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Jeg takker for den tilliten som er vist meg ved å 
konstituere meg som leder i det eneste nasjo
nale Hytteforbundet som er uavhengig av 
 politiske partier, men også uavhengig av 
 kommersielle interesser. 

Først har jeg lyst til å takke av min forgjenger 
Halvor Stormoen. Det er store sko å fylle etter 

han. Halvor er en engasjert person innen hyttepolitikken. Med stor 
innsikt og forståelse ledet han Norges Hytteforbund i 4 år. Han jobbet 
med hyttepolitiske saker, men var alltid balansert i sin fremstilling. 
Alle vi som har en hytte i Norge, takker Halvor for hans arbeid.

Vi har akkurat hatt generalforsamling, med stort engasjement og 
gode innlegg. For å lykkes med vårt arbeid, er vi avhengig av engasjer-
te mennesker, enten de er i styret eller ei. Vi håper at mange av dere 
fortsatt engasjerer dere og tar kontakt med oss. Så skal vi fortsette å 
gjøre vårt arbeid.

For at hytteopplevelsen skal bli god og det norske folk fortsatt skal 
ønske å bruke hytta i stedet for å reise til utlandet, er vi avhengig av et 
godt og nært samspill. Dette samspillet løses ofte lokalt, men det fin-
nes politiske saker som gjør at samspillet kan ødelegges og at det blir 
mindre attraktivt å bruke hytta.

Jeg ønsker å legge vekt på 3 samspillsområder, som alle ble belyst 
på generalforsamlingen. Det nye styret er i full gang med programmet 
som ble vedtatt. De 3 viktigste områdene er: 

Kommunen og hyttene, grunneieren og hyttene og det lokale 
næringsliv og hyttene. Får vi de 3 samspillsområdene til å fungere – så 
tror vi på et godt hytteliv.

Dersom du leser dette bladet med samspillsområdene for øye, så 
ser du kanskje hvorfor man lykkes eller mislykkes i samspillene i 
enkelte kommuner.

Jeg vil i denne lederen belyse samspillet mellom kommuner og 
hytte eieren.

Hytter og fritidsboliger ligger stort sett i kommuner med primær-
nærings-interesser. Hyttene er kanskje en av de få industrier som vok-
ser i en kommune. Det er viktig med et godt og fungerende samspill 
mellom kommunen og hytteeieren. Det som kan være spesielt kon-
fliktskapende, er reguleringssaker og det som oppleves som urettferdig 
beskatning.  Norges Hytteforbund har jobbet med en rekke saker hvor 
kommunene ikke har fulgt vanlige reguleringsprinsipper. I det siste er 
dette belyst gjennom vindkraftverk. Norges Hytteforbund er ikke 
prinsipiell motstander av vindkraftverk eller annen industri, men vi 
mener at kommunen må respektere den enkelte hytteeiers mulighet til 
uttale seg om reguleringssaker.

Videre har vi noen klassiske saker, som for eksempel Trysil står for, 
med først et vedtak om nytt kloakkrensingsanlegg – og deretter en 
betydelig økning av skatt og avgifter for hytter.

En sak som blir godt belyst i dette nummer (s. 17), av vårt styre-
medlem Mathias Dannevig, er grunnlagsberegninger for eiendoms-
beskatning av hytta. Den er annerledes enn for hus. For hus er det en 
sjablong beregning, mens for hytta så er det faktisk markedsverdi som 
legges til grunn. Noen kommuner ser muligheten til å øke beskatnin-
gen betydelig for hytter. Øker kommunen beskatningen, kan det med-
føre betydelig verdiforringelse og i verste fall at enkelte ikke har råd til 
å beholde hytta. Norges Hytteforbund er ikke imot beskatningen som 
sådan, men vi mener at beregningsgrunnlaget må endres slik at grunn-
laget blir så likt som mulig på alle hytter i forskjellige kommuner.

Men vi ser også fremvekst av positive samspillsarenaer. På general-
forsamlingen hadde vi besøk av Valdres Næringhage. Kommunene 
ønsker logisk nok ikke å ha kontakt med alle de forskjellige vellene og 
hver enkelt hytteeier i alle saker. Men noen kommuner ønsker en god 
og konstruktiv dialog med representanter fra hytteeierne, det er ofte 
enklere å forholde seg til én representant for hytteeierne i kommunen.

Derfor ser vi en framvekst av kommune-vel for hytteeierne i de 
enkelte kommuner. De kan representere hytteeierne innenfor områder 
som er felles for alle i en kommune. De kan også bli en representant, 
slik at man på et tidlig tidspunkt i en politisk prosess i kommunen, 
kan invitere hytteeierne inn på høring og de kan få mulighet til å gi 
innspill.

Norges Hytteforbund har utarbeidet en modell for hvordan dette 
kan organiseres og vi vil i arbeidsperioden komme med forslag til for-
målsparagrafer og statutter til kommune-vel for hytter.

Norges Hytteforbund vil arbeide med politiske saker som vi mener 
vil redusere spenningen mellom for eksempel kommuner og hytte-
eierne. For å gjøre det, bør vi representere så mange som mulig. 
De ssverre viser det seg at mange organiserer seg når man har nådd en 
konflikt. Vi ønsker ikke konflikter, men at sakene kan løses i minnelig-
het før man når konflikt. Så dersom du har en hyttenabo eller er med-
lem av et vel som ikke er medlem av Norges Hytteforbund, kan ditt 
bidrag til å løse sakene før konflikter, være at du anbefaler dem å 
melde seg inn i Norges Hytteforbund.

Vi i styret ønsker dere en riktig god og deilig sommer, enten den er 
på hytta, hjemme, hos venner og familie eller på reise i utlandet. Det 
er på denne tiden av året man skal nyte det gode livet. Til høsten er det 
valg. Vi vil nå arbeide med å få klargjort de enkelte partiprogrammers 
standpunkt ift. våre prinsippsaker. Men først en deilig sommer – og 
neste nummer vil i all hovedsak fokusere på stortingsvalget.

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

STYREMEDLEMMER:
Per S. Pedersen er bosatt på Sofiemyr 
utenfor Oslo. Pedersen har hytte ved 

Skramstadseter i Østerdalen, og på 
 Ildjernet i indre Oslofjord.

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

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

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

VARAMEDLEMMER:
Finn Ø. Jensen bor i Larvik og har hytte 
i Nissedal kommune på Gautefall.  

Mathias B. Dannevig bor i Gullaug og 
har hytte på Marivoll ved Grimstad.
fallheia og en ved Mørje fjorden. 

Styret i Norges  Hytteforbund:

Hyttas historie

Melkeku eller miljøproblem 
– hva ser staten i hytta?
Vi nordmenn elsker hyttene våre – det er det vel ingen som betviler. I over hundre år har det foregått en 
veritabel folkevandring fra byene og ut på hytta i hver eneste ferie, og i de senere tiårene også i helgene. 
Annenhver nordmann eier eller har tilgang til en hytte i sin nærmeste familie. En av fem bygninger i Norge 
er en fritidsbolig! Den gjennomsnittlige hytteeieren tilbringer snart to måneder av året på hytta. Det er 
med andre ord vanskelig å snakke om en enkel fritidsbolig – hytta er definitivt vårt andre hjem.

Av: Finn Arne Jørgensen

Men om vi løfter blikket fra disse hun-
dretusenvis av individuelle hytter og 
heller tenker på hytta som samfunnsfe-
nomen, hva ser vi da? Er hytta som sta-
ten ser, en annen enn den som hytteei-
erne selv ser? Er denne hytta mer eller 
mindre enn summen av alle enkelthytte-
ne? På hvilke måter kan og bør staten 
kontrollere og regulere måten vi bygger 
og bruker hytter på i Norge? Dette er 
spørsmålene staten står ovenfor som 
forvalter av norske naturområder, og det 
er ingen enkel oppgave. 

Seeing Like a State
Statens blikk er et annet enn individets. 
Antropologen James C. Scott skriver i 
sin innflytelsesrike bok Seeing Like a 
State om framveksten av det moderne 
statsapparatet, dets forhold til lokal 
kunnskap og om forhandlingene og 
konfliktene mellom disse to nivåene i 

moderne nasjoner. For å gjøre en nasjon 
styrbar, må mye av kompleksiteten og 
kunnskapen i lokale kontekster 
oversettes og forenkles til styrings meka-
nismer som kan gjelde for hele nasjonen, 
ofte basert på overgripende teoretiske 
eller ideologiske retningslinjer. Scott 
bruker mye tid i sin bok på å fokusere 
på de mange overgrepene som har 
skjedd i slike prosesser – han nevner 
blant annet eksempler fra Sovjetunio-
nen, Kina og diverse utviklingsland. Kan 
vi tenke på den norske statens økende 
kontroll over hytte-Norge som et utslag 
av samme tankesett? Kort sagt, hva ser 
staten når den ser på hytta?

Hytta og nasjonen
Som teknologi- og miljøhistoriker er jeg 
interessert i slike problemstillinger, og 
har de siste par årene blant annet forsket 
på hvordan hytta og nasjonen lenge har 
vært to deler av samme nasjonale fortel-
ling om norskhet. Artikkelforfatter Finn Arne Jørgensen
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Men under denne rammefortellingen 
finnes det to ulike retninger. Den ene 
handler om vår personlige identitet som 
hytteeiere og hyttedrømmere, om hvor-
dan det å bygge og eie en hytte kan sies å 
være uttrykk for det å være norsk på et 
bestemt vis. Den andre handler om 
Norge som en nasjon formet av hytta på 

godt og vondt, hvor den nasjonale iden-
titeten har blitt definert over tid av våre 
kulturelle preferanser for landsbygd, tra-
disjoner og natur. Disse to fortellingene 
overlapper ofte hverandre, men det er 
også en rekke steder hvor de kommer i 
konflikt med hverandre. Et av disse fin-
ner vi i spørsmålet om kontroll og regu-
lering av hytta, og det er staten som må 
håndtere denne konflikten. 

Hytta=Frihet
For de individuelle hytteeierne, har 
hytta lenge representert frihet fra sam-
funnets øvrige krav og reguleringer. Den 
var et fristed fra hverdagen, et sted som 
kunne være annerledes og mer avslap-
pet, hvor en kunne slappe av og lade 
opp batteriene. Denne holdningen ble 
forsterket under andre verdenskrig, hvor 
hytta ble et fristed i mer enn én for-
stand. Motstanden og uviljen var der-
med stor da staten begynte å regulere 
hyttebyggingen fra midten av 1960-tal-
let. 

Trykket startet
Det var på denne tiden det store trykket 
startet. Den store frihetsfølelsen etter 
krigens slutt, ble forsterket av privatbi-
lismens inntog. Nordmenn som lenge 
hadde drømt om hytter, fikk nå i økende 
grad muligheten til å skaffe seg sin egen 
hytte. Som et resultat ble det bygget opp 
mot 15.000 hytter i året på 1960-tallet, 
noe som får hyttebyggingen på 2000-tal-
let, med 6-8000 hytter i året, til å virke 
noe puslete. I 1973 var det omtrent 
200.000 hytter i Norge. I 1980 hadde 
dette økt til 300.000 – og i dag finnes det 
som sagt omtrent en halv million fritids-
boliger i Norge. 

Dukket opp som  
paddehatter
En slik dramatisk økning i bygging og 
bruk av hytter får naturlig nok konse-
kvenser. I begynnelsen skjedde denne 
hyttebyggingen stort sett uten ytre kon-
troll og reguleringer. Hyttebyggerne 
søkte gjerne mot de mest naturskjønne 
og attraktive områdene. Som et resultat 
dukket hyttene opp som paddehatter i 
skoger, på åser, i fjellene, ved vann, elver 
og i strandkanten. Nye hytteeiere fant 
raskt ut at naturområdene hvor de ville 
bygge hytte var relativt tett befolket, og 
gamle hytteeiere fikk roen og utsikten 
ødelagt av alle de nye hyttene. For sam-
funnet som helhet, og da spesielt de 
statlige institusjonene som hadde ansvar 
for å ivareta interessene til denne helhe-
ten, representerte hytta dermed noe helt 
annet. Hyttas frihet skapte paradoksalt 

nok et behov for kontroll og regulering. 
I motsetning til mange hytteeieres opp-
fatning, gjorde staten ikke dette for å 
fylle statskassa med hytteeiernes penger, 
men fordi den enkelte hytteeiers frihet 
truet interessene til den kollektive grup-
pen hytteeiere. 

Mange lover og regler
De mange lovene og reglene som 
begrenser hytteeiernes frihet til å gjøre 
som de vil, stammer fra denne tiden. 
Friluftsloven fra 1957 definerte og lov-
festet den gamle tradisjonen med alle-
mannsretten, med andre ord retten vi 
alle har til å bruke og oppleve norsk 
natur. Plan- og bygningsloven fra 1965 
definerte kommunenes muligheter til å 
iverksette lokale regelverk for hyttebyg-
ging. Strand- og fjellplanloven fra 1971 
innførte begrensninger på hvor hytter 
kunne bygges, i et forsøk på å bevare 
intensjonen bak friluftsloven. Med 
andre ord opprettholdes den friheten vi 
forventer å finne i naturen av et tett 
nettverk av lover og reguleringer. Disse 
begrensningene av hyttebyggingen gjø-

res for å forsvare rettighetene til alle 
som vil bruke norsk natur, men på et vis 
som mange individuelle hytteeiere opp-
fattet som negativt. 

«Hyttefjellets tragedie»
Staten ser ikke den enkelte hytteeiers 
glede ved å bruke hytta. Spørsmålet er 
om det er statens oppgave å gjøre det. 
Skal den i stedet legge til rette for at flest 
mulig kan oppleve naturen, blant annet 
gjennom å bygge hytter? Eller skal den 
tvert imot begrense og holde tilbake på 
hyttebyggingen? Hyttefjellets tragedie, 
som jeg kaller det, ligger i at ingen vil 
ødelegge naturen – dette er snarere en 
utilsiktet konsekvens av aktivitetene til 
hundretusenvis av hytteeiere med de 
beste intensjoner. Historien til den nor-
ske hytta, viser at den enkeltes for så vidt 
rasjonelle og legitime hyttebygging, 
reduserer landskapets økonomiske verdi 
og opplevelsesverdi for andre.

Store spenninger
Hytta er ingen stor melkeku for den 
norske staten – skatter og avgifter er 
bare én av flere styringsmekanismer 
som står til statens rådighet. For kom-
muner og private utbyggere, utgjør hytta 
derimot en stor potensiell inntektskilde, 
og det forsterker de potensielle miljø-
problemene rundt hytta. I dag plasseres 
hytta inn i stadig nye miljødebatter som 
handler om langt mer enn bare det loka-
le landskapet rundt hytta. Er det riktig å 
begrense energibruken på hytta? Er mil-
jøkonsekvensene av all kjøringen til og 
fra hytta et problem som vi bør gjøre 
noe med? Spørsmålet da blir hvilke 
typer reguleringer og begrensninger 
hytteeiere er villige til å godta for å 
bevare områdene de kommer for å opp-
leve. Her finnes det ingen fasit, og even-
tuelle tiltak vil nok ikke bli populære 
blant hytteeierne. De store spenningene 
mellom enkeltpersoners og statens blikk 
på hytta finnes dermed fremdeles. Og så 
lenge vi ønsker at hytta skal være et 
massefenomen og en del av det å være 
norsk, vil vi nok heller ikke få en avkla-
ring her. 

