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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 (SørTrøndelag) 
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. 

«Politikk er muligens kunst» sa Otto von 
Bismarck. Akkurat nå er det politikk over
alt. Det selges på gatehjørnet. Din stemme 
betyr noe, men det er kun en kort periode 
vi velgere konkret kan vise støtte eller mis
nøye.

Jeg ønsker å legge vekt på tre samspills
områder, som alle ble belyst på generalforsamlingen. Nytt styre 
er for øvrig i full gang med programmet som ble vedtatt. De tre 
viktigste områdene er; kommunen og hyttene, grunneieren og 
hyttene og det lokale næringsliv og hyttene. Får vi disse sam
spillsområdene til å fungere, så tror vi på et godt hytteliv.

Får vi politikere som ikke klarer å løse utfordringene og 
balansere hensynene, blir det misnøye hos en av partene. Det er 
ingen over tid tjent med.

Det som forundrer oss, er politikernes manglende villighet 
til å synliggjøre reelle diskusjoner nå rett før valget. Den enkelt
saken vi får mest henvendelser på, er tomtefestesaker. Nå er 
tomtefesteloven under endring og nytt lovforslag kommer 
1. oktober. Tomtefestesaken betyr mye for oss hyttefolk. Tomte
festesaken betyr mye for grunneiere. Ergo så vil de politiske 
partiers holdning til den nye tomtefesteloven ha en stor betyd
ning for valget. Det kan bli en sak som kan tippe velgere fra 
parti til parti. Men eksisterende regjering har valgt ikke å ha 
denne saken oppe før valget. Kanskje de forskjellige politiske 
partier i dagens regjering, har så forskjellige utgangspunkt for 
tomtefesteloven, at det kan sprenge samarbeidsregjeringen? Nå 
velger man ikke å ta opp denne politisk hete poteten opp fra de 
politiske partiers ståsted.

Vi har derfor sendt ut spørreskjema til alle politiske  partier. 
Ett av spørsmålene vi ønsker svar på, er de respektive partiers 

posisjon ift. Tomtefesteloven. Dersom den nye loven blir 
ubalan sert, vil politikernes bidrag kun medføre økende kon
fliktnivå mellom hytteeierne og grunneierne. Vi i hytte
forbundet vil jobbe for en balansert løsning som kan dempe 
konfliktnivået. På sikt vil vi heller jobbe med konstruktive 
modeller, for å utvikle et samarbeid mellom hyttefolket og 
grunneiere.

Til vår glede så ser vi at hytta har fått en stor plass i stor
tingsmelding nr. 13 (20122013) – «Ta Heile Noreg i Bruk». 
Her blir mulighetene for kommunene og verdien for det lokale 
næringslivet ved å utvikle hyttenæringen, godt beskrevet. Det 
er med glede at vi nå registrerer at hytta blir tatt inn som en 
mulighet lokalt. Hytta er ofte bygd i utkant–Norge og bidrar til 
utvikling av det lokale næringslivet.

Så spørsmålet blir nok hvordan politikerne skal omsette 
pene ord i en stortingsmelding, til praktisk handling. Det vi 
forventer som et minimum, er en god løsning på tomtefeste
loven og en endring av skattegrunnlaget for hytter. 

Bjørnstjerne Bjørnsson sa: «I politikken må sannheten vente 
til noen får bruk for den».

Vi har denne gang valgt å stille partiene konkrete spørsmål 
om hyttepolitikken. La oss håpe at dette får fram sannheten 
denne gang.

Godt valg!

Med vennlig hilsen

Styret i Norges  Hytteforbund:
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Hytta –  
et betydelig skatteobjekt i 
vår nasjonale økonomi
I forrige utgave av H&F var det inntatt en utmerket artikkel skrevet av det nye varamedlemmet til styret 
i NHF, Mathias B Dannevig, der han tok for seg skatteleggingen av fritidseiendommer sett i et politisk 
perspektiv. I denne artikkelen pekte Dannevig på flere åpenbare urimeligheter i dagenssystem, først og 
fremst  for kommunal eiendomsskatt , og særlig etter nylig omlegging av takseringsreglene fra 1.1.2013.

