-
arbeid som gjøres i norske hjem og orga-
nisasjonen samarbeider også med norske 
myndigheter for å utvikle tekniske spesifi-
kasjoner. Arbeidet støttes av forsikrings-
bransjen. For med 70.000 vannskader i 
året – eller en vannskade vært tiende 
minutt, er det åpenbart at noe må gjøres. 

For ytterligere informasjon om bransjens 
fokus på skikkelige produkter og skikkeli-
ge rørleggere, se: www.skikkeligrorlegger.
no.
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Jeg har vervet personen(e) på 

slippens bakside.

Medlemsnummer:

Norges Hytteforbund
Svarsending 2225

0091 Oslo

Navn:

Adresse:

Postnr./sted:

 ✃

Fartsgrenser i sjøen 
i kommunene Tønsberg, Nøtterøy, 
Tjøme og Stokke

Ovennevnte kommuner har sendt forslag til ny forskrift om 

 farts begrensninger i sjøen ut på høring, og NHF er blitt invitert til  

å uttale seg om dette.

Forslaget går i all sin korthet ut på følgen-
de: 
–  Lokale fartsgrenser innføres for Tøns-

berg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kom-
muner. 

–  Den generelle fartsgrense blir 5 knop 
innenfor 100 meter fra land. 

–  I tillegg innføres fartsgrense 5 knop på 
nærmere angitte steder. 

–  I farvannet som ikke omfattes av 
5-knopsgrensen, innføres en fartsgrense 
på 30 knop innenfor en linje mellom de 
ytterste øyene mot åpen fjord. 

– Fartsbegrensningene gjelder hele året. 
 
Som kjent for båtfolket, har flere kommu-
ner i Indre Oslofjord allerede innført 
fartsgrense på 5 knop 150 meter fra land, 
og nå kommer altså disse Vestfold-kom-
munene etter. En arbeidsgruppe oppnevnt 
av alle de fire kommunene, har lagt frem 
et vel begrunnet forslag, der også hyttefol-
ket langs kystlinjen har fått anledning til å 
uttale seg. 

Det synes av det forslag som legges 
frem, at dette er vel begrunnet både i 
omfattende målinger og i den publikums-

oppfatningen som er kommet frem gjen-
nom intervjuer av de kategorier personer 
som antas å være berørt av problemkom-
plekset. 

Før vi i NHF inngir vår uttalelse, vil vi 
imidlertid gjerne få innspill fra våre 
medlemmer, og derfor denne informa-
sjonen. 

Kopi av høringsnotatet kan bestilles ved 
henvendelse til vårt sekretariat. 
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 ✃

Hobøl kommune – 
hytterenovasjon

Saken med Hobøl kommune og avgiften for hytte renovasjon er nå 
avsluttet med tilfredstillende resultat.

Ønsker å informere om dette da jeg synes 
Forbrukerrådet på en enkel måte kunne 
ha bidratt til at dette kunne ha skjedd alle-
rede tidlig i sommer, men de håndterte 
dette på en måte som hindret en slik løs-
ning. Det som har skjedd er at jeg opp-
daget at orføreren i Hobøl kommune, 
Håvard Jensen, har en egen hjemmeside 
på nettet der han oppfordrer oss som har 
kontakt med kommunen til å ta direkte 
kontakt med han. Dette er jo takter som 
minner om Obama sin moderne hold-
ning og jeg benyttet anledningen til å 
gripe fatt i dette. Ordføreren og jeg ble fort 
enige om at kommunen ikke kan innkreve 
avgifter på tjenester uten å tilby noe i gjen-
gjeld. Etter at han grep fatt i saken, har jeg 
nå fått vite om en container som er plas-
sert slik at det blir en god løsning for oss 
og oppfatter at vi der, hele året, kan levere 
det avfallet som vi har behov for å levere. 
Da er det greit å betale en avgift for dette.