«Hva ser staten når 
den ser på hytta?»

«Hytta representerer 
et fristed fra 

samfunnets øvrige krav 
og reguleringer»

Besøk 
www.hytteforbund.no
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Motiver og krav ved kjøp 
og bruk av fritidsbolig
Rekreasjon er en viktig del av det gode hytteliv – og rekreasjon er mer enn tradisjonelt friluftsliv.

Av: Birgitta Ericsson

Friluftsaktiviteter har vært og er fortsatt 
viktige grunner til eie og bruk av fritids-
boliger. Det kvalitativt nye er imidlertid 
at motivspekteret er blitt bredere, samti-
dig som motivene trolig brukes mer 
målrettet når en søker seg fram til den 
riktige fritidsboligen, i de riktige omgi-
velsene, med de riktige fritidstilbudene, 
tilgjengelig innenfor en passe avstand 
hjemmefra.

Flere dimensjoner motiverer
Flere undersøkelser viser at friluftsliv er 
en dekkende fellesbetegnelse på det 
gode hytteliv for svært mange fritidsbo-
ligeiere og -brukere. 

Det er likevel ulike sider ved frilufts-
livet som søkes med utgangspunkt i 
hytta. Mens mange syns å tro at alpin-
anlegg og «urbane tilbud» alene er det 
saliggjørende, er det imidlertid flere 
dimensjoner som motiverer. Av de 
rekreasjonsorienterte motiver, er det 
særlig tre dominerende retninger, nem-
lig «den moderne», «den tradisjonelle» 
og «den høsteorienterte». 

Motivene
«De moderne» vektlegger aktiviteter og 
tilbud som er tilrettelagte og ofte kom-
mersielle, for eksempel alpin, golf, bade-
land, og lignende. De setter også pris på 
om det ikke er for langt til kafeer og 
restauranter eller andre fornøyelsestil-
bud. «De tradisjonelle» er mer opptatt av 
tradisjonelle norske friluftsaktiviteter, 
som langrenn vinterstid og turgåing 
sommerstid. De foretrekker en mer 
ekstensiv bruk av natur og hytteomgivel-
sene. «De høsteorienterte» er framfor alt 
opptatt av jakt, fiske og bærplukking som 
viktige kvaliteter ved det gode hytteliv. 

De moderne krever høy standard på 
hytta, og full pakke med innlagt vann, 
strøm og helårsveg helt fram. De som 
søker mer tradisjonelle aktiviteter, syns 
også det er fint med høy standard, men 
tolererer også enklere og mer variable 
forhold. De høsteorienterte foretrekker 
mer spredt lokalisering, og dermed lav 
standard, der verken vann, strøm eller 
veg-tilgjengelighet er viktig.

Flere motiver
Det er naturligvis flere forhold som kan 
være viktige motiver for å eie fritidsbo-
lig. De som vektlegger røtter og sosial 
forankring, har færre valgmuligheter 

med tanke på beliggenhet. Enkelte leg-
ger også vekt på å kunne både jobbe og 
å holde kontakt med arbeidsplassen fra 
hytta. Da blir teknisk standard og til-
gjengelighet viktig. 

Potensial
Både for potensielle fritidsboligeiere og 
for eiendomsutviklere, kan det være 
grunn til å reflektere over hvilken «type» 
området har potensial for, og deretter å 
detaljplanlegge ut fra det. Det gjelder 
både i forhold til miljø og marked. De 
moderne eierne søker stor grad av tilret-
telagte tilbud og krever høy standard. 
Dette tilsier tett utbygging, intensiv bruk 
av avgrensede områder der naturen på 
mange måter blir en slags kulisse. De 
tradisjonelle søker litt mer atskilthet, 
men tolererer en relativt tett utbygging, 
da det er en forutsetning for å få den 
standard man ønsker. Disse bruker 
naturen over et større område, men ikke 
så intensivt som de moderne. De høste-
orienterte krever store arealer og få nære 
naboer. De medfører kanskje mindre 
synlige inngrep, men berører et større 
areal og gir samtidig lav utnyttelsesgrad. 

Om artikkelforfatteren
Birgitta Ericsson er forsker ved Øst-
landsforskning i Lillehammer. Hun har 
arbeidet mye med ulike temaer knyttet 
til fritidsboliger, og var sentral i forbin-
delse med Østlandsforsknings kompe-
tanseoppbygging omkring bruk av 
registerstatistikk i fritidsboligforsknin-
gen. Hun har fulgt utviklingen over 
lang tid og har god oversikt over utvi-
klingstrekk og status på området.

Birgitta Ericsson skriver at friluftsaktivite-
ter har vært og er fortsatt viktige grunner 
til eie og bruk av fritidsboliger.

Bli medlem i dag!  
Se vårt nettsted www.hytteforbund.no  

for mer info og innmelding.



– 6 –

Den norske hytteeiers juridiske 
hverdag i historisk perspektiv

Er det slik at den «juridiske hverdagen», 
eller den «rettslige hverdagen» om man 
vil, for en norsk hytteeier, sett i historisk 
perspektiv, er helt uten interesse? Eller 
kan en nærmere belysning av dette ha 
en viss interesse, og kanskje endog være 
til en viss nytte?

Ikke noe for «hvermannsen»
Byggingen av egne fritidshus, enten det 
var ved sjøen, i innlandet eller på fjellet, 
var ikke noe som «hvermannsen» kunne 
tenke på som en mulighet så lenge øko-
nomien i landet ikke tillot slikt. Helt 
frem til i alle fall langt ut i 1930-årene, 
var slik bruk av kostpengene helt utenke-
lig for de aller fleste langt opp i middel-
klassen – i den grad vi den gang kunne 
snakke om noen middelklasse slik vi 
prøver å definere dette begrepet i dag.

Det å kunne bygge seg sitt eget ferie-
hus – ofte kalt landsted – var helt frem 
til annen verdenskrig en tanke som stort 
sett bare var mulig å vurdere for det 
høyere økonomiske sjikt.

Dette betydde at etterspørselen etter 
tomter var liten, og prisene på disse til-
svarende lave.

Fritt frem 
Et annet faktum, av mer rettslig karak-
ter, var at myndighetene heller ikke viste 
særlig interesse verken for regulering/
planlegging av områder for hytteutbyg-
ging, og heller ikke for å føre noen kon-
troll med det som ble satt opp. Så sent 
som langt opp i 1960-årene var det langt 
på vei fortsatt «fritt frem» for oppsetting 
av hytte der man ønsket. Plikt til å søke 
om byggetillatelse for hytte kom først 
etter hvert som de enkelte kommunene 
innførte slik plikt i løpet av 60-årene. 
Spørsmålet om hyttas plassering i for-
hold til strandkanten ved sjøen og vass-
drag i innland eller på fjellet, var der-
med ikke kjent for å være et problem av 
samfunnsmessig betydning. Det samme 
gjaldt selvfølgelig spørsmål som har 

interesse for miljøtemaer som forurens-
ning gjennom utslipp, og i den forbin-
delse innlegging av vann med tilhørende 
fasiliteter. Alt dette var i praksis opp til 
den enkelte hyttebygger å vurdere helt 
på egen hånd.

Strandplanlov
Etter krigen, og særlig fra 1960-årene og 
utover, skjøt hyttebyggingen fart i 
Norge, etter hvert som velstanden økte. 
Myndighetene ble selvfølgelig oppmerk-
somme på dette og så etter hvert beho-
vet for i første omgang reguleringer 
både m.h.t. hvor hyttene kunne plasse-
res, og også hvilken standard hyttene 
skulle ha rent teknisk sett. Det var ikke 
lenger snakk om å få lov til å bygge 
sommerhytter i Østfold av materialer fra 
såkalte Pobeda- eller Moskovitsj-kasser 
(trekasser som disse bilene kom i fra 
opprinnelseslandet Sovjetunionen).

Vi fikk etter hvert en strandplanlov 
som ganske snart ble bakt inn i byg-
ningsloven, og kommunene innførte 
søknadsplikt for hyttebygging, slik dette 
var hjemlet i samme bygningslov. Etter 
hvert fikk loven navnet plan- og byg-
ningsloven, og alle bestemmelsene ble 
gjort virksomme for hele landet, uten at 
kommunene kunne forvalte dette etter 
eget skjønn.

Nødvendig å lovregulere 
ferdsel
Også når det gjaldt folks rett til ferdsel 
der hvor hyttene befant seg, så man tidlig 
behovet for lovregulering, slik at «bort-
visning fra privat område» ikke kunne 
utøves i utrengsmål. Hyttene lå stort sett 
i de mest attraktive områdene for all-
mennhetens ferdsel, og det ble derfor 
nødvendig å lovregulere den konflikten 
som lå i dagen mellom beskyttelse av fri-
luftslivet/allmennhetens ferdsel, og pri-
vatlivets fred. Allerede i 1957 fikk vi fri-
luftsloven, som blant annet gjorde et for-
søk på å definere skilnaden mellom inn-

mark og utmark. På innmarken måtte 
allmennheten respektere privat eien-
domsrett fullt ut, mens lovgiveren i prin-
sipp gjorde ferdselen i utmark fri for alle.

Etter hvert etablerte det seg selvfølge-
lig også en forvaltningspraksis og retts-
praksis både innenfor plan- og bygnings-
retten og innenfor friluftsretten, og denne 
praksis dannet presedens for hvordan 
borgerne skulle forholde seg til hverandre 
enten de var hytteeiere elle «bare» frilufts-
folk som likte å ferdes fritt i naturen.

Ja, nei og tja
Innenfor plan- og bygningsretten ble 
restriksjonene f.o.m. slutten av 1960-tal-
let og fremover stadig mer tydelige. Inn-
føringen av 100-metersbeltet som byg-
geforbudssone, var en av disse veldig lett 
oppfattelige restriksjonene for dem som 
ønsket å bygge hytte.

Restriksjonene var imidlertid balan-
sert med dispensasjonsadgang for kom-
munene, og etter hvert viste det seg at 
noen kommuner var «flinke» til å 
benytte disse restriksjonene, mens andre 
kommuner ikke var villig til annet enn å 
si nei. I begynnelsen av 1970-årene gikk 
vi fra det vi kan kalle Ja-perioden («alt» 
var tillatt) gjennom en klar Nei-periode 
(kommunene sa stort sett nei, og evnen/
viljen til begrunnelse var helt eller delvis 
fraværende) og så inn i en Tja-periode. 
Den siste var styrt av Gro Harlem 
Brundtland som miljøvernminister. At 
denne perioden – fra slutten av 1970 
årene og fremover – ble kalt Tja-perio-
de, var nok først og fremst begrunnet i 
det faktum at Gro Harlem Brundtland 
så det fullstendig uholdbare i at kom-
munene av letthetshensyn sa nei til alt 
uten å gi noen begrunnelse linket opp 
mot lovverket. Dette kom veldig klart til 
uttrykk i et Rundskriv fra Miljøvernde-
partementet i 1978, som nettopp tok 
opp kravet til at kommunene måte gi 
begrunnelser for sine vedtak, og at disse 
begrunnelsene måtte forankres i lov og 
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Dette kan selvfølgelig virke som en ganske håpløs og lite interessant tittel på en artikkel om den norske 
hytteeier. Det er imidlertid ikke så sikkert at dette temaet er helt uten interesse.
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forskrifter. Dette rundskrivet medførte 
at kommunene så at de måtte revurdere 
sin praksis, hvilket førte til en viss opp-
myking i virkeligheten.

Mange politikere syntes imidlertid at 
denne oppmykingen gikk for langt, noe 
som etter hvert førte til at sentrale myn-
digheter, gjennom politiske vedtak (for 
eksempel Rikspolitiske retningslinjer), 
påla kommunene å stramme inn sin dis-
pensasjonspraksis.

Nedbygging av  
rekreasjonsområder
Faktum er at vi i tiden etter at hyttebyg-
gingen virkelig satte fart fra 1960 og 
utover, har fått en stadig økende ned-
bygging av attraktive rekreasjonsområ-
der, særlig langs kystlinjen fra Strømstad 
til Kristiansand. At denne nedbyggingen 
har gått langt utover det våre politikere 
har sett som ønskelig, er hevet over 
enhver tvil.

Hva så med for den juridiske hverda-
gen for den enkelte etablerte hytteeier 
rundt om i landet? Har den forandret 
seg gjennom det tidsperspektivet vi her 
har tatt for oss? Svaret er ja. Den har for-
andret seg i meget betydelig grad. Dette 
gjelder både på bygningsrettens område 
og når det gjelder forholdet til, eller 
konflikten med, om man vil, den all-
menne ferdsel inne i de attraktive 
rekrea sjonsområdene der hytteeierne 
har etablert seg.

Redusert armslag for 
 hyttefolket
Som en konklusjon kan vi si at hytte-
eiernes armslag når det gjelder mulig-
heten til videreutbygging av det de allere-
de har etablert, er blitt betydelig redusert.
Det samme gjelder også i stor grad hva 
angår retten til å hevde sin eiendomsrett, 
retten til å si at «dette er min grunn, og 
her har du å holde deg unna.»

Høyesterett har i de store trendset-
tende dommene innenfor friluftsloven 
(for eksempel «Sandefjord-dommen» og 
«Hvaler-dommen») sagt så klart man 
kan ønske at de som er så heldige å ha 
fått etablert seg i strandområder der all-
mennheten også ønsker å ferdes, i langt 
større grad enn tidligere, må finne seg i 
ikke lenger å få være alene.

Dette har klart forandret hytteeiernes 
juridiske hverdag. 

Gunnar Svendsen
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Det enkle hyttelivet 
= det gode liv

Av: Else Rønnevig

Helt uventet fikk jeg i gave en 200 år 
gammel seterbu med en fantastisk belig-
genhet midt i hjertet av Norge. Bedre 
enn dette kunne det ikke bli. Jeg var fra 
første stund forelsket både i hytta, utsik-
ten og Valdres. Syv timer i bil for å 
komme frem til en hytte uten innlagt 
strøm og vann, dette var akkurat hva jeg 
hadde sansen for – slik mener jeg fjellet 
bør oppleves.

Bjørkheimstølen og  
Sprossa = sant
Etter 10 år ble denne hytten solgt på 
grunn av at jeg ble minstepensjonist og 
ønsket å betale ned all gjeld. Da bestem-
te jeg meg for å leie og ikke eie. På en 
utflukt i området, kom jeg over en sal-
rygga liten bygning nede i bjørkekrattet, 
en gammel støl som hadde vært «utelig-
ger» i mange år. Jeg ble hodestups forel-
sket, men var det håp for oss? Vi to har 
nå vært lykkelige «samboere» i 3 år og 
trives utrolig godt sammen! 