Hytta er, som Dannevig slår fast i sin 
artikkel,  i ferd med å bli et betydelig 
skatteobjekt særlig for de kommuner 
som praktiserer eiendomsskatt. I Hytte 
& Fritid nr.1/2013 skrev vi om bereg
ningsmetoder for formuesskatt og eien
domsskatt. Formuesskatten nyter staten 
godt av, og eiendomsskatten går til kom
munen der hytta befinner seg. Dannevig 
peker på de urimelige konsekvenser 
som disse nye beregningsmetodene får 
spesielt for hytta som skatteobjekt.

Staten krever dessuten eventuell gevinst
skatt ved salg av hytte, arveavgift ved 
overføring til arving og dokumentavgift 
og tinglysingsgebyr ved alle overdragel
ser. I tillegg til dette må hytteeierne 
betale for kommunale tjenester som 
vann og avløp, samt renovasjon.

Vi vet ikke om noen har regnet på hva 
alle disse skatter og avgifter bringer inn 
av penger til de offentlige kassene i løpet 
av et år, men at det er store summer vi 
snakker om, er helt sikkert. Dette er 
altså penger som alle hytteeiere, som har 
valgt å bruke sine sparepenger til å eta
blere eget feriested innenfor landets 
grenser, og som i ferien putter hele sitt 

feriebudsjett inn i den norske økonomi
en, må betale til samfunnet for å kunne 
gjøre dette. De som velger en annen 
 løsning, som reiser til utlandet og pøser 
feriepengene inn i andre lands økonomi, 
blir ikke avkrevd noe av den norske stat 
eller de norske kommuner for dette. 

Konklusjonen ut fra denne syns
vinkel, blir selvfølgelig at det rent øko
nomisk sett er lite lønnsomt å være 
hytte eier fremfor å velge å avvikle sine 
ferier i utlandet.

Noen av oss, ja faktisk svært mange, vel
ger til tross for dette å etablere seg som 
hytteeiere og dermed underkaste seg det 
skattetrykket som her beskrevet. Da vi 
tidligere har gått mer i detalj både hva 
angår arveavgift («gravrøverskatt» som 
noen ynder å kalle det), formuesskatt og 
eiendomsskatt, tar vi her for oss gevinst
beskatningen ved salg av hytte. (På side 
16 vil vi se nærmere på dokumentavgif
ten).

Som selger av en hytte blir du et skatte
subjekt, slik at den gevinsten du har hatt 
i form av verdiøkning av hytta fra du 
kjøpte den til du selger den, blir gjen
stand for beskatning.

Dersom du har eid og selv brukt 
hytta sammenhengende i 5 år, eller i alle 
fall 5 år av de siste 8 årene siden du 
kjøpte den, så går du fri for gevinstbe
skatning. Selger du hytta før 5 (evnt 8) 
år har gått, må du betale 28 % skatt av 
hele «fortjenesten». Fortjenesten – eller 
gevinsten – utgjør forskjellen mellom 
inngangsverdien (det du betalte for 
hytta da du kjøpte den) og salgssum
men. Til fradrag går utgifter til faktiske 
dokumenterbare investeringer som har 

medført standardhevning av hytta. Slike 
standardhevningsutgifter vil ofte bli 
gjenstand for diskusjon med skatteeta
ten. Spørsmålet blir om utgiftene bare 
har gått til rent vedlikehold (som ikke 
kommer til fradrag) eller om det er fak
tisk standardhevning det er snakk om. 
For eksempel er innleggelse av vann og 
avløp, et typisk og klart eksempel på 
slike standardhevningsutgifter. I tvilstil
fellene avgjør skatteetaten dette ut fra 
sitt skjønn.

Her kommer en viktig ting inn. 
Egeninnsats i forbindelse med slike 
standardhevningsprosjekter, er fra-
dragsberettiget mot gevinsten under 
forutsetning av en skikkelig doku-
mentasjon. Den eneste sikre måten å 
dokumentere slik egeninnsats på, er at 
man passer på å redegjøre for den i sin 
selvangivelse det året da innsatsen har 
funnet sted. Slik redegjørelse skjer ved at 
man i merk nadsrubrikken i selvangivel
sen anfører at man for eksempel i for
bindelse med at det er bygget vei frem til 
hytta (klar standardheving), har gjort alt 
arbeidet selv. Oppgi antall timer som 
har gått med, og dokumenter evnt. hva 
dette arbeidet ville ha kostet dersom det 
var blitt satt bort i entreprise. 