Slik jeg forstår saken nå, hadde kommu-
nen etablert dette, men glemt å informere 
oss som skulle bruke ordningen. Så sent 
som sist søndag stod det på kommunens 
hjemmeside, under rubrikken – Hytte-

renovasjon – at kommunen lette etter 
egnede steder for å utplassere containere 
(den informasjonen var sist endret 2/3-
2009!), men i realiteten hadde de funnet 
steder som egnet seg. Det som passer oss 
best er på Tomterdalen pumpestasjon. Vi 
kan kjøre forbi der uten å tape noe tid. 
Altså en utmerket løsning. Det tragiske er 
at jeg måtte ha hjelp av ordføreren for å få 
vite dette.

Konklusjon
Hadde Forbrukerrådet i sommer reagert 
mer seriøst, slik jeg forventet, og henvendt 
seg til kommunen med spørsmål om hva 
tilbudet innen Hytterenovasjon var,  
kunne dette ha vært avklart allerede da. 
Jeg kommer aldri til å akseptere andre 
regler for kommuner enn for private 
firma. Dersom et privat firma starter å 
faktuere uten at de har levert noe, ville 
alle, inkludert Forbrukerrådet, ha reagert. 
Både jeg og ordføreren i Hobøl er enige 
om at slik må det også være når en kom-
mune starter å faktuere tjenester.

Øystein Hope



DIVERSE PRODUKTER:
Ca. 10%
Aggregat:
Berema AS, Ski
Tlf: 64 86 05 00
www.berema.no

Feieutstyr:
Hydr.Service A/S, Larvik
Tlf: 92 03 77 73
Mail: post@hydraulikkservice.no

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

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

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

Ca. 15%
Varmepumper:
Varmepumper:
Relacom AS, Økern
Tlf. 90 65 26 11/90 20 54 04
www.relacom.no
www.fjklima.no  

Hytteenergi:
Getek AS, Trondheim
Tlf: 73 96 43 00
www.getek.no

Ca. 20–25%
Bilutleie:
Bislet Bilutleie, Oslo
Tlf: 22 60 00 00
www.bisletbilutleie.no

Trapper:
Snekkerfabrikken AS, Indre Kvarøy
Tlf: 75 09 10 70
www.snekkerfabrikken.no

TREVARER, MED MER:
Rabattene hos firmaene nedenfor 
varierer alt etter hvilke produkter du 
handler.  

Maxbo Ringebu Sag AS
Tlf: 61 28 17 00
www.maxbo.no/ringebusag/

Byggmakker Sørbø Trelast, Stavan-
ger
Tlf: 51 58 50 00
www.byggmakker.no

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

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

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

Byggvarehuset Ø. Eftevaag AS, 
Kristiansand
Tlf: 38 14 41 00

HC Thauglands Trælastforretning, 
Oslo
Tlf: 22 20 44 66
www.thaugland.no

Byggmakker Steinkjer
Tlf: 74 16 00 50
www.byggmakker.no

Hasås AS, Kodal
Tlf: 33 43 95 00
www.hasas.no

Montér Gol  
Tlf: 31 40 00 00
www.monter.no
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Her får du medlemsrabatter:
Hos følgende leverandører får du rabatter ved å vise 

frem ditt NHF-medlemskort, evnt. kvittering for betalt 

medlemskap for gjeldende år. 

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

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

NESTLEDER:
Tore Rasch er bosatt i Oslo og en aktiv pen-
sjonist. Han har hytte på Hardangervidda, 
vest for Dagali, og er formann i hyttevellet. 
Som yrkesaktiv jobbet han i OBOS, med 
ansvar for kurs for borettlagsstyrer. – For 
meg er et godt hytteliv assosiert med min 
hytte, som ikke har innlagt strøm, vann 
eller vei – og er relativt «ensomt» belig-
gende, forteller Rasch, som også er æres-
medlem i NHF.  

STYREMEDLEMMER: 
Hans Fredrik Brox bor i Porsgrunn. Han 
jobber som vaktmester på en barne- og 
ungdomsskole i Porsgrunn kommune, og 
har hytte på Gautefall i Drangedal kom-
mune. 

Per S. Pedersen er bosatt på Sofiemyr 
utenfor Oslo. Pedersen har hytte ved 
Skramstadseter i Østerdalen, og på Ildtjer-
net i indre Oslofjord. 