Krype under dyna
For meg er hytta et sted som bør være 
helt annerledes enn hjemme. Jeg liker å 
komme til kald hytte om vinteren, kjen-
ne årstiden, lufte ut, tenne opp i ovnen, 
måke vei til vedskjul og utedo. Å servere 
rykende varm kaffe med noko attåt, 
laget på smeltet snø, er det mest eksklu-
sive jeg vet om. Fyre i peisen, tenne stea-
rinlys, kjenne stresset slippe taket. Tidlig 
på morgenen å stå opp i rommet som 
har kjølnet litt i løpet av natten – smette 

inn i tøflene, legge godt i ovnen og pei-
sen, krype under den varme dyna og 
ligge der å høre på alle de hyggelige 
lydene. Og ikke minst kjenne varmen i 
rommet vinne over kulda. Den som ikke 
har opplevd hytteliv som dette, har gått 
glipp av noe stort. For meg gir disse 
opplevelsene hyttelivet mening. Sommer 
og høst er det andre opplevelser som gir 
hyttelivet kvalitet og mening.

Utedo ingen hindring
Til og med utedo er å foretrekke fremfor 
lekkert bad med varmekabler under 
kostbare fliser. Kaldt på beina, sier du. 
Ja, om du går barbeint er det sant. Men 
tar du på saueskinnstøflene, så føles det 
varmt og behagelig og absolutt til å leve 
med.

Flere typer forurensing
I byer og tettsteder er det stor lyd og 
visuell forurensing, ører, øyne og hjerne 
får aldri fred. På hytta som er enkel uten 
all «støyen» som vi har rundt oss til dag-
lig, får hele kroppen vår hvile etter bare 

«Den som ikke har opplevd 
hytteliv som dette, har gått 

glipp av noe stort»

For rundt 20 år siden hadde jeg en drøm og et stort ønske om å ha 
en enkel liten hytte helt opp mot tregrensen, med vidt utsyn. Tro det 
eller ei, men denne drømmen gikk i oppfyllelse. 

➞

Artikkelforfatter Else Rønnevig trives best 
med det enkle hytteliv. 
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kort tid. Det er god investering i helse –
og god helse fremmer trivsel. 

Hva er egentlig primitivt?
Jeg har hatt flere hytter opp gjennom 
årene. Alle primitive i ordets beste 
betydning. Ikke trekkfulle, for det har 
ingenting med det enkle hyttelivet å 
gjøre. Hyttene mine har alle hatt en lun 
og hyggelig atmosfære, med gamle 
hvitskurte gulvbord eller malte gulv. Det 
er også vakkert. Der har vært sengeplass 
nok til å ta med barnas venner. For å 
bøte på det at hytta ikke er så «lettstelt» 
som en stor moderne hytte, er det viktig 
at hytta er lett å fyre opp, med en stor 

vedovn sentralt plassert i hovedrommet. 

Slipper å bekymre meg
Solcellepanel til lys ved sengene, kan 
være et godt alternativ – ikke alle har til-
strekkelig erfaring med å håndtere para-
finlamper i dag. På hytta har jeg ikke TV, 
det kan jeg greie meg foruten. TV er 
tidstyv i ferien, det samme er PC. Legg 
av all rutinejobbing og nyt stillhet og vær 
sosial sammen med dem du deler hytte-
opplevelsen med. Mobiltelefonen er et 
must, de nyeste har så mange funksjoner 
at du blir oppdatert i den grad du ønsker. 
Uten innlagt vann og strøm, kan jeg dra 
fra mitt enkle feriested uten å måtte 

bekymre meg for sprukne rør og vann-
skader, bare for å nevne en av fordelene.

Misunnelig – jeg?
Hyttebyggingen i dag er det glade van-
vidd – og det sier jeg ikke fordi jeg mis-
unner alle med store hyttehus. Det er 
faktisk omvendt, det er dem som bør 
misunne meg som har tatt valg som gir 
meg økonomisk frihet, ro og tid til å 
kjenne på gleden ved dét hyttelivet. Jeg 
synes oppriktig synd på alle, og da spesi-
elt barn, men også voksne som ikke gjør 
valg som får dem til å oppleve det enkle 
hyttelivet. Lykken ligger ikke i antall m2, 
50 tommers TV og 8 bad.

Hyttas historie Hyttas historie

Har du 
flyttet?

Husk å 
melde ifra 
til oss  
om ny 
adresse!
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Å bo i naturen  
– meningen med hyttelivet
Interessen for hytter eller fritidshjem i forskjellige varianter, er sterkt økende. Det bygges stadig flere hytter, 
og rundt syv prosent av den voksne befolkningen er hytteeiere (Taugbøl et al. 2000, Nordin 1993). 

Av: Bjørn P. Kaltenborn

Langt flere har naturligvis tilgang på 
hytter gjennom familie og venner. Den 
materielle standarden øker. Hyttene blir 
større og bedre utrustet. Mange kom-
muner innfører maksimumsstørrelse på 
hytter i nye felt, og det er ikke lenger 
noe særsyn at et fritidshjem til forveks-
ling ligner en vanlig bolig hva gjelder 
størrelse og utrustning.

Lite forskning
Nordmenns forhold til fritidshjem er et 
lite utforsket område. Selv om en stor 
del av befolkningen antagelig har et for-
hold til begrepet «hytte», finnes det 
svært lite forskning om emnet. Vi vet 
lite om hvilken rolle hytter spiller i folks 
tilværelse, hva som motiver til hytte-
bruk, hva som gjør hyttelivet attraktivt 
eller hva det er ved vår tid og samfunns-
utviklingen som gjør at etterspørselen 
etter fritidshjem bare synes å øke. 
Befolkningens fritidsbruk og friluftsliv 
viser at en rekke utendørs friluftslivs-
aktiviteter er i økning (Vorkinn et al. 
1997). Det er mye som tyder på at nord-
menn er svært aktive når det gjelder 
utendørs fritidsaktiviteter i naturmiljøer, 
sammenlignet med andre lands befolk-
ninger. I det perspektivet, er det interes-
sant at mens velstanden i hverdagslivet 
øker, det vil si knyttet til arbeid og hjem, 
søker en stor del av befolkningen i 
økende grad ut i naturen og til (stort 
sett) enklere leveformer i hytter i friti-
den. 

Vanlig i mange land
Den norske hyttekulturen går 100–150 
år tilbake i tid, hvis vi regner overgan-
gen fra ren nytte/næringsmessig bruk av 
husvære i utmark, til mer eller mindre 
rekreasjonsmessig bruk som begynnel-
sen på dette fenomenet. Men «livet på 
hytta» er et mindre særegent norsk 

fenomen enn man kanskje skulle tro. 
I en rekke land finner vi en utvikling av 
fritidshus som ligner svært på den nor-
ske. Hytter er kjente fenomen i de andre 
nordiske land (Nordin 1993). I USA og 
Canada finnes store hytteområder med 
historie, arkitektur, utstyr og bruks-
mønstre som ligner mye på den norske 
utviklingen (Jaakson 1986, Stynes et al. 
1996, Wolfe 1978). Fritidshjem er vanli-
ge i mange andre europeiske land, samt i 
så vidt forskjellige land som Russland og 
Australia.

Søker ankerfeste?
Det er nærliggende å hevde at hyttetil-
værelsen ikke bare er et norsk kultur-
trekk, men også en viktig måte å skape 
mening i deler av tilværelsen i dagens 
moderne samfunn. Livet på hytta er 
åpenbart mer enn et middel for å 
komme i kontakt med andre omgivelser. 
Opplevelsen av modernitet forbindes 
med voldsom økning i kommunikasjon 
og bevegelse i tid og rom. Tidssoner, 
bankkort, e-mail, internett og den glo-
bale landsby, eksempler på det Harvey 
(1996) kaller tid-rom komprimering. 
I følge Harvey og mange andre (eks. 
Giddens 1991) skaper dette menings-
kriser og identitetsdilemmaer. Sentrale 
spørsmål blir; hvem er vi og på hvilke 
steder hører vi hjemme? Den voksende 
interessen for hytter kan være et tegn på 
at mange søker et ankerfeste i et bestemt 
sted som gir stabilitet, trivsel og mening 
i en ellers krevende tilværelse (Williams 
& Kaltenborn, 1999). 

Undersøkelse i Vågå 
 kommune
Hvordan brukes hyttene og hva slags 
mening skapes rundt hyttelivet? Hvilke 
grunner eller motiver er sentrale når 
folk tilbringer tid på hytta, hvorfor har 
folk i det moderne samfunn behov for å 
«bo» på mer enn ett sted, og hva ved 

hyttetilværelsen blir folk særlig knyttet 
til? Noen av disse spørsmålene ble belyst 
i en undersøkelse blant hytteeiere i 
Langmorkje statsallmenning i Vågå 
kommune. Statsallmenningen dekker et 
variert naturområde bestående av høy-
fjell, fjellskog og kulturmark. Hytter fin-
nes over store deler av allmenningen, 
med størst konsentrasjoner i Sjodalen 
nær riksveien og i Heimfjellet lenger 
nord. Utvalget av respondenter ble tatt 
fra Statsskogs register over fritidseien-
dommer i allmenningen. Registeret dek-
ker ikke alle fritidseiendommer, da setre 
ikke er med i registeret. Et mindre antall 
eiendommer som eies av foreninger og 
lag ble også tatt ut av utvalget. Netto 
utvalg bestod av 405 fritidseiendommer. 
Metoder og resultater er diskutert i 
detalj i andre publilkasjoner (Kalten-
born 1997 a, b, Williams & Kaltenborn 
1999). Her tar vi med en sammenfat-
ning av resultatene og en diskusjon av 
fenomenet «hytteliv» i det moderne 
samfunn.

Bruk av et tradisjonelt 
 hytteområde
Hyttene i Sjodalen brukes mye. Gjen-
nomsnittet av utvalget tilbringer for-
holdsvis mye tid på hytta i løpet av ett år 
og de er også aktive i form av ulike typer 
friluftsliv mens de oppholder seg i 
området. Det er interessant at hyttene 
brukes mye utenom sommersesongen. 
Mønsteret er antageligvis temmelig sta-
bilt. En stor del av hytteeierne har hatt 
sine fritidshus ganske lenge, og det er 
nærliggende å tro at mange eiendom-
mer går i arv i familiene. Tilknytningen 
til området er gjennomgående sterk for 
folk i dette området, men styrken av til-
hørigheten varierer blant annet etter 
hvor lenge man har brukt området  
(Kaltenborn 1997 a). Det viser seg også 
at tilknytningens natur er sammensatt. 
Hytteeierne er knyttet til ulike egenska-
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per ved disse stedene, som naturmiljøet 
og ulike rekreasjonsmuligheter, familie, 
slekt og sosiale forhold, samt kulturmil-
jø og historiske sider ved studieområdet 
(Kaltenborn 1997 b).

Flersysleri på makronivå
Folk har mange grunner for å bruke tid 
på hytta. Det er et godt samsvar mellom 
hva hytteeierne oppgir som sentrale 
motiver og hva som er viktige trivsels- og 
meningsskapende forhold. Det er tydelig 
at hytta er et viktig sted både for selvut-
foldelse og opplevelse som kan innehol-
de kreative elementer og utvikling av fer-
digheter. Det er også et viktig sted for 
mer innadvendte, kontemplative proses-
ser med refleksjon over sentrale verdier i 
livet. Opplevelsen av mening i hyttelivet 
synes å være avhengig av en tilværelse 
som kombinerer ulike mentale og geo-
grafiske nivåer. Flersysleriet på mikroni-
vået, dvs. i og rundt hytta med oversiktli-
ge og hyggelige praktiske og sosiale akti-
viteter, uten for strenge krav til tidsfrister 
eller resultat, utføres innenfor en mye 
videre kontekst av et sterkt nærværende 
naturmiljø på makronivå. Omgivelsenes 
historisk-kulturelle dimensjoner er også 
meget viktige i den meningen som ska-
pes rundt disse stedene. Mening knytter 
seg altså til både steds-uavhengige for-
hold som grunnleggende verdier og per-
sonlighet, og til steds-avhengige forhold 
som hyttas beskaffenhet og aktivitetsmu-
ligheter, foruten omgivelsenes egenska-
per. Meningen skapes gjennom de 
mulig hetene hyttelivet gir for å føre en 
komfortabel og avslappet livsførsel med 
opplevelse av god kontroll, uten at dette 
skal kreve stor innsats. Attraktive omgi-
velser gir både en følelse av tilhørighet 
over tid, samtidig som det gir en stimu-
lerende ramme for selvrefleksjon og kon-
takt med viktige følelser. Emosjonelle-, 
såvel som sosiale-, og historisk/kulturelle 
meninger er elementer i hyttelivets 
attraktivitet. 

«Tykk» mening
I Sacks (1992) terminologi kan vi si at 
hytteeierne i utstrakt grad søker å skape 
«tykk» eller rik mening, det vil si kom-
pleks mening gjennom en bestemt livs-
førsel på et bestemt sted. Crouch (1994) 
har kalt denne type fritidstilværelse en 
flukt for å finne et hjem, ikke bare en 
flukt fra hjemmet. Resultatene fra Sjo-
dalen viser at temaer som tilbake til 

naturen, inversjon (kombinasjon av lyst-
preget arbeid og avslapning) og kontinu-
itet er sentrale for hytteeierne. Dette kan 
forstås som en reaksjon på for mye 
«modernitet», hvor tilknytning til et 
sted over lang tid gir en «innsidefølelse» 
som er viktig for å opprettholde en per-
sonlig identitet (Giddens 1991).

Naturen – en vare
Et viktig utviklingstrekk ved dagens 
samfunn er at store befolkningsgrupper i 
økende grad synes å verdsette natur og 
miljø på måter som ikke fanges opp av 
det som kan kalles «vare»- eller «pro-
duksjons» metaforen. Mye av velstanden 
i samfunnet bygger på et dominerende 
natursyn som sier at naturen er et res-
sursgrunnlag som kan produsere varer, 
tjenester og opplevelser som samfunnet 
etterspør. Den nytteorientert filosofien 
reduserer enhver verdi eller egenskap 
ved naturen til en slags vare som men-
nesker etterspør. På samfunnsnivå mani-
fisterer dette seg for tiden som «bære-
kraftig utvikling». Naturen betraktes 
som en kilde til menneskelig subsistens, 
snarere enn en intuitiv, emosjonell opp-
levelse (Spaargaren & Mol, 1992). I dette 
perspektivet representerer natur en sam-
ling mer eller mindre generaliserbare 
egenskaper som i stor grad kan objektifi-
seres. Dette er naturressursforvaltnin-
gens og miljøplanleggingens språk. 