Verdien av slik egeninnsats på fritid 
regnes ikke som inntekt (skatteloven 
§ 515 nr 6), og vil således ikke bli beskat
tet, men den plusses altså på inngangs
verdien når gevinsten skal beregnes.

Det var da tross alt noget!

Gunnar Svendsen

«Vi vet ikke om noen 
har regnet på hva alle 

disse skatter og avgifter 
bringer inn av penger til de 
offentlige kassene i løpet 

av et år, men at det er store 
summer vi snakker om, er 

helt sikkert»

«Det var da  
tross alt noget!»
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Stortingsvalget 2013
Svar til Norges Hytteforbund 
fra de politiske partier 
Norges Hytteforbund (NHF) har spurt de politiske partier om 6 utvalgte politiske områder med stor 
betydning for folks anledning til et ”godt hytteliv”. Vi skal her gi en oppsummering av de svar vi har 
mottatt. Plasshensyn tilsier at vi ikke i denne artikkelen kan bruke mye plass på alle svar fra alle partier, 
men må nøye oss med en oppsummering. Vi vil derfor sterkt oppfordre leserne til selv å avsjekke den 
ordlyd partiene selv har avgitt – svarene  fra hvert parti er gjengitt i sin helhet på våre nettsider  
(www.hytteforbund.no). 

Spørsmål 1. 

Kommunal eiendomsskatt
Nye regler for verdifastsettelse av eien
dom for eiendomskatt i kommunene er 
gjort gjeldende fra 1.1.2013. Nå kan 
kommunene for BOLIGER bruke de 
skattedata som allerede er på plass for 
fastsettelse av FORMUESKATTE
GRUNNLAGET. Dette gir for BOLI
GER en sjablongmessig og mykere 
verdi vurdering enn en individuell besik
tigelse og takstfastsettelse av omset
ningsverdi som tidligere var påkrevet. 
Slik verdifastsettelse skal likevel ikke 
kunne skje for verdifastsettelse av FRI
TIDSEIENDOMMER. Her skal det 
fortsatt kun brukes individuell taksering 
av antatt OMSETNINGSVERDI. Dette 
mener Norges Hytteforbund på sikt vil 
kunne gi klart høyere takseringsnivå for 
fritidseiendommer i forhold til boliger. 
Samt minske behovet for høye bunnfra
drag som fritidseiendommer ville dratt 
nytte av, fordi skattegrunnlaget for dem 
med stemmerett i kommunen er gjort 
flatere.

1.  Mener ditt parti at det generelt skal 
være likebehandling av fritidseien
dommer og boliger i kommunen ved 
fastsettelse av eiendomsskatt? 

2.  Vil ditt parti i kommende stortings
periode ta initiativ til, eller aktivt 

støtte, at lignende system for verdi
fastsettelse ved eiendomsskatt for 
boliger også skal kunne gjøres gjel
dende for fritidseiendommer? For 
eksempel ved at det fastsettes en sja
blongverdi for tomt og at bygnings
masse takseres ut fra fullverdi forsik
ringssum med fratrekk for alder? 

3.  Mener ditt parti at en årlig kommu
nal eiendomsskatt på 0,7 pct av indi
viduelt taksert omsetningsverdi – 
uavhengig av eiers reelle skatteevne – 
representerer et riktig skattenivå for 
fritidseiendommer i Norge? Hvis 
ikke, vil partiet ta initiativ til å refor
mere loven, eventuelt støtte en 
reduksjon av skatteøret for eien
domsskatt i kommunene? 

Styrets vurdering:
Norges Hytteforbund har merket seg at 
Høyre, til tross for uttalte intensjoner 
om å begrense eiendomsskatt, og frafall 
av statlig oppmuntring til kommuner 
som innfører slik skattlegging, ikke tar 
stilling for nye nasjonale begrensninger 
av eiendomsskatten for fritidseiendom
mer. Man skyver det hele ut til kommu
nal avgjørelse og skjønn. Det samme 
gjør Venstre, men deres svar er i det 
minste mer konkret på den likebehand
ling i det sentrale lovverk som vi etter
spør. Men som man her gjør, å henvise 
til at kommunalt selvstyre skal bestem