Halvor Stormoen bor i Gjerdrum utenfor 
Oslo. Han driver konsulentfirmaet Hastor 
AS og er daglig leder for Ingeniørenes Hus 
AS. Han er sivilingeniør med lang lederer-
faring. Stormoen har landsted på Galtø, 
en liten øy like sør for Strømstad, samt 
hytte i Trysil, hvor han er leder for Trysil-
fjell Hytteeierforening.     

VARAMEDLEMMER:
Oddveig Graffer Klinkenberg er pensjo-
nist og varamedlem til styret. Hun har 
hytte ved Stavern. 

Trygve Jarholt er utdannet ingeniør og 
jobber med bredbåndsutvikling i Opera 
Software. Han bor på Rykkinn i Bærum 
kommune og har hytte i Sigdal.  NB! Norges Hytteforbund har ikke noe ansvar for kvaliteten på varer og 

tjenester våre medlemmer mottar via rabattleverandørene i listen.
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JA – jeg/vi ønsker å bli medlem av  

Norges Hytteforbund!

Navn 

Adresse

Postnr./sted

Telefon

e-mail

Hyttekommune

Gjelder medlemskapet hyttevel, 
oppgi antall medlemmer

Er adressaten ukjent eller flyttet, vennligst returner bladet til:
Norges Hytteforbund, Arbinsgt. 1, 0253 Oslo

Norges Hytteforbund
Svarsending 2225

0091 Oslo

B-Economique

Alt om varmepumper i ny nettportal
Nylig ble varmepumpeinfo.no lansert – et nettsted hvor all relevant informasjon om varmepumper er 
samlet på et sted. Målet med nettsiden er å gi forbrukeren uavhengig informasjon som gjør det lettere å 
ta riktige beslutninger ved kjøp og installasjon av varmepumpe, samt veiledning til de som allerede har 
installert varmepumpe.

Mer enn 450 000 husstander i Norge har 
nå installert varmepumpe i eneboliger, 
rekkehus, leiligheter og på hytter. Nå fin-
ner vi en varmepumpe i hver 5. enebolig 
og antallet øker fortsatt i samme høye takt 
som vi har sett de siste årene. For å gjøre 
det enklere for de som vurderer å instal-
lere varmepumpe, har Norsk Varmepum-
peforening (NOVAP) nå lansert en egen 
nettside for forbrukerne. 

Forbrukerne skal få oversikt og 
kunnskap
– I dag kan markedet for varmepumper 
for noen forbrukere fremstå som uover-
siktlig, og vi ønsker å bidra til at forbru-
kere kan gjøre trygge kjøp og få en varme-
pumpeløsning som gir høy energibespa-
relse, sier Bård Baardsen, daglig leder i 
NOVAP.  – Nettsiden vil også gi informa-

sjon til de som allerede har installert var-
mepumpe og som ønsker å oppnå best 
mulig drift av varmepumpen.

– Det er stor forskjell på ulike varme-
pumpesystemer, og det er viktig for for-
brukere å få en oversikt over alternative 
løsninger før de tar en beslutning, fortset-
ter Baardsen. – For at et varmepumpesys-
tem skal fungere, må det installeres av 
fagfolk og på nettsiden kan forbrukere 
finne frem til firmaer som leverer varme-
pumper i deres distrikt. 

Spennende utvikling
Salget av varmepumper er fortsatt meget 
bra og varmepumper vinner stadig nye 
markeder.

– Etter at varmepumper i mange år har 
vært svært populært i eneboliger, er det nå 
mange boligblokker som vurderer å instal-

lere varmepumpe, forteller Baardsen.  
– Det er også mer enn 100 000 oljefyrings-
anlegg som skal skiftes ut, og da er varme-
pumpe et svært aktuelt alternativ. Disse 
målgruppene vil finne mye nyttig infor-
masjon på varmepumpeinfo.no.
 www.varmepumpeinfo.no er utviklet 
og blir driftet av Norsk Varmepumpe-
forening. 