Med basis i et slikt syn, kan hyttelivet 
lett betraktes som et (funksjonelt) medi-
um for å realisere ønskede aktiviteter 
eller opplevelser i fritid. Selv om dette 
utvilsomt er et aspekt ved hyttelivet, er 

det antageligvis en utilstrekkelig tilnær-
ming for å gripe den tilsynelatende store 
betydningen fritidshus har i dagens 
samfunn (Jaakson 1986; Stewart & 
 Stynes 1994). 

Mening løsrives
Enkelte forfattere hevder at en menings-
krise er én viktig konsekvens av det 
moderne samfunnet. Dette assosieres 
ofte med en svekking av steds-baserte 
samfunn og verdier forbundet med 
rurale livsformer. Sack (1992) mener at 
moderniteten ikke så mye betyr en 
meningskrise, men at vi skaper nye 
meningssystemer i en verden sterkt pre-
get av masse-konsumpsjon og kommu-
nikasjon. I en slik verden er det markeds-
kreftene som skaper og bryter ned 
mening i høyt tempo. De samme krefte-
ne når dessuten stadig lengre inn i ulike 
deler av samfunnet, også rurale lokal-
samfunn. Mening blir i økende grad løs-
revet fra sted ved at mange typer steder, 
blir mer og mer like. Hva vi engang 
oppfattet som unike og spesielle steder 
mister sin særegne karakter og bestemte 
mening. Mening «spres» tynt utover, et 
lokalsamfunn blir mer og mer likt et 
annet med sine standardiserte kjøpesen-
tra, bensinstasjoner, veikroer og ensarte-
de boligarkitektur. Mening løsrives fra 
sted, og det blir opp til individet selv å 
konstruere mening og identitet, etter 
som steder ikke lenger gjør dette på 
klare og entydige måter.

Ferie fra moderniteten
Kanskje er den økende interessen for 
fritidshus også et uttrykk for søken etter 
stedsidentitet. Og kanskje stadig flere 
ønsker litt «ferie» fra moderniteten. For 
å mestre det moderne samfunns mange 
krav og hektiske livsform, er det nød-
vendig med en delvis refleksiv livsstil 
hvor man skaper andre former for 
mening deler av tiden på bestemte ste-
der. En hytte er et ankerfeste i et bestemt 
sted eller miljø hvor det skapes emosjo-
nelle, sosiale, kulturelle og historiske 
bånd. For mange kan et fritidshjem 
være en måte å skape kontinuitet, det vil 
si være sterkt og stabilt knyttet til et godt 
sted gjennom lange perioder i livet 
(McHugh et al. 1995). Hytta blir også et 
medium for å «vende tilbake til natu-
ren» og for å kombinere hvile og lystpre-
get arbeid. Hyttelivet kan gi en oversikt-
lighet og stabilitet i forhold til sted og 

Bjørn P. Kaltenborn

Hyttas historie Hyttas historie
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mening som kan være vanskelig å finne 
eller opprettholde i et turbulent hver-
dagsliv i det moderne samfunn. 

Skaper relasjoner
Livet på hytta gir mulighet for å bli nært 
knyttet til og kjent med et naturmiljø, og 
til å forvalte slektstilhørighet i et bestemt 
område. Hyttelivet kan også bidra til å 
skape relasjoner til kultur miljø og histo-
riske tradisjoner, og det kan gi mulig-
heter for å leve ut en spesiell livsstil med 
spesielle normer for atferd og samkvem. 
Livet rundt hytta kan representere en 
måte å skape rik og kompleks mening 
innenfor en liten sektor av tilværelsen 
(Williams & Kaltenborn 1999).

Samfunnet av i dag er innfløkt og 
mangfoldig når det gjelder fritidens 
rolle. Arbeids- og boformer er i sterk 
utvikling globalt. Folk er i minkende 
grad avhengige av å være på en bestemt 
plass for å utføre en bestemt jobb, 
mange befolkningsgrupper og yrker 
utformer stadig mer fleksible arbeids-
ordninger, og mobiliteten øker generelt i 
samfunnet. Ikke minst betyr det en 
alvorlig utfordring av illusjonen om sta-
bile meninger.

Dagens hytteliv kan sees både som en 
reaksjon og en tilpasning til slike proses-
ser. Globalisering av ulike slag kan opp-
fattes som en trussel mot kulturell og 
nasjonal identitet og lokale meningssys-
temer. Et eksempel er raskt økende inter-
nasjonal naturturisme som også i 
utstrakt grad benytter seg av norsk natur. 
En styrking av hytte- og utmarks kulturer 
generelt, eksempelvis seterbruk og gjen-
opptagelse av utmarksslått, er muligens 
også en territoriell markering i forhold til 
andre nasjonale og internasjonale inter-
esser. Debatter om hva som er typisk 
norsk, viser at det å oppsøke naturen for 
«fred og ro», «gå på tur» og skigåing er 
kodifisert som «nasjonale» aktiviteter 
(Hylland Eriksen 1997). Frilufts aktivi-
tetenes hus – hytta, blir  dermed også et 
symbol på nasjonal identitet.

Livet på hytta – det 
ordinære livet
Det senmoderne samfunnets mer fleksi-
ble forhold til bosted og boformer, kan 
også ha betydning for fritidshus. Hvis 
skillene mellom arbeid og fritid blir 
mindre både i tid, rom og innhold, kan 
fritidshjem få en økende betydning. Det 
kan bli praktisk lettere å oppholde seg 

lengre i og arbeide i og fra fritidshus. 
Muligens forandres også normer, slik at 
det i større grad blir sosialt akseptabelt å 
dyrke hyttelivet i flere sammenhenger. 
Hyttelivet kan nok til en viss grad for-
stås som en flukt fra det senmoderne 
samfunn, men det representerer kanskje 
også en søken etter en mer fleksibel livs-
førsel. Således får livet på hytta en 
refleksiv rolle i forhold til hverdagen. 
Denne situasjonen, det vil si muligheten 
til å leve annerledes og gjøre noe som 
kanskje oppleves som mer autentisk enn 

Norges Hytteforbund jobber med spørsmål omkring 
tomtefeste, veisaker, byggesaker, naboloven, renovasjon, skattespørsmål, 

salg/kjøp av hytte/tomt, vassdragsloven, generelle tekniske spørsmål, reguleringssaker, 

hyttesameier, generasjonsoverdragelse, skifte/arv, utslipp, utleie av hytte, 

servituttloven, strømpriser, parkering, båtplass, bobil, friluftsloven, 

konsesjon, tinglysning, snøscootere, beite, forsikringsoppgjør, avgifter generelt, 

ulovlig hogst, bruksendring, krepsefiske, nabospørsmål,  

spørsmål om jakt- og fiskerettigheter med mer.

arbeids- og hverdagslivet, er en annerle-
des inversjon enn det som forsøkes 
skapt gjennom kommersiell turisme. 
Her representerer steder og natur en 
slags regissert autensitet som er skarpt 
atskilt fra turistenes ordinære liv. Lang-
varig hyttebruk gir en annen form for 
intimitet og involvering med miljøet. 
For ivrige hyttebrukere kan etterhvert 
livet på hytta bli det ordinære livet som 
gir ønsket mening, mens det moderne, 
urbane livet representerer den ekstra-
ordinære tilværelsen.
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Tomtefeste – hva skjer?
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) avsa 12. juni 2012 dom i den såkalte tomtefeste-
saken. EMD kom til at retten til å kreve tids-ubegrenset forlengelse av festeavtaler på samme vilkår som før 
ved festetidens utløp, var i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Av: Grant Gundersen

Dette fordi resultatet i de 6 konkrete til-
fellene, ble at grunneiers avkasting av 
den tomten han festet bort, i forbindelse 
med forlengelse av kontrakten på ube-
stemt tid, ble bare 0,25 % av tomtens 
verdi. Dette fant EMD å være for lite. 

Domstolen sa imidlertid ingenting 
om hvor mye grunneieren burde kunne 
regulere i forbindelse med forlengelsen 
av kontrakter. Domstolen sa heller ikke 
at det er uforenlig med artikkelen at 
 festeforholdet, slik loven bestemmer, 
forlenges på ubestemt tid.

Regjeringen har satt ned et utvalg 
ledet av Kåre Lilleholt, professor ved 
Universitetet i Oslo, som skal foreslå 
endringer i tomtefesteloven. Reglene for 
forlengelse av feste for bolighus og 
 fritidshus skal gjennomgås.

Mandat:
•  Utvalget skal foreslå endringer i vilkå-

rene for å kreve forlenget feste – og 
gjennomgå hvilke endringer som er 
nødvendig av hensyn til folkerettslige 
forpliktelser. 

•  Spørsmål om bortfesters adgang til å 
kreve nye vilkår for feste og tilbake-
virkning, skal vurderes bredt. 

•  Forlengelsesretten er ikke en del av 
utvalgets mandat. Festere skal fortsatt 
kunne kreve festet forlenget inntil hun/
han selv sier opp eller tomten blir inn-
løst.

Utvalget skal avgi innstilling 1.oktober – 
det vil si bevisst satt til etter Stortings-
valget, da de fleste politiske partier ikke 
ønsker saken i valgkampen. Det blir da 
den nye regjering og det nye Storting 
som skal behandle saken, fremme for-
slag og godkjenne ny lovparagraf etc.

Det mest sannsynlige nå vil være at 
grunneierne får anledning til en noe 
høyere regulering av festeavgiften i for-
bindelse med at festekontrakter forlen-
ges, og dermed en bedre avkastning av 
tomtens verdi. Det er vel ikke urimelig 
at grunneiere skal ha en fornuftig 
avkastning på sin eiendom – så kan man 
diskutere hva som er «fornuftig»

Men vi aksepterer ikke festeavgifter 
basert på avkastning av dagens markeds-
pris. Festetomter er ikke et objekt for 
markedsvurdering, da festetomter ikke er 
et marked. Det finnes kun én kjøper og 
det er den som eier boligen/fritids boli-
gen – og som allerede har bygget – og 
dermed jo har rett til å benytte  tomten.

Mange grunneiere har et balansert 
syn på slikt, og de fleste bidrar også på 
forskjellig vis med å legge forholdene til 
rette for gode løsninger, både praktisk 
og økonomisk. 

Men det er dessverre altfor mange 
eksempler på grunneiere som ikke bare 
øker festeavgiften urimelig men som 
også benytter festeordningen til å skape 
problemer for hytteeiere ved salg av 
hytta, ved utvikling av infrastruktur (vei, 
strøm, vann og avløp etc.) og andre saker.

Som hytteeiere må vi passe på både 
lokalt og generelt nå, i forbindelse med 
endring av loven.

Det er viktig med lik rett til innløs-
ning for alle festere og det er også et 
spørsmål om ikke hele tomtefesteord-
ninga bør avvikles.

Styret i Norges Hytteforbund arbei-
der aktivt med saken, blant annet i sam-
arbeid med andre interesseforeninger 
som er berørt.

Mer informasjon vil komme senere.
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§NHFs jurist Gunnar Svendsen svarer på  
henvendelser fra våre medlemmer.

Arv
Jeg arvet for en tid tilbake en flott hytte i 
Nordland av en gammel tante. Arven 
var veldig overraskende, men ikke desto 
mindre gledelig, da jeg tilbrakte mange 
sommerferier på denne hytta som barn 
og ungdom. De siste 30 årene har jeg 
imidlertid bare vært innom hytta i korte 
perioder en håndfull ganger.

Nå viser det seg at min tante de siste 
13 årene har leid bort hytta på åremål til 
eierne av nabohytta, som har brukt den 
som feriested for sin øvrige familie. 
Dette, forstår jeg, i full forståelse med 
min avdøde tante. Dette går frem av 
hytte bok.

Utleieavtalen gjelder for 2 år til.
Min hyttenabo har i denne leieperio-

den bygd en brygge og et lite naust ut 
fra min tantes (og nå min) tomt. Strand-
linjen på deres egen tomt er slik at en 
brygge der ville vært lite gunstig (veldig 
grunt vann). Nå hevder naboen at det er 
han som har bekostet denne bryggen, og 
at avtalen med min tante har vært at den 
er hans eiendom. Min tante har aldri 
hatt båt. 

Byggesøknaden for brygge og naust 
er utferdiget av min nabo i min tantes 
navn.

Er det faktisk slik at naboen eier 
bryggen og naustet?

Svar.
I utgangspunktet er det slik at den som 
eier grunnen også eier alle installasjoner 
på grunnen, dersom ikke annet kan 
dokumenteres (bevises). Slik du frem-
stiller saken, går jeg ut fra at det ikke er 
inngått noen skriftlig avtale mellom din 
tante og naboen, og at det heller ikke 
kan fremlegges noen annen form for 
dokumentasjon som tilsier at han eier 

brygge og naust. Det faktum at naboen 
har bekostet anlegget, og at det er han 
som har fremsendt byggesøknaden, er 
ikke i seg selv noe bevis for at det er 
hans eiendom. Det kan like godt vært 
avtalt at byggingen av denne brygga har 
vært en del av betalingen for leie av 
hytta, selv om ikke dette er tatt inn i 
leie kontrakten. Jeg tror nok her du står 
sterkt i en tvist med naboen.

Asfaltering av vei
Jeg er én av i alt 36 hytteeiere som bru-
ker en privat vei fra riksveien og frem til 
hytta. Det er ikke andre enn oss 36 
hytte eierne som bruker veien, og vi har 
alle tinglyst veirett. Som en omforent 
ordning ble vi i sin tid enige om at vi 
alle skulle betale samme andel av ved-
likeholdskostnadene, og dette har vi 
praktisert i mer enn 30 år.

Slik jeg ser det, er veien slik den er, 
en grusvei, fullt ut tjenlig for det beho-
vet vi har. Noen oppgradering ser jeg 
ingen fornuftig begrunnelse for.

Nå vil imidlertid de tre som utgjør 
veistyret at veien skal asfalteres, og det 
ser ut til at de får de fleste hytteeierne 
med på dette. Særlig de som har hytte 
tett inn til veien, ønsker slik asfaltering 
p.g.a. støvplagen som nok kan være der 
om sommeren.

Er det slik at vi kan tvinges til å være 
med på å betale for en slik, som vi ser 
det, betydelig oppgradering av veiens 
standard, og i så fall, kan vi kreve en ny 
gjennomgang av prinsippet om at alle 
skal betale likt?

Svar.
Asfaltering av en slik privat adkomstvei 
som dette anses nok i dag som en type 

utbedring som alle brukerne må finne 
seg i å være med og betale dersom fler-
tallet av brukerkretsen (veglaget) beslut-
ter dette. 

Dersom noen av brukerne, slik som 
du, mener at man nå bør gå over på en 
differensiert fordeling av kostnadene, 
for eksempel basert på kjøreavstand fra 
riksvei og frem til hver enkelt hytte, så 
er dette noe dere kan kreve. Dersom 
dere ikke blir hørt av flertallet i den 
saken, kan dere få saken prøvet for 
skjønnsretten i såkalt veiskjønn.