me, etter at man først sier at «eiendoms
skatt ikke bør iverksettes, bør begrenses 
eller trappes ned», er jo meningsløst. 
Det hjelper lite med gode intensjoner i 
sentrale partiprogrammer – uten påføl
gende NYTT LOVVERK – når de 
enkelte ordførere ikke trenger følge par
tiprogrammene i sin egen kommune 
som er i pengenød, og tar alle midler i 
bruk. FrP er derimot klar på å være helt 
imot all eiendomsskatt, ikke bare for fri
tidsboliger. Realpolitisk fremlegges 
ingen strategier for nedtrappingsplan, 
og FrP synes å ville avvikle 6,1 milliar
der inntektskroner til kommunene på 
en gang, ser det ut som. Greit nok, og 
det er selvsagt all grunn til å tro at FrP 
vil støtte de moderasjonsforslag vi etter
lyser, om slike kommer. Vi kan jo alltid 
håpe på at også andre vil følge opp i en 
slik situasjon. 

AP gir tynne og unnvikende svar på 
de utfordringer vi stiller til dem om 
eiendomsskatt. Der i gården er man i 
høyden villig til «å diskutere» «uheldige 
utslag» av nytt regelverk og synes ikke å 
se problemene med de regler de i regje
ring selv har skapt. Senterpartiet vil ikke 
gjøre noe som helst med dagens ordnin
ger, men overlate alt til kommunenes 
eget skjønn, der hytteeiere stort sett ikke 
har stemmerett. SV og Rødt gir svar 
som ikke kan synes å tjene hytteeiernes 
interesser, selv om man fra SV kan spore 
en liten velvilje til reform hvis «godt 
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nok» datagrunnlag om fritidseiendom
mer kan foreligge. Man svarer fra disse 
to partier også delvis på andre spørsmål 
enn de vi faktisk stiller. 

Når det gjelder spørsmålet «Eien
domsskatt» er det klart KrF som utmer
ker seg, sett fra NHFs ståsted. Partiet ser 
de poenger vi påpeker om likebehand
ling av boliger og fritidseiendommer og 
går inn for at det skal innføres en «sik
kerhetsventil» på 30 pct av omsetnings
verdi for begge typer eiendommer uten 
forskjellsbehandling. 

Norges Hytteforbunds konklusjon – 
med bakgrunn i de svar som avgis – er 
derfor at fortsettelse av den rødgrønne 
regjering ikke synes å ville bidra til forbe
dring av dagens urimelige skatteregime. 
Det er merkelig at en regjeringskonstella
sjon som søker gjenvalg ikke makter å 
hensynta 420.000 hytteeiere med over 
1,2 millioner brukere. En mager trøst for 
rødgrønne hytteeiere kan i høyden være 
den statlige støtte til kommunal økonomi 
som man her skryter av: Innskrenkes de 
statlige bevilgninger til kommunene av 
en ny regjering slik enkelte frykter, vil 
økt eiendomsskatt for alle kunne bli 
resultatet på tross av hva nye regjerings
partiers partiprogrammer sier, så lenge 
ikke nye SENTRALE regler er på plass. 

Ut fra de svar vi har fått vil forand
ring mest sannsynlig kunne komme fra 
den borgerlige side: Kun KrF synes her å 
forstå hva saken realpolitisk egentlig 
dreier seg om. Men vi må klart forvente 
at også FrP i en konkret situasjon vil 
støtte KrF*s vinkling, mens Høyre og 
Venstre (noe overaskende) ikke gir enty
dig svar på dette. For også på borgerlig 
side er det unnfallenhet hos Høyre og 
delvis Venstre til innenfor det eksiste
rende skattesystem å støtte nye sentrale 
regler som begrenser kommunenes 
muligheter til å ta seg til rette og diskri
minere hyttefolket.  

Spørsmål 2. 

Tomtefesteloven
Etter dom 12.juni 2012 i Den europeiske 
menneskerettsdomstolen må Norge 
endre Tomtefesteloven. Regjeringen har 
nedsatt et utvalg som skal fremme for
slag til endringer men dette kommer 
etter valget. Vi ønsker å få fram de poli
tiske partiers synspunkter før valget og 
stiller derfor følgende to spørsmål:

1.  Vil ditt parti avvikle hele tomtefeste
ordningen, eller i det minste gi lik 
rett til innløsning for alle festere?

2.  Vil dere foreslå eller støtte en ny for
mulering av tomtefestelovens § 33 
som ligger så nær den gamle loven 
som mulig slik at festeavgift ikke kan 
økes urimelig?