Dere må imidlertid få dette nøye vur-
dert av sakkyndige m.h.p. hva dere kan 
spare ved en ny fordeling og hva dette 
koster å prosedere.

Hytte på campingplass
Vi eier en hytte – en meget enkel byg-
ning på cirka 30 kvm. delvis på grunn-
mur og delvis på påler – som er plassert 
midt inne i en campingplass. Hytta lig-
ger på leiet (festet?) grunn. Det er ikke 
oppgått noen grenser for tomten, men 
opparbeidelsen av tomten viser ganske 
klart hvordan både vi og grunneieren 
gjennom årene har oppfattet vårt «revir».

Det er ikke inngått noen skriftlig 
 festekontrakt, men vi har betalt en leie 
gjennom alle de 48 årene hytta har ligget 
på stedet. Campingplassen begynte å ta 
form for cirka 25 år siden og har vært 
besøkt av cirka 20 vogner (nå også 
 bo-biler) de siste 15-20 årene.

I fjor ble det ny eier av bruket, og før 
jul sendte vi ham varsel om at vi ønsker 
å innløse tomten. Grunneieren driver 
ikke noen form for gårdsdrift, og kan 
ikke vise til landbruksunntaket.

Nå hevder grunneieren at vi ikke har 
noen festekontrakt, men bare det han ➞

Juristen svarer
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kaller en leieavtale på linje med de cam-
pingvogneierne som har sine vogner 
stående der permanent. Han nekter inn-
løsning med dette som begrunnelse, og 
sier at han kan si oss opp på 2 års varsel.
Hvor står vi i denne saken?

Svar.
Slik du fremstiller denne saken, føler jeg 
meg ganske sikker på at din avtale om å 
ha hytten plassert der den er, må bli å 
oppfatte som en festeavtale. Tomtefeste-
loven sier i § 1 at den gjelder for feste 
(leige) av grunn. Loven sier altså uttryk-
kelig at feste og leie av grunn her er det 
samme. Det er den faktiske bruken av 
grunnen som er avgjørende.

Det faktum at det har «poppet opp» 
en campingplass rundt deg, har overho-
de ingen betydning for dette spørsmålet, 
og jeg mener også at manglende tinglys-
ning av festeavtalen ikke kan ilegges 
vekt i denne saken.

Du har dermed rett til å kreve tomten 
innløst, og i og med at det ikke finnes 
noen spesifisert avtale med bestemmelse 
om avgrenset festetid, så kan du kreve 
tomten innløst til 25 X oppjustert feste-
avgift, (se egen artikkel om dette på  
s. 14).

Gjerdehøyde
Vi ønsker å sette opp en fin skigard i 
grensen mot naboen. Den skigarden vi 
har valgt vil bli cirka 1 m høy (stolpene 
cirka 1,20 meter). Nå nekter naboen å la 
oss sette opp denne, og sier at han ikke 
vil akseptere en skigard som er høyere 
enn 80 cm. Kan han kreve det?

Svar.
Gjerdeloven (lov om grannegjerde) sier 
ingen ting om begrensninger i høyden 
på gjerdet. 

Dersom det på stedet ikke er andre 
ting (for eksempel reguleringsbestem-
melser) som hindrer deg i å sette opp 
gjerde, står du derfor i utgangspunktet 
fritt når det gjelder høyden. Dog heter 
det i lovens § 4 at et nabogjerde skal 
være slik laget at det ikke er urimelig til 
ulempe for naboen.

Dersom partene ikke blir enige på 
dette punkt, kan spørsmålet forelegges 
et gjerdeskjønn. Dette er omhandlet i 
lovens § 4. Gjerdeskjønn kan kreves 
gjennom jordskifteretten.

Tomtefesteloven igjen

Vi har ingen problemer med å forstå at 
loven kan være vanskelig å praktisere, 
og vi skal derfor her forsøke summarisk 
å gå raskt gjennom de mest vanlige 
spørsmålene som tomtefesterne støter 
på i praksis:

1. Eldre kontrakter
Når vi her snakker om «eldre» kontrak-
ter, mener vi kontrakter som er inngått 
før gjeldende tomtefestelov trådte i kraft 
1. januar 2002.
Hovedregelen – tomtefesteloven § 2 – er 
at loven gjelder for alle festekontrakter, 
også for slike «eldre» kontrakter.

Denne hovedregelen gjelder dersom 
enten ikke noe annet er uttrykkelig sagt 
i loven, eller går frem av sammenhengen 
(kontraktens innhold).

De unntakene som loven stiller er føl-
gende:

 – § 5 om kravet til skriftlig kontrakt og 
matrikkelføring. Dersom en slik 
«eldre» kontrakt bare er inngått 
muntlig, og det ikke er foretatt noen 
formell fradeling av tomten (feste-
nummer eller eget bruksnummer), så 
kan ikke festeren kreve dette.

 – Dette betyr også at festeren, dersom 
den eldre kontrakten ikke er tinglyst, 
ikke kan kreve tinglysing.

 – § 6 om avtale om lån eller innfes-
tingssum. Loven setter forbud mot 
slike avtaler for nye kontrakter (inn-
gått etter 1. januar 2002), men dette 
gjelder altså ikke for eldre kontrakter.

 – § 7 om festetidens lengde. Bestem-
melsen om at festetiden løper til evt. 
festeren sier opp («ubegrenset tid») 
gjelder ikke for eldre kontrakter. (For 
kontrakter inngått etter 1. januar 
1976 og før 1. januar 2002 gjelder 
dog en minstetid på 80 år).

 – §15 om regulering av festeavgiften. 
Se nedenfor.

 – § 35 om avgrensing i bortfesters rett 
til å kreve at fester skal innløse. Slike 
avtaler er ikke bindende for festeren. 
Dersom festeavtalen er inngått før 
1. januar 1976, kan dog festeren være 
bundet av en slik avtale dersom det 
etter forholdene ville være urimelig i 

forhold til bortfester at denne ikke 
kan kreve at fester innløser. (Vil nok 
sjelden komme til anvendelse).

 – § 42 om fremfeste. Dette gjelder til-
fellet der bortfesteren ikke er grunn-
eier, men bare har festerett til tomten. 
I nye kontrakter må både grunneier 
og den som har festerett til tomten 
sammen opptre som parter i kon-
trakten overfor fremfesteren.

Utover disse lovbefalte unntakene til 
hovedregelen i § 2, kan altså noe annet 
gjelde dersom det går klart frem av sam-
menhengen i selve kontrakten. Disse 
spørsmålene, som nok sjelden vil opp-
stå, kan være svært vanskelige å vurdere.

2. Regulering av festeavgift
Spørsmålet om regulering av festeavgift 
er tatt inn i lovens § 15. Hovedregelen er 
her at festeavgiften av begge parter kan 
kreves regulert hvert 10. år etter forand-
ringen i pengeverdien (konsumprisin-
deksen). Dersom partene «tvillaust» har 
avtalt annen reguleringsform: En slik 
avtale kan gå ut på at regulering av feste-
avgiften ikke skal kunne kreves, eller at 
partene kan kreve regulering etter et 
annet grunnlag enn konsumprisindek-
sen. I siste tilfelle kan bortfesteren ved 
første gangs regulering etter 1. januar 
2002, kreve slik regulering som er avtalt 
(for eksempel etter forandringen i tom-
teverdien). For kontrakter inngått 26. 
mai 1983, eller tidligere, gjelder dog en 
begrensning. Den går på at den reguler-
te festeavgiften ikke kan være høyere 
enn kr. 9.000 per da – etter kroneverdi-
en per 1. januar 2002. (Per d.d. utgjør 
dette cirka kr. 11.000).

Det er viktig å merke seg at slik regu-
lering utenfor hovedregelen bare gjelder 
for første gangs regulering etter 1. janu-
ar 2002. Har for eksempel bortfesteren 
foretatt regulering etter konsumprisin-
deksen etter denne dato, kan han ikke 
kreve annen regulering enn dette senere, 
uansett om kontrakten åpner for det.

I begrepet «tvillaust» ligger at avtalen 
ikke må være beheftet med noen form 
for tvil. Dette gjelder også for avtalens 
innhold. Høyesterett har her lagt listen 

Spørsmål knyttet til tomtefesteloven og forståelsen av denne utgjør 
rundt 30 prosent av de henvendelsene som månedlig kommer til 
NHF´s juridiske avdeling.
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meget høyt når dette begrepet vurderes 
opp mot avtalen i festekontrakten.

3. Festers fysiske rådighet 
over tomten
Med fysisk rådighet mener vi festers 
 faktiske bruk av tomten, slik som for 
eksempel generell opparbeidelse, boring 
etter vann, fjerning av trær, og lignende. 

§ 16 bestemmer i korthet at festeren, 
innenfor formålet med festet, har samme 
rådighet over tomten som om han var 
eier. Annet kan dog være avtalt i kon-
trakten, dette gjelder kanskje hyppigst 
når det gjelder fjerning av trær, og her 
har loven en egen bestemmelse om dette. 
(omskrevet i andre artikler i  bladet.)

Innenfor formålet, betyr at den råde-
retten som fester utøver må ha klar sam-
menheng med det faktum at festet er 
avtalt som et feste til fritidsbolig. Fester 
kan for eksempel ikke starte med utvin-
ning av grus i eget grustak på en slik 
feste tomt.

4. Forlengelse av festet
Dette er et svært ømtålig emne etter den 
dommen som falt i Strasbourg (EMD) i 
fjor sommer. (Også dette er grundig 
omtalt i flere artikler i bladet tidligere).

Rettstilstanden i dag er at fester, der-
som han har gitt grunneieren skriftlig 
varsel ett år før festetidens utløp, kan 
kreve forlengelse når kontraktstiden går 
ut, og da forlengelse uten tidsbegrens-
ning og på samme vilkår som i den kon-
trakten som går ut. Dette betyr at dersom 
kontrakten ikke hjemler for annen regu-
lering i forbindelse med forlengelsen enn 
lovens hovedregel (konsumprisindeks), 
så kan ikke grunneieren kreve noe annet.

I november 2012 ble det på bakgrunn 
av dommen i EMD vedtatt en midlerti-

dig lov som i korthet sier at gjeldende 
lov (§ 33) skal gjelde inntil evt. ny lov 
trer i kraft (bestemt til 1. juli 2014). Den 
midlertidige loven har egen bestemmel-
se om rett til revisjon av avtaler som 
inngås i tiden frem til den oppheves, slik 
at altså grunneieren evt. kan kreve etter-
regulering).

Det er viktig her å merke seg at den 
midlertidige loven nedlegger forbud 
mot i denne overgangsperioden å inngå 
andre type avtaler enn det loven hjemler 
– i følge gjeldende bestemmelse i § 33.

5. Innløsning
Siste avsnitt i denne summariske gjen-
nomgangen av tomtefesteloven er inn-
løsning. § 32 i loven gir festerne av tomt 
til fritidshus rett til å kreve tomten inn-
løst (kjøpt) etter 30 års feste på dato, og 
deretter hvert hele 10. år. Også her er 
kravet at fester skriftlig må varsle bort-
fester om at innløsning kreves, senest ett 
år før innløsningstidspunktet.

Dersom slikt varsel er gitt, og grunn-
eieren ikke kan påberope seg landbruks-
unntaket (se nedenfor), så kan altså fes-
ter kreve å få kjøpt tomten. Innløsnings-
summen skal være 25 X festeavgiften 
oppjustert (etter reguleringsbestemmel-
sen – se over) på innløsningstidspunk-
tet. Dersom kontrakten per sin opprin-
nelse har en form for tidsbegrensning – 
for eksempel som svært vanlig 99 år – så 
kan imidlertid grunneieren kreve at inn-
løsningssummen skal settes til 40 pro-
sent av dagens råtomtverdi. Råtomtverdi 
er tomtens verdi i dagens marked, der 
man trekker fra all den verdiøkning som 
festeren har stått for. (Dette kan for 
eksempel være at festeren har vært med 
å betale for adkomstveien, festeren har 
deltatt i betalingen av privat VA-anlegg, 

som alle hytteeierne i området nyter 
godt av, festeren har betalt for frem-
føring av strøm m.v.).

Det faktum at tomten i dagens mar-
ked kanskje ikke ville hatt noen reell 
verdi dersom den ikke var bebygget – 
p.g.a. byggeforbud, skal selvfølgelig ikke 
ilegges noen vekt. I verdsettingen må 
man tenke seg tomteverdien der man 
ser bort fra dette byggeforbudet, slik at 
tomten kan bebygges akkurat slik den er 
per innløsningstidspunktet. Evt. poten-
siale for ytterligere utbygging skal ikke 
telle med i verdifastsettelsen.

Når det gjelde landbruksunntaket, 
som er omtalt i lovens § 34 og nærmere 
spesifisert i forskriftene til loven, ville 
det føre for langt å gå i detalj om dette 
her. En god oversikt vil den interesserte 
tomtefester kunne få ved å «Google» seg 
inn på dette begrepet på internett.

I korthet kan vi imidlertid her si at 
dersom grunneieren driver jordbruk 
(dyrking og/eller dyrehold), skogbruk 
og/eller hagebruk av et visst omfang, 
kan han avvise kravet om innløsning. 
Som ytterligere vilkår stiller forskriftene 
krav om gårdens størrelse (minimum 
100 dekar eller 20 dekar dyrket mark) 
og omfanget av festeinntektene (mini-
mum kr. 15.000 per år). 

Vi ønsker ikke å gå mer i detalj rundt 
dette, da det her vil måtte bli snakk om 
en konkret vurdering av grunneierens 
situasjon i hver enkelt sak.

Vi håper at vi med dette har klart å gi 
leserne en oversikt over de mest aktuelle 
bestemmelsene i tomtefesteloven, og at 
dette vil kunne være til hjelp for den 
enkelte hytteeier når spørsmål rundt 
 festekontrakten skal vurderes.

Gunnar Svendsen
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Hyttefolkets bidrag til 
Hvalersamfunnet
Hvaler Hytteforening engasjerte i perioden 15.8. til 31.12.2012, Østfoldforskning AS og Miljøkom AS til å 
gjennomføre en undersøkelse om hva hyttefolket på Hvaler bidrar med til lokalsamfunnet. – Det viser seg 
helt tydelig at hyttefolket bidrar sterkt på alle sider av fellesskapet og at det er en ressurssterk gruppe både 
økonomisk og i utdanning. sier Mona Flemmen, nestleder i styret i Hvaler Hytteforening. 

Det sies at befolkningen på Hvaler øker 
til 30.000 eller mer i sommermånedene, 
det faktiske tallet vites ikke. Denne for-
midable økningen oppfattes som både 
positiv og negativ. De negative aspekte-
ne går på at hyttefolket ikke bidrar til 
felleskapet og er en ekstra belastning for 
Hvalers økonomi. Den store andelen 
hyttebefolkning er ofte kommunisert ut 
som en kilde til forargelse og konflikter, 
og de positive sidene har en tendens til å 
bli lite belyst. Hyttefolket på Hvaler 
bringer med seg både kompetanse, nett-
verk og kjøpekraft. De bidrar til felleska-
pet, men på hvilken måte og i hvilken 
grad? 