Styrets vurdering: 
Her er det uten tvil størst velvilje fra  
AP, SV og Rødt i forhold til de behov 
hytteeierne har, og signaliserer i sin 
spørsmålsstilling: Rødt gir eksempelvis 
et ubetinget JA til svar på begge spørs
mål. SV er mer konsentrert omkring 
BOLIGER enn fritidseiendommer, men 
likevel positiv til vår vinkling selv om 
partiet ikke vil avvikle tomtefesteinsti
tuttet for hytter. AP gir et generelt svar 
som heller ikke bekrefter at tomtefeste
ordningen bør avvikles, men som vekt
legger god innløsningsrett og regule
ringsregime for festeavgifter som tomte
festere kan leve med. Senterpartiet (SP) 
skiller seg så ut fra sine alliansepartnere: 
Partiet presiserer sin enighet med dom
men fra Strasbourg, og vil endre tomte
festeloven med referanse til dette.
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På borgerlig side er det dessverre 
svært mye uklarhet. Venstre svarer «vet 
ikke» på begge spørsmål. KrF og SP er 
begge partier med sterke bånd til bort
festere av eiendom, hhv Opplysningsve
senets fond og bondenæringen. Svarene 
fra KrF reflekterer dette, om enn 
sammen med uttrykk for at ordninger 
skal være «balanserte» i begge retninger. 
Høyres svar er med referanse til «lang
siktighet» lite forståelig og ikke å bli 
klok på, annet enn å være et signal om 
at tomtefestere ikke skal ha for store for
håpninger om favorable innløsningsord
ninger og begrensning av festeavgifter 
derfra. FrP gir også et svar som tydelig 
viser at den prinsipielle, private eien
domsretten her står høyt i kurs, og at 
dette skal komme bortfester til gode. 

Vår konklusjon er at om de borger lige 
partier kom bedre ut om eiendomsskat
ten enn de rødgrønne i forrige spørsmål, 
så er situasjonen omvendt her. I hvert 
fall om vi ikke inkluderer SP med for 
mye innflytelse i en fortsatt rødgrønn 
konstellasjon, for her vil partiet være en 
bremsekloss. Festere av hyttetomter vil i 
Stortinget likevel kanskje få større forstå
else for sin situasjon ved at dagens parla
mentariske situasjon fortsetter?

 

Spørsmål 3.

Praktisering av boplikt
Mange kommuner har innført boplikt 
for boligeiendommer for å sikre at vikti
ge områder i kommunen har fast bebo
else året rundt. Dette setter skranker for 
hvordan boligeiendommer kan brukes 
til fritidsformål der dette kommer i kon
flikt med boplikten. Norges Hyttefor
bund mener praktisering av boplikt i 
landets kommuner må underlegges 
regelmessig vurdering i kommunene, 
for å sikre at lovforbud det ikke lenger er 
praktisk behov for ikke blir unødvendig 
opprettholdt 

1.  Vil ditt parti opprettholde hoved
prinsippene i lov om boplikt?

2.  Hvis ja, vil ditt parti ta initiativ til, 
eller støtte, at kommunene pålegges 
jevnlig å vurdere fortsatt nødvendig
het av innført boplikt for bopliktom
rådene i den enkelte kommune?

Styrets vurdering:
Svarene følger den politiske skala slik at 

Høyre og FrP er de partier med klareste 
holdninger MOT boplikt, og de vil 
begge avvikle denne ordningen. Resten 
av partiene vil beholde boplikten, men 
dess lengre ut til venstre man kommer, 
her inkludert Senterpartiet, dess færre 
reservasjoner har man. Kun KrF gir 
uttrykk for at en regelmessig vurdering 
av ordningens praktisering i den enkelte 
kommune er nødvendig, slik vi søker å 
få frem. Venstre vil justere boplikten for 
landbrukseiendommer, men er uklar 
mht fritidsboliger. Ingen andre politiske 
partier enn H, FrP og Venstre signalise
rer lovforandringer i sakens anledning. 

Konklusjon: I den grad man opplever 
at bopliktsordningen er et hinder for 
hyttelivet, vil en stemme på høyrepar
tiene være den handling som best møter 
behovet.  

Spørsmål 4. 

Samarbeid mellom hyttefolk 
og vertskommune
Fritidseiendommer eies og bebos ofte av 
personer med fast bosted UTENFOR 
hyttekommunen. I kommunen der hytta 
ligger har heller ikke den enkelte hytte
eier stemmerett og individuell politisk 
innflytelse. Men samtidig har mange 
lokalpolitiske beslutninger stor betyd
ning for hytteeieren, det være seg veg
spørsmål, renovasjon, eiendomsskatt, 
reguleringsplaner og boplikt. Her har 
hytteeiere i utgangspunktet ingen 
påvirkning. Norges Hytteforbund mener 
det bør etableres konsultasjonsforum 
mellom hytteeierne og vertskommunen 
for å sikre samarbeid, og et minimum av 
innflytelse for hyttefolket

1.  Vil ditt parti i kommende stortings
periode ta initiativ til, eller aktivt 
støtte, en lovjustering for å sikre at 
kommunene innfører slike konsulta
sjonsordninger mot hytteforeningene 
i den enkelte kommune?

Styrets vurdering
Her er FrP det enste parti som synes å 
vise forståelse for behovet for nyordnin
ger. Ellers gis dårlige svar fra alle partier, 
synes vi. Det er liten vilje i det politiske 
miljø generelt, til å innse at dagens 
 hyttepopulasjon er kommet i en situa
sjon der man mangler muligheter til å 

øve innflytelse i det lokalmiljø man er 
en del av. Fordi det ikke er etablert are
nas for dette. I forhold til antall boliger 
er det idag (2013) like mange eller flere 
hytter i 49 kommuner (11%) og 88 kom
muner har en hyttebestand på mellom 
50 og 99% av antallet helårsboliger. Og 
bortsett fra pene ord og intensjoner vil 
ingen partier bortsett fra FrP signalisere 
støtte til nye, konkrete ordninger. Om 
dette forhold skal være avgjørende for 
den enkeltes stemmegivning er rådet at 
man støtter Siv Jensen, eneste alternativ 
ellers er å bli sofavelger. 

Spørsmål 5. 

Praktisering av «strand
loven» – byggegrenser i 
strandsonen
En sterk lovgivning har de siste 40 år 
sikret almenhetens rettighet til opphold 
og ferdsel i strandsonen landet rundt. 
Bygging langs kysten og ved innlands
vann og vassdrag er underlagt strenge 
krav til kommunale planer og helhets
løsninger. Samtidig ser vi at dette er 
særlig aktuelt i de tettbygde områder 
langs kysten i østog sør Norge, mens 
bygging i strandsonen mange steder på 
vestlandet og i nord Norge med store 
øde kystlinjer ikke vil representere noe 
problem, men tvert imot kunne skape 
økonomisk aktivitet og beboelse i ellers 
øde områder. Norges Hytteforbund 
mener byggeforbud i strandsonen må 
praktiseres fleksibelt, etter det behov for 
beskyttelse av kystlinjen og innlands
vann som FAKTISK finnes i kommune
ne rundt om. Det betyr at kommuner 
med store øde områder bør få anledning 
til å utøve en relativ liberal dispensa
sjonspraksis der dette ikke betyr inn
skrenking av REELL eller planlagt 
offentlig ferdsel og bruk. 

1.  Mener ditt parti at dagens lovgivning 
er tilfredsstillende for de forskjellige 
utfordringer kommunene møter for 
bygging i strandsonen landet rundt?

2.  Vil ditt parti i kommende stortings
periode ta initiativ til, eller aktivt 
støtte, lovendringer eller mer fleksible 
retningslinjer for bygging i strandso
nen, der denne ellers ikke er gjen
stand for almenhetens aktuelle eller 
planlagte ferdsel eller aktive bruk? 
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Styrets vurdering:
Her deler svarene seg opp i 2 klare grup
per: FrP, Høyre, Venstre og til dels KrF 
er alle kritisk innstilt til dagens ordnin
ger og vil legge mer vekt på LOKALE 
forvaltningsregimer, ut fra de behov for 
almen ferdsel og offentlig bruk som 
FAKTISK finnes i den enkelte kommu
ne rundt om. Høyre og FrP er særlig 
klar på at man gjøre konkrete forandrin
ger mot mer lokal bestemmelsesrett på 
området, med langt mindre vekt på 
nasjonale retningslinjer.