Resultatet av undersøkelsen viser at 
hyttefolket helt klart bidrar til felles-
skapet på Hvaler, både ved å skape 
grunnlag for å opprettholde det lokale 
næringslivet og lokalsamfunnet som 
sådan. Dataene fra undersøkelsen kom 
fra intervju med et utvalg av nærings-
livsaktører og et utvalg av personer/
funksjoner i Hvaler kommune. I tillegg 
ble det gjennomført en spørreunder-
søkelse blant de av medlemmene, som 
hadde oppgitt sin e-postadresse til 
 foreningen. 

De intervjuede næringslivaktørene 
stipulerte til at 50-90 prosent av omset-
ningen deres kunne tillegges hyttefolket 
og ringvirkninger av hyttelivet i kom-
munen. Dette skaper arbeidsplasser hos 
lokale tilbydere både innenfor bransjene 
varehandel, bygg og anlegg og kultur/
turistnæring. Fra kommunalt hold 
fremkom det at Hvaler kommune hvert 
år behandler et svært høyt antall bygge-
saker i forhold til kommunens faktiske 
størrelse og innbyggertall, noe som igjen 
bidrar til arbeidsplasser i offentlig sek-
tor. Tilretteleggingen for offentlig vann- 
og kloakk hadde heller ikke vært gjen-
nomført i den skala det er, om det ikke 
var for ønsker fra hyttefolket!

Både kommune og næringsliv frem-
hevet altså helt klart og tydelig at hytte-
folket har en sentral rolle for å utvikle 
Hvaler til et bærekraftig bo, fritids- og 
rekreasjonssted også i fremtiden! 

Målet med undersøkelsen for hytte-
foreningen, som ble sendt til hytteeiere, 
ordfører, rådmann, offentlig ansatte i 
teknisk etat og næringslivseiere, var å 
frembringe et solid faktagrunnlag om 
hyttefolkets bidrag til verdiskapning på 
Hvaler sett både fra næringsliv- og 
hytte folkets side. Det var ønske om å 
stille spørsmålstegn ved alle «gamle 
myter».  

Da faktagrunnlaget ble presentert, 
viste det seg helt tydelig at hyttefolket 
bidrar sterkt på alle sider av fellesskapet 
og at det er en ressurssterk gruppe både 
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Hvor mye penger (kr) mener respondenten selv at hyttehusstanden legger igjen på  
Hvaler i løpet av et år (gjennomsnitt).
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Resultatet og oppsummering fra intervjuene følger her.  
 
1. Hvor stor andel av årsomsetningen mener bedriften kommer fra hyttefolket/tilreisende? Hvor 

viktig er hyttefolket for bedriften? 
 

Ut i fra intervjuene så er det helt entydig at hyttefolket er viktig for de utvalgte næringsaktørene. For 
varehandelen estimeres hyttefolket å stå for 50-60% av all handel, og hyttefolkets bruk av tilbudene på 
Hvaler er det som skaper overskudd og trygge arbeidsplasser. I tillegg så får de fastboende både 
arbeidsplasser og et vareutvalg de ellers aldri ville ha hatt. Et av intervjuobjektene gav tydelig uttrykk for 
at det er virksomheten på sommeren som gir det overskuddet som gjør at man kan drive forretningen hele 
året.  
 
Bygg- og anleggsvirksomhetene estimerte også at hyttefolket står for over 50% omsetningen og et 
betydelig antall årsverk. Hyttefolkets behov gir grunnlag for et mangfold av småbedrifter og 
tilleggsnæringer, så som virksomheter knyttet til vedlikehold, servering, handel, hytteservice og 
hyttetjenester. Her blomstrer kreativiteten med hensyn til tilbud av nye tjenester, og disse bedriftene hadde 
ikke eksistert uten hyttefolket. For noen av disse aktørene tillegges hyttefolket opp mot 90% av 
omsetningen. Eksempel som ble trukket frem er at i dag er det sånn at hyttehusstanden ofte har mer enn en 
båt. Dette medfører ytterligere behov for service og tjenester.  
 
Kultur- og reiselivsaktørene er også tydelige på at hyttefolket bidrag er på over 50%, og at det er gjennom 
disse man kan sikre arbeidsplasser og overskudd. Det ble understreket at det er viktig å skille mellom 
hyttefolk og mer tradisjonelle ”badegjester”, og at hyttefolket aller helst vil være på hytta når de er på 
Hvaler. For å friste dem ut så må man ha et godt tilbud som inneholder det lille ekstra, det være seg både 
mat og underholdning.   
 
Andel omsetning og hyttefolkets betydning knyttet til de intervjuende næringsaktørene kan oppsummerer 
slik:  
• I gjennomsnitt står hyttefolket for 50-60% av årsomsetningen, for noen aktører hele 90% 
• Hyttefolkets bidrag til omsetningen skaper overskudd og gir trygge arbeidsplasser 
• Det er sommeren som gir overskudd og livsgrunnlag for årlig drift 
• De fastboende får et vareutvalg de ellers aldri ville ha fått 
• Hyttefolket bidrar til et mangfold av liv gjennom småbedrifter og tilleggsnæringer. 
 
Dette er sammenstilt i Tabell 2. 
 

Tabell 2 Hyttefolkets prosentvis andel av omsetning. Data fra intervju med et utvalg av næringsaktører. 

Kategorier Hyttefolkets prosentvis andel av omsetning 
Varehandelen (matvarer/dagligvarer) 50-60% 
Bygg og anlegg Over 50% 
Marinaer Opp mot 90% 
Kultur og reiseliv Over 50% 
 
 
 
 

Hyttefolkets prosentvise andel av omsetning. Data fra intervju med et utvalg av 
næringsaktører. 

økonomisk og i utdanning. 
Konklusjonen som må trekkes av 

rapporten, er at det må fremdrives et 
ytterligere og ikke minst forsterket sam-
arbeid mellom næringsliv, kommune og 
hytteforeningen. 

Rapporten har blitt presentert både 
på Kommunestyremøte i Hvaler kom-
mune i mars og på årsmøte til Hvaler 
næringsforum i mai, og alle parter er 
enige om viktigheten av samarbeid. 
Hvilke arenaer eller fora en skal legge 
opp, til må alle parter ha fokus på og det 
må ha prioritet. Ikke minst når man vet 
at det er 1,04 fritidsbygninger per inn-
bygger på Hvaler og i gjennomsnitt er 
det 4 til 6 personer pr. hytte i sommer-
sesongen. Da er ikke dagsbesøkende og 
båtfolket inkludert!
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Oppsummering av spørreundersøkelsen gjennomført blant et utvalg av hyttefolket. 
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o  bidrag på dugnader 
Det nevnes også at man bidrar i form av å skryte av Hvaler, snakke med folk, være engasjert i det som 
skjer og ha god kontakt med naboer. 

 
 
Tabell 6 gir også en oppsummering i tabellform av spørreundersøkelsen. 
 

Tabell 6 Oppsummering av spørreundersøkelse gjennomført blant et utvalg av hyttefolket. 

Hyttehusstanden Hytta 
Eieren er eldre enn 55 år 
Bruttoinntekt over kr 700.000,- 
4,53 personer over 18 år i husstanden 
Bruker hytta 59,5 døgn fra mai til august 
79% bruker hytta utover sommersesongen i 28,2 døgn 

Frittstående hytte fra 1966 på 77 m2 

7,6 sengeplasser 
55% festetomt, 45% selveiet tomt 
99 % har innlagt strøm 
53 % er tilknyttet kommunalt vann og avløp 
Har gjort utbedringer for kr 194.169,- siste 3 år 

Handel på Hvaler (kroner) Tilrettelegging for økt brukt av hytta 
Dagligvarebutikker: 25.000,- 
Bensin/drivstoff:20.000,- 
Bygg og anlegg: 16.000,- 
Kafeer/restauranter: 3.278,- 
Klær/sport og fritidsutstyr: 2.698,- 
Kultur: 1.170,- 

VA-anlegg 
Bilvei helt fram/utbedret vei 
Byggtekniske utbedringer 
Bedre kai/tilgjengelighet med båt 
Bedre parkering 

Kommunale forhold (ønsker) Næringsutvikling (ønsker) 
Ønsker bedre gang- og sykkelvei 
Bedre parkering 
Kildesortering 
Bedre mer informasjon fra kommunen 
Bedre mobil/internettdekning 
Kino 
Stemmerett og deltakelse ved valg 
Mer effektiv og raskere kommunal saksbehandling 
Merkede turstier 

Dagligvare på S.Sandøy 
SPA/badeanlegg 
Matbutikk i Papperhavn 
Båtplasser 
Slakter 
Interiør/klesbutikker 
Flere restauranter/dans 
Postkasser 

 
 

Fritidsboliger  
på Hvaler
Hyttebyggingen på Hvaler 
kom for alvor i gang i 1950-
årene. Til å begynne med var 
det folk fra Nedre Glomma 
som kom, den aller første 
hyttebyggeren kom i en snek-
ke fra Sarpsborg-området og 
de neste årene kom stadig 
flere tøffende i snekker for å 
leie tomter. I 2011 hadde 
Hvaler kommune 4306 fri-
tidsbygninger, 2051 bebodde 
og ubebodde boliger og 4160 
innbyggere. Dette gir en 
 faktor på 1,04 fritidsboliger 
per innbygger. Til sammen-
ligning hadde Fredrikstad og 
Sarpsborg 0,06 hytter per 
innbygger i 2007.  

Skatt på fritidseiendommer i Norge
NORGES HYTTEFORBUND ønsker å sette et kritisk, men også konstruktivt, søkelys på skattlegging av 
fritidsboliger i Norge. Ved å se på skattesystemet for fritidsboliger i et sammenhengende perspektiv, kan vi 
lettere høste forståelse for vårt arbeid for nødvendig forandring. 

Av: Mathias B. Dannevig

I denne artikkelen vil jeg, ved å gi en 
grov gjennomgang av skattesystemet for 
fritidsboliger, også belyse de skjevheter 
vi mener myndighetene må rette opp. 

Kan skattes dobbelt
I Norge utlignes kommunal EIEN-
DOMSSKATT innenfor lovens rammer 
etter vedtak i den enkelte kommune, og 
en statlig og kommunal eiendomsskatt 
tas inn gjennom den sentrale formue-
skatt. Slik kan eiendom i Norge skattes 
dobbelt, på 2 nivåer. Men dette er ikke 
obligatorisk, for mange kommuner 
praktiserer ikke eiendomsskatt mot sine 
innbyggere, og da er det kun formue-
skatten som rammer. La oss se nærmere 
på begge skatteformer.

Formueskatten på fritids
eiendommer
Hytter skal som et utgangspunkt formue-
lignes med 30 pst av byggepris+tomte-
verdi som verdigrunnlag for NYE fri-

tidseiendommer. Men for ELDRE hytter 
er det ikke slik at det årlig skal innlegges 
NY markedsverdi i ligningsgrunnlaget. 
Her forblir den gamle takst fra årene før 
på plass, men ofte med årlig oppjuste-
ring. Slike oppjusteringer rundt 10 pst 
er ikke uvanlig år etter år, men i forhold 
til utviklingen i MARKEDSVERDI for 
eldre fritidseiendommer, holder ikke 
ligningsverdien tritt med utviklingen. 
Og kjøper man en fritidseiendom som 
ikke er nybygget, arver man den eksiste-
rende skattetakst fra forrige eier.

Det beløp som fremkommer etter 
prinsippene ovenfor, går så inn i skatte-
yters LIGNINGSGRUNNLAG for for-
mue, sammen med bankinnskudd, 
aksjer, hus, biler, innbo og andre formu-
esgjenstander. Fratrukket husholdnin-
gens samlede gjeld, fremkommer en 
NETTOFORMUE, som etter et person-
lig bunnfradrag kr 750.000 , skattlegges 
med 0,7 pst formueskatt til bostedskom-
munen og 0,4 pst til staten. Altså til 
sammen 1,1 pst av nettoformuen over 
750.000 pr skatteyter, som gir 1,5 millio-

ner i bunnfradrag for et ektepar (alle 
satser 2012).

Skal vi konkludere om formueskat-
tens betydning for hytteeierne, må det 
bli at den ikke akkurat fremstår som en 
akutt kampsak for Norges Hyttefor-
bund. Sammenlignet med å putte pen-
gene i banken, får man redusert formu-
esgrunnlaget over natten med 70 pst om 
pengene i stedet investeres i en ny fri-
tidseiendom. Langt mer om man inves-
terer i en eldre eiendom.

Noen presiseringer skal vi 
likevel ta: 
1.  Vi må ikke forveksle fritidseiendom 

med sekundær bolig. Sekundær 
bolig, som ikke er klassifisert som 
fritidseiendom, har nå 40 pst og fra 
2014 (etter Regjeringens tiltakspakke 
mai i år) et skattegrunnlag på 60 pst 
av stipulert omsetningsverdi etter 
boligdata innsamlet av skatteetaten i 
2010. Disse boligdata gir en sjablong-
vurdering på eiendommens verdi, alt 
etter beliggenhet og størrelse. ➞
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Primær bolig har 25 pst av dette som 
ligningsverdi, men grensesatt til 30 
pst av reell salgsverdi om denne 
dokumenteres. 

2.  Og det er, som vi har vist, en betrak-
telig forskjellsbehandling mellom 
eiere av eldre fritidseiendommer med 
gammel ligningstakst, og nybygde 
fritidseiendommer. De eldre kan 
komme betraktelig bedre ut enn 30 
pst av markedsverdi. Slik var det for 
boligeiendommer før 2010, da en 
nasjonal retaksering ble gjennomført 
for disse, mens fritidseiendommer 
ble holdt utenfor denne prosessen. Så 
ulikhetene innen gruppen fritidsboli-
ger er fortsatt svært stor. 

3.  Så kan man ha forskjellig mening om 
formueskatt generelt. Det er en poli-
tisk diskusjon som vi ikke skal blande 
oss opp i, men fastslå at diskusjonen 
ikke er igangsatt ut fra hytteeiernes 
situasjon i formueskattebildet. Eiere 
av fritidseiendommer har helt andre 
og langt større bekymringer innenfor 
området eiendomsskatt, som i større 
grad enn formueskatten må være i 
fokus for Norges Hytteforbund frem-
over.

Eiendomsskatt – Skatte
filosofi og realiteter
Sentrale grunnsetninger i vår kulturs 
skattefilosofi kan kanskje oppsummeres 
slik: 
1.  Skattesystemet skal i utgangspunktet 

være likt for alle innbyggere i landet. 
Eiendomsskatten bryter med dette 
fordi den er ULIK. Kommunene kan 
velge en sats opp til 0,7 pst av MAR-
KEDSVERDI. Her skal hver eiendom 
takseres etter antatt salgstakst, og 
denne taksten skal stå i 10 år. Kom-
munene kan i noen grad legge for-
skjellige takstparametre til grunn 
mellom fritidseiendommer og boli-
ger. Retaksering kan så skje enten ved 
kontormessig oppjustering ved bruk 
av en prosentsats, eller ny markeds-
takst. Det varierer i stor grad hvilken 
skattesats den enkelte kommunen 
velger å bruke, og man har store fri-
hetsgrader til å tilpasse skattegrunn-
laget. Kommunene står nemlig fritt 
til å innføre det BUNNFRADRAG 
man måtte finne for godt. De fakto-
rer ovenfor ser vi fører til store ulik-
heter kommunene imellom, og ram-
mer eiendomsbesittere ulikt. Flertall 
av norske kommuner har ikke eien-
domsskatt for hytter og boliger, og 

her blir det samlede skattetrykket da 
betraktelig lettere for den enkelte 
hus- og hytteeier. 

2.  Skattlegging skal henge sammen med 
stemmerett. Skattlegging skal for-
trinnsvis kun skje mot de grupper 
som har rett til å uttrykke seg om 
dette i valg, og mulighet til å delta i 
valgkamp og stemmegivning for den 
ene eller andre skatteløsningen. Eien-
domsskatten bryter delvis med dette 
prinsippet også, fordi hytteeiere med 
bostedsadresse UTENFOR kommu-
nen, men med eiendom INNEN-
FOR, rammes i samme grad, eller 
hardere (se nedenfor) som kommu-
nens egne manntallsførte. Og det er 
kommunens folkevalgte som bestem-
mer skatten.

3.  Skattlegging skal ha sammenheng med 
skatte-evne. «Brei rygg bærer tung 
bør» og skattetrykk skal reflektere 
skatteyterens inntektsevne til å betje-
ne de pålagte skatter, slik vi blant 
annet ser i inntektsskattens progre-
sjonstrinn. Eiendomsskatten bryter 
fundamentalt med dette system, hvis 
man da ikke forutsetter at eiendom-
mer, som hvilken som helst aksje-
post, greit kan selges. Men siden 

dette stort sett dreier seg om folks 
boliger, fritidshus gjennom genera-
sjoner og tilhørlighet – og slett ikke 
investeringsobjekter – blir denne for-
utsetningen meningsløs.

Gode grunner?
Eiendomsskatt blir likevel av Finansde-
partementet omtalt som en skatt med 
«gode egenskaper». Først og fremst fordi 
det er en stabil skatteform som ikke føl-
ger konjunkturene i næringslivet, og 
dessuten har et skattegrunnlag som ikke 
kan «flyttes ut» slik finanskapital kan. 
Eiendomskatten – der den finnes – 
bidrar også til å skape balanse i formue-
skattlegging på finansformue og eien-
domsformue, der eiendommer ellers 
takseres lavere enn finansformue. Jfr 
gjennomgangen om formueskatt oven-
for.

La oss også ta med at det kan være 
fristende for nasjonale politiske partier å 
skyve noe av det nasjonale skatteansvar 
fra seg, bort fra Stortinget og over til 
kommunestyrene rundt om. Da blir 
mindre av det totale skattetrykket 
utslagsgivende på gallup og stortings-
valg, fordi det ikke nødvendigvis er «de 
sentrale politikeres skyld» at den enkelte 
føler et hardt skattetrykk der de bor.

Av 430 kommuner, bruker 197 
(2011) eiendomsskatt for hus og hytter, 
og får her tilført sine tjenestetilbud over 
3,1 milliarder kr. årlig fra denne grup-
pen. Skatteinntekter fra andre eien-
domstyper er over 4 milliarder, så den 
totale kommuneinntekt fra eiendoms-
skatten gir over 7 milliarder til norske 
kommuner. Særlig viktig er dette for tje-
nestetilbudet i kommuner der økonomi-
en er satt over styr av lettsindige kom-
munepolitikere. De kryr det av i mange 
kommuner som belaster sine innbygge-
re med denne skatteformen. Kulturhus 
og idrettsbaner er ikke alltid økonomisk 
bærekraftig på sikt. Resultatet mange 
steder blir stor gjeld og ROBEK – at Fyl-
kesmannen setter politikerne under 
administrasjon, og man trenger et løft 
for å komme på rett kjøl. Eiendomsskat-
ten er da en samfunnsnyttig løsning for 
å få kommunens primærfunksjoner på 
fote. Men dessverre er ikke alltid DET 
enden på visen: 

Avhengighet
For det er med eiendomsskatt for kom-
munepolitikere, som det er med alkohol 
for hver av oss: Et lite og moderat for-
bruk har sikkert sine gode sider, men 

Mathias B. Dannevig (64) er vararepre-
sentant til styret i Norges Hytteforbund, 
og utpekt som NHF´s skattepolitiske tals-
mann. Dannevig er utdannet statsviter 
og sjøforsikringskandidat. Han bor nå, 
som pensjonist, store deler av året i sitt 
sommerhus på Marivoll ved Grimstad. 
Han er bosatt i Lier og har her sittet 8 år 
i kommunestyret, samt i formannskapet i 
kommunen. Dannevig er i dag fylkespoli-
tiker i Buskerud Fylkeskommune. 
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kan likevel lett lede til avhengighet og 
stadig økende konsum om man er ufor-
siktig og ikke kjenner sin begrensning. 
Kommunepolitikere som tyr til eien-
domsskatt, står i akutt fare for å utvikle 
slik «alkoholisme» – fordi dette virke-
middel lett fremstår som en vidunder-
kur for å få alle punkter i partiprogram-
mene vedtatt på en gang. Og blir det for 
lite i potten i år, kan skattegrunnlaget 
etter 10 års praktisering justeres, og 
skattesatsene skrives opp innenfor 
lovens gode muligheter. Det er her – og 
ikke i partitilhørligheten – man ser for-
skjellen på politikeres kvalitet. Noen set-
ter sin ære i å forvalte kommunens øko-
nomi slik at skattebelastningen fra en 
eventuell eiendomsskatt holdes på et 
levelig nivå – eller ikke finnes i det hele 
tatt. Andre politikere bryr seg mindre 
om å sette tæring etter næring. Derfor 
finnes det også overraskende mange 
kommuner, som til tross for ordførerens 
sentrale partiprogram i moderpartiet 
om det stikk motsatte, påfører sine inn-
byggere og hytteeierne i kommunen 
store skattebelastninger.

Nye regler truer hytte
folket!
Det ble i sammenheng med statsbud-
sjettet 2013 vedtatt nye regler for takse-
ring av boligeiendommer for kommu-
ner som skal innføre eiendomsskatt, 
eller foreta omtaksering av eiendoms-
verdiene for å ØKE skattegrunnlaget. 
Tidligere måtte dette skje hvert 10ende 
år ved såkalt «kontormessig oppjuste-
ring» av takstene (generell prosentøk-
ning), eller at det ble foretatt en indivi-
duell MARKEDSTAKST for hver eien-
dom. Det siste er et kostbart maskineri 
for kommunene å sette i gang. For å 
gjøre en lang historie kort, så får kom-
munene nå anledning til alternativt å 
benytte de boligdata innsamlet i 2010 
(omtalt ovenfor) som er grunnlag for 
verdiansettelsen i formueskattesammen-
heng for boliger. 25 pst av disse takstene 
utgjør nå den LIGNINGSVERDI boliger 
har. 67 pst (80 pst fra 2015) skal kunne 
brukes som grunnlag for eiendomsskat-
ten. Alt dette før innføring av det bunn-
fradrag i skattegrunnlaget som kommu-
nestyret fritt måtte bestemme seg for. Til 
bruk ved eiendomsskatt, vil likevel slikt 
takstgrunnlag økes årlig i tråd med tak-
seringssystemets parametre for prisut-
vikling. Dette er altså ikke en takst som 
står stille i 10 år, slik den eldre eien-
domsskattetaksering er. 

En generell omtaksering av kommu-
nens eiendommer for formål eiendoms-
skatt, blir nå mye lettere og billigere enn 
før, og det er grunn til å tro at kommu-
nene vil velge disse mekanismer fremfor 
de gamle. 

NORGES HUSEIERFORBUND var i 
sine høringsuttalelser positiv til denne 
forandring, naturlig nok. De sjablong-
messige verdier for BOLIGEIENDOM-
MER som her fremkommer, vil aldri 
kunne ta hensyn til den verdiøkning 
som finnes etter beliggenhet, tomtestør-
relse og spesiell bygningsutførelse, og 
fremstår generelt klart fordelsaktig for 
den enkelte huseier. Det gis også 33/20 
pst «rabatt» på takstene. Dere som leser 
dette kan greit kontrollere saken selv: 
Har dere egen bolig, ta en titt på din 
selvangivelse og se på den fastsatte lig-
ningsverdi av huset ditt. Multipliser 
denne med faktorene 2,68 / 3,2 (2015) 

for å få henholdsvis 67 /80 pst av full 
takst, og sammenlign med de priser du 
opplever i eiendomsmeglernes annonser 
for samme område. 

Hva har så dette med fritidsboliger å 
gjøre? Jo, denne sjablongmessige vurde-
ring skal IKKE kunne brukes for fritids-
eiendommer. De må fortsatt takseres 
individuelt for kommende 10 års perio-
de, etter den salgstakst & markedsverdi 
takstmannen etter individuell befaring 
finner frem til. Det sier seg selv at dette 
vil kunne gi seg svært store individuelle 
utslag, særlig der beliggenhet og tomte-
størrelse bestemmer pris, og det er jo 
det viktigste kriteriet for hva fritidseien-
dommer omsettes for. 

SKATTEBETALERFORENINGEN 
har i sin høringsuttalelse til forandrin-
gen, uttalt at denne forskjellsbehandling 
mellom boliger og fritidseiendommer, 
er klart lovstridig. Men det tok departe-
mentet ikke hensyn til da forslaget ble 
lagt frem i 2012. Eksisterende forskjells-
behandling i systemer for verdifastset-
telse av boliger og fritidseiendommer, 
som det etter gammelt system er anled-
ning til, ble tvert imot brukt som 
begrunnelse for at forskjellsbehandling 
kan utvikles videre! 

POLITISK i den enkelte kommune 
setter dette hytteeiere i en presset situa-
sjon: Boligeiere, som jo har stemmerett i 

kommunen, og kan kaste ordføreren 
ved neste valg om skattene tynger for 
mye, får en mer behagelig takserings-
runde. Den årlige prisjustering av eien-
domsskattetakstene for boliger (etter det 
nye systemet) kan i tillegg få en reduk-
sjonsfaktor lagt inn av kommunens poli-
tikere. Så her kan kommunens egne fol-
kevalgte skreddersy for egne velgere. Da 
blir det politiske press for å innføre høye 
kommunale bunnfradrag tilsvarende 
MINDRE. Mens hytteeierne taper på to 
fronter: Man får jevnt over et HØYERE 
skattegrunnlag, og da reelle markeds-
takster ikke skal gjelder for de med 
stemmerett i kommunen, kan ikke hyt-
teeierne nyte godt av de høyere kommu-
nale bunnfradrag som kunne blitt inn-
ført hvis det hadde vært samme takse-
ringssystem mellom boliger og hytteei-
endommer. 

Vår spådom er at dette for enkelte 
kan få svært så dramatiske utslag. Erfa-
ringene skremmer, blant annet fra Aren-
dal i 2010/2011, hvor avisene var fulle av 
historier om familier som var truet til å 
selge sine boliger og hytter etter en ny 
takseringsrunde for kommunal eien-
domsskatt. Her ble det på grunn av 
presseoppslag og stor politisk ståhei, 
innført høye kommunale bunnfradrag 
for å bøte på situasjonen. Men med den 
NYE lovpraksis som nå innføres, ville 
ikke slike oppsiktsvekkende takster blitt 
satt på boligeiendommer, men kun på 
FRITIDSEIENDOMMENE. Da ville 
selvsagt langt færre ha brydd seg, få av 
de stemmeberettigede ville jo vært 
berørt.

Konklusjon
Norges Hytteforbund ser det derfor som 
en prioritert oppgave fremover å sette 
press på politikerne for å få denne dis-
kriminering opphevet. Alt i alt vil en 
takseringsreform med likheter til den 
som ble innført for boliger i 2010, også 
kunne slå positivt ut for hytteeiere. Ikke 
minst ved at det blir mer rettferdighet 
internt i gruppen, og et flatere takst-
grunnlag.

Vi vil videre arbeide for at om eien-
domsskatt skal praktiseres i den enkelte 
kommune, så må denne skatteformen 
ha en mer moderat profil. I dag åpner 
eiendomskatteloven for mange ulikheter 
og forskjellsbehandling, og den maksi-
male skattprosent på 0,7 pst må bli gjen-
stand for reduksjon, slik at det blir min-
dre behov for de kommunale bunnfra-
drag som skaper disse ulikhetene. 

«Erfaringene 
skremmer»
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Vindparker i Norge
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har hittil gitt konsesjon til 67 vindparker – ikke alle er bygd. 
Og 104 søknader er «under behandling», i tillegg til at planleggingen er avsluttet i 39 saker (som venter på 
avgjørelse). Tre saker er ute på høring. 

Av: Odd Handegård

I alt er 29 søknader avslått av NVE.  
I 2012 var 23 vindparker med 315 turbi-
ner installert og i drift. I gjennomsnitt 
var de i drift tredjedelen av året (vel 2700 
timer). Årsproduksjonen var 1.5 terra-
wattimer (TWh), én prosent av Norges 
vannkraftproduksjon. De fleste vindpar-
ker er foreløpig plassert i kystkommu-
ner. Det ser ut til at nesten alle har tek-
niske og/eller økonomiske problemer. 

Mange motforestillinger
Motforestillingene mot vindparker har 
stått sterkt blant frilufts- og naturinte-
resserte etter at parkene gradvis ble 
kommersielle prosjekter fra 1990-tallet. 
Nedbygging og rasering av naturområ-
der i en grad som grenser til miljøkrimi-
nalitet, har opprørt mange. Det samme 
har de betydelige skadene på fuglelivet, 
den visuelle forurensningen og støypla-
gene. I tillegg er det uttrykt tvil om 
vindparkene noen gang vil overleve uten 
store, evigvarende offentlige subsidier 
og en flerdoblet strømpris som norske 
husstander vil måtte betale. Ulempene 
med vindparkene er altså i utgangs-
punktet ganske klare, men hva med for-
delene? Kraftbransjen har i 10-15 år 
hevdet at vindkraft vil gi et nødvendig 
tilskudd til vår energiproduksjon. Hen-
synet til landets forsyningssikkerhet og 
til de klimaforpliktelser mange mener 
Norge har, blir oppfattet som viktige, ja, 
avgjørende. Men holder egentlig argu-
mentene om energibehov, forsynings-
sikkerhet og klimafordeler? 

Forsyningssikkerheten 
Forsyningssikkerheten i Norge er nesten 
perfekt. Kraftbransjen truer riktignok 
stadig med faren for «tørrår», samtidig 
som forskerne spår det motsatte – et 
våtere og villere vær i Norge. Men uan-
sett hvem som har rett, vil vi sjelden eller 
aldri få et underskudd på fornybar ener-
gi. Dersom det utenkelige likevel skulle 
skje, vil det ikke være noe problem å 
importere noen få TWh fra Sverige eller 

fra andre deler av EU. Det skulle bare 
mangle, så mye kraft som Norge normalt 
eksporterer. Vi trenger i alle fall ikke 
flere vindturbiner eller flere småkraft-
verk for å dekke vårt eget kraftbehov.

To tredeler av det totale energiforbru-
ket i fastlands-Norge er basert på vann-

kraft, mens for eksempel EU har proble-
mer med å komme opp i 10 prosent for-
nybar energi. EU´s ynkelige mål er 20 
prosent fornybar energi i 2020. Norske 
husholdningers energiforbruk er til sam-
menlikning mer enn 95 prosent forny-
bart, noe som bidrar til at Norge er suve-
rent best i klassen blant verdens industri-
land. Norsk industri bruker kun omlag 
15 TWh fossil energi, og tran sport sek-
toren (privatbiler, busser, fly, båter, tråle-
re, vann- og snøscootere m.m.) bruker i 
underkant av 60 TWh. En del av dette 
skal i samsvar med klimaforliket erstattes 
av energi fra vårt kraftoverskudd.

Klimaargumentet
Byggingen av vindparker begrunnes nå 
mer og mer med klimaargumenter, og 
kraftbransjen er ikke snau: Ikke bare 
skal kostbar vindkraft bidra til å fjerne 
CO2-utslipp i Norge. Vi skal med vårt 
kraftoverskudd på (foreløpig) i gjen-
nomsnitt cirka 4 TWh årlig, også erstat-
te mye av kullkrafta i Europa. Norge skal 
bli et «batteri for EU». Vi skal angivelig 
selge (dyr?) vannkraft til kontinentet når 
vindmøllene står stille i Danmark og 
Tyskland, og vi skal importere (billig?) 
vindkraft, kjernekraft og fossil energi 
når det blåser mye sør for Skagerak. For 
å få dette til, skal Norge bygge 3-5 nye 
eksportkabler, slik at den samlede 
eksportkapasiten blir halvparten av vår 
vannkraftproduksjon (minst 70 TWh). 
Kabelkostnadene blir enorme og kom-
mer i tillegg til investeringene i vindpar-
ker og nye «smarte» strømmålere. 

Samlet skal det investeres flere hun-
dre mil liar der, noe som kan bli norges-
historiens største feilinvestering dersom 
grådig heten i kraftbransjen ikke stanses.

Ingen effekt
I programmet «Brennpunkt» på NRK 
høsten 2012, ble det igjen dokumentert 
at vindmøllene ikke har noen effekt på 
klimagassutslippene i Europa. Det har 
sammenheng med at kvotesystemet i 
EU på en rekke måter har brutt 
sammen, og er ute av stand til å bidra til 
utfasing av fossil energi. Skulle dét ha 
vært mulig, måtte blant annet CO2-
avgiftene legges ensidig på den fossile 
energien, men det skjer ikke. Dessuten: 
Fem eller ti TWh med norsk vindkraft 
og småkraft, betyr at man knapt nok 
pirker i et enormt, globalt klimapro-
blem. Noen få TWh med vindkraft vil 
kun gjøre ubotelig skade på norsk natur. 
Dersom det er ønskelig med mer forny-
bar energi i Norge, finnes det langt 
bedre og mer skånsomme alternativer 
enn vindkraft (jordvarme, varmepum-
per, en del bioenergi og mye energi-
effektivisering, med mer).

Kort sagt: Norsk natur må ikke ofres 
for en så dårlig sak.

«Dette kan bli 
norgeshistoriens største 

feilinvestering»

Artikkelforfatter Odd Handegård adva-
rer mot å ofre norsk natur til fordel for 
vindmøller. 
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Jeg har vervet personen(e) på 
slippens bakside.

Medlemsnummer:
Norges Hytteforbund
Svarsending 2225
0091 OsloNavn:

Adresse:

Postnr./sted:

Frimerke

 ✁
JA – jeg/vi ønsker å bli medlem av  
Norges Hytteforbund!

Inngrepsfrie naturområder 
i Norge
Et nytt og forbedret kartverktøy for inngrepsfrie naturområder 
gjør det enklere å finne statusen for et område av Norge du 
er interessert i. Du kan blant annet beregne hvor mye et mulig 
inngrep betyr i tap av inngrepsfri natur.

Inngrepsfri natur (INON) er områder 
som ligger én kilometer eller mer fra 
nærmeste tyngre tekniske inngrep, 
som for eksempel vei, jernbane, større 
kraftledninger og vannkraftmagasiner. 
Ny utbygging gjør at det blir stadig 
mindre igjen av inngrepsfrie områder 
i Norge.

Direktoratet for naturforvaltning 
(DN) har nå lansert et bedre kartverk-
tøy for inngrepsfrie områder. Områ-
dene vises som transparente lag, der 
man som bakgrunn kan velge topo-
grafiske kart eller flybilder fra inter-
nett-tjenesten «Norge i bilder». – Det 
er også enkelt å velge kartutsnitt og å 
zoome ut og inn. Derfor er det blitt 
lettere enn før å studere inngrepssta-
tus for et konkret område av landet, 
sier seniorrådgiver Ole T. Nyvoll i DN.

Hvis du oppdager feil i kartet, er 
det nå også mulig å melde feilen 
direkte til DN gjennom en funksjon 
på nettsiden. Dette kan enten være 
inngrep som ikke er registrert eller 

registrerte inngrep som i realiteten 
ikke finnes, for eksempel veier i 
utmark som har grodd igjen. DN vil 
registrere meldinger om mulige feil 
som kommer inn, undersøke nærme-
re og etter hvert publisere feilmeldin-
gene.

En tilleggsfunksjon er at man nå 
kan tegne inn et inngrep og få bereg-
net hva det vil medføre i form av tapt 
inngrepsfri natur. Brukeren får til-
sendt en rapport via epost der før- og 
ettersituasjonen vises, og man får tall 
som viser hvor store områder med 
inngrepsfri natur som eventuelt vil gå 
tapt ved en utbygging.

DN ser for seg at det i første rekke 
er konsulenter, kommuner og privat-
personer som vil ha nytte av denne 
funksjonen.

Direktoratet for naturforvaltning 
har kartlagt utviklingen for disse 
områdene fra 1988 og fram til 2008.
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DIVERSE PRODUKTER:
Ca. 10%
Feieutstyr:
Hydr.Service A/S, Larvik
Tlf: 92 03 77 73
Mail: firmapost@hydraulikkservice.no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Byggmakker Sørbø Trelast, Stavanger
Tlf: 51 88 52 00
www.byggmakker.no

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

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

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

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

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

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

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

Montér Gol 
Tlf: 31 40 00 00
www.monter.no

Her får du medlemsrabatter:
Hos følgende leverandører får du rabatter ved å vise frem ditt NHF-medlemskort, evnt. 
kvittering for betalt medlemskap for gjeldende år. 

NB! Norges Hytteforbund har ikke noe ansvar for 
kvaliteten på varer og tjenester våre medlemmer mottar 
via rabattleverandørene i listen.
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Jødisk pike skjult i hyttevegg
Betzy Rosenberg var 21 år gammel da tyskerne kom til Norge i 1940. På grunn av en navneforveksling, 
kom hun seg unna da tyskerne hentet resten av familien hennes. Hennes skjulested ble en hytte på 
Byneset i Trondheim, her oppholdt hun seg i 2 ½ år. 

Tekst: Tove Helen Selbæk 
Bilder: Jødisk Museum, Trondheim

I 1941 var etnisk renskning godt i gang. Jødefami-
lier ble fotografert og det ble lagd pass og identifi-
kasjonspapirer med en klar og tydelig innstemplet 
«J» – jøde. Det er et under og ren flaks at Bety 
Rosenberg gang på gang unnslapp tyskernes klør. 

Betzys egne ord:
«De tok mennene først; morfar, onkel, far og lille-
bror på 18 år ble sendt til Falstad i Nord-Trøndelag 
sommeren 1942. I februar 1943 ble de sendt videre 
til Tyskland, i mars var alle døde. Senere samme år 
ble jødiske kvinner internert i en leilighet på Muse-
umsplass i Trondheim, blant annet min mor. Hun 
satt først på Falstad, så på Bredtveit, før hun ble 
sendt med fangeskipet Donau til Tyskland 24. 
februar 1943». 

Forsøkt lurt
Betzys familie ble altså tatt én etter én. Til slutt var 
det kun Betzy og hennes hjertesyke mormor igjen. 
Betzy ble tilbudt noen fluktmuligheter, blant 
annet av en NS-mann som ville lure henne i en 
felle. Hun avslo – og reddet trolig livet på grunn 
av dette. At han var en av NS egne soldater, avslør-
te hun da han skulle ta på jakken, og NS-merket 
avslørte seg et kort øyeblikk.  

Redningsmannen
Mormoren ble holdt skjult på et sykehus på grunn 
av sin sykdom. Selv ble Betzy kastet ut av huseier-
en. Folk var redde og turte ikke å omgås jødene. 
Redningsmannen ble Arne Haug-Rønning, en 
venn av familien. I november 1942 tok han den 
22 år yngre jenta under sine beskyttende vinger. 
Sammen sparket de fra Trondheim og ut til Byne-
set, hvor Arne i løpet av noen dager hadde bygd et 
skjul i barndomshjemmet sitt, Strandly. 

Rommet
Skjulestedet var innvendig tapetsert med svart 
blendingspapir for å hindre lukt ved ettersøking 
med hunder. Gulvflaten var cirka 50x65 cm, høy-
den cirka 120 cm. Det var altså ikke mulig å stå 
oppreist – og det var ingen lufting. Her inne satt 
Betzy i opptil 4 timer av gangen, det er ikke til å 
undres at hun svimte av flere ganger. Ingen visste 
at hun ble holdt skjult i hytta, utenom Anny og 
Jenny, Arnes to søstre. Nærmeste nabo var NS-
engasjert og hos han holdt Rinnan-folk til.  

Flere ganger lusket de rundt hytta hvor Betzy opp-
holdt seg, det var nære på noen ganger, men de 
avslørte aldri den jødiske jenta som oppholdt seg i 
nabohytta. 

Levde ubemerket
Betzy og Arne levde på ett rasjoneringskort, men 
de spiste også fisk og bær som Arne skaffet. De sov, 
våket og spiste på skift, forsøkte å leve så ubemer-
ket som overhode mulig. Likevel var det en over-
hengende fare for å bli oppdaget, da ventet den 
visse død for dem begge, det var de klar over. Avta-
len var at om de ble overrasket av politi eller gesta-
pister, skulle Arne først skyte Betzy, så seg selv. 

Så kom frigjøringsdagen
Fra de kom til Strandly i november 1942, var 
Betzy ute av hytta kun én gang frem til frigjørin-
gen cirka to et ett halvt år senere. De levde på tå 
hev hele tiden, i sitt indre eksil som far og datter. 
Frigjøringsdagen kom til slutt, 8. mai 1945. Men 
livet føltes ikke trygt over natten. Betzy levde mer 
eller mindre i skjul frem til juni mnd. Så valgte 
hun og Arne å ta bussen til byen, hvor folk var 
vantro over å se en levende jøde! 

Alle var borte
Omtrent alt som tilhørte jødene var blitt konfis-
kert og fjernet av tyskerne, Betzy fikk ikke en 
eneste ting fra sitt tidligere hjem tilbake etter fri-
gjøringen. Familie og venner, alle kjente og kjære, 
var borte. Mormoren levde fremdeles, men hun 
var svært skral. De to fikk kun møtes én gang, 
grunnen var at Betzy var forkjølet og måtte unngå 
mormoren – som ikke skulle utsettes for smitte. 
Kun få måneder etter døde mormoren.   

Husmor på Strandly
Betzy og Arne giftet seg etter krigen, på 
nyttårsaften 1949. Så ble Betzy husmor på Strand-
ly. Hun deltok både i fiske og bærplukking, men 
aldri alene de første årene, da var Arne alltid ved 
hennes side når hun forlot huset. De levde 
sammen på Strandly i nærmere 30 år. Betzy ble 
enke i 1985. Under krigen hadde hun lovet å pleie 
han dersom han noen gang skulle trenge det, og 
det løftet holdt hun da Arne ble syk. Han hadde 
dårlig helse i noen år, før han døde på Region-
syke huset i Trondheim i 1985. Selv levde Betzy 
frem til 2004. Krigen påførte henne store sår og 
enorme psykiske påkjenninger.

Jenny Rosenberg med dat-
teren Betzy Rosenberg

Betzy Rosenberg i vinduet 
til huset Strandly hvor hun 
ble skjult i under krigen, 
mai 1945

Arne Haug Rønning, 
ca.1950

Kilder: 
Jødisk Museum, Trondheim
Betzy Rosenbergs egne 
 memoarer
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Av god gammel årgang…
Den Norske Turistforening har 480 hytter spredt over hele landet. Hyttene ligger i skog og fjell eller langs 
kysten – og varierer fra store betjente fjellstuer med nærmere 200 sengeplasser, til små buer med bare et 
par senger. Her viser vi frem et knippe av DNT-hyttene i god gammel stil.

Jordbruhytta ligger i et naturskjønt område vest for Russånes i Saltdal kommune. Hytta ble på 1920-tallet flyttet dit den står i dag, 
fra et sted ved Kvitbergvatnet lengre oppe i Jarbrudalen og ble tatt i bruk av Statskog som skogshusvære. Bodø og Omegns Turistfore-
ning eier og driver hytta. Foto: Helge Lyngmoe

Øvre Fjellstul er ei koselig gammel seter som Kongs-
berg og Omegns Turistforening (KOT) leier. Hytta 
ligger i Tinn i Telemark. Fram til 1967 var det seter-
drift på Øvre Fjellstul. De gamle tømmerveggene og det spesielle interiøret gir en helt spesiell 
atmosfære. Gamle ting og redskaper henger på veggene eller finnes på hyllene, og den 
gamle mjølkebua har blitt kjøkken. Foto: Mette Martinsen

Bleskestadmoen ligger i Suldal 
(Rogaland), to timers gange opp fra 
Bleskestad. Bygningene ligger på en 
vakker stølsvoll omkranset av fjell-
bjørkeskog og snaufjell. De gamle 
tømmerveggene og det spesielle 
 interiøret gir en helt spesiell atmo s-
fære. Hytta driftes av Stavanger 
Turistforening. Foto: Kjell Helle 
Olsen/Stavanger Turistforeninig