AP, SP, SV og Rødt er ikke innstilt på 
forandringer, selv om AP påpeker at det 
faktisk er gjort noen justeringer av 
regelverket de siste år for å møte beho
vet for en viss differensiering. SP synes å 
se poengene i våre spørsmål, men 
mener likevel at dagens ordninger nå 
må få tid til å gå seg til. Dess lengre til 
venstre man kommer på det politiske 
spekter ( Rødt), dess mer ubetinget er 
støtten til nasjonale absolutte og restrik
tive regler. 

Styrets konklusjon er at det nok er de 
borgerlige partier som best møter det 
behov for fleksibilitet til å åpne for 
hytte bygging på passende områder, men 
ellers ikke til fortrengsel for almenheten, 
som vi har etterlyst.

Spørsmål 6. 

Utgifter som påføres verts
kommunene fra hyttefolket
Vertskommunene har generelt store 
INNTEKTER fra sin hyttebefolkning. Jfr 
Stortingsmelding nr 13 2012/2013, 
kapittel 3.1.12 Her skapes etterspørsel 
etter entrepenør –og håndverktjenester, 
hyttefolket kjøper sine dagligvarer og 
annet utstyr i nærområdet og bidrar 
med store inntekter til kommunekassene 
ved betaling av offentlige avgifter og 
skatter. Men samtidig kan hyttefolket 
representere en utgiftsside i sammen
heng med bruk av helseeller sosiale tje
nester som vertskommunen må fronte 
bekostningen av, uten at vedkommende 
hytteeier nødvendigvis er skattepliktig til 
vertskommunen. Norges Hytteforbund 
mener det bør vurderes å innføre en for
delingsordning mellom bostedsog 
vertskommunene for de spesielle utgifter 
en vertskommune her kan  påføres.

1.  Vil ditt parti ta initiativ til, eller støtte 
forslag om, at slike fordelingsordnin
ger til fordel for vertskommunene, 
innføres i neste stortingsperiode? 

Styrets vurdering:
Svarene på dette spørsmålet er, sammen 
med vårt spørsmål 4 om mulige former 
for fremtidig representasjon for hytte
eiere i kommunene, helt illustrerende 
for at de nasjonale politiske partier 
IKKE VIL TA INN OVER SEG at det 
mangler arenas, altså samarbeidsordnin
ger og kontaktpunkter mellom hyttefolk 
og vertskommunen. Bortsett fra Rødt og 
FrP som gir konsise svar, virker det som 
om Høyre, Venstre, KrF, SV og AP ikke 
ser en stor hyttebefolkning som en 
utfordring en kommune må gjøres i 
stand til å mestre på den ene eller andre 
måten. Og at det her kan følge med både 
rettigheter og forpliktelser for kommu
nen med mange hyttebeboere utenfra. 
AP kan lengst strekke seg til å si at 
dagens sentrale kompensasjonsordnin
ger dekker de behov som finnes. De fles
te partier ser ikke noe behov for å foreta 
seg noe der hyttebefolkning kan være en 
finansiell byrde, selv om noen ( SP og 
Venstre) vil være «åpne for forslag», men 
for Venstres del da kun i sammenheng 
med en generell kommunereform.

Rødt gir et greit JA som svar på vårt 
spørsmål. FrP parerer spørsmålet med å 
henvise til at i henhold til partiets prin
sipprogram, så vil alle helseutgifter måtte 
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dekkes av staten, så da spille det ingen 
rolle hvilken kommune pasienten eller 
sosialklienten måtte opptre i. Men hva 
partiet vil gjøre hvis/når man fortsatt må 
«slite med» dagens finansieringssystem 
for helse og sosialvesenet, sies intet om. 
Konklusjonen må derfor bli at om et til
tredende svar på spørsmål 6 alene skal 
være utslagsgivende 9ende september, så 
må faktisk hytteeierne stemme Rødt. 
Eller sitte hjemme i frustrasjon over at 
hyttebefolkningens utfordringer for 
kommunene ikke tas alvorlig av de sen
trale politikere. Og det er dessverre ikke 
bare spørsmål 6 som illustrerer dette. 
Stadig flere aktuelle saker rundt om, hvor 
vi ser at hyttefolket diskrimineres i for
hold til de fastboende, er en illustrasjon 
av de samme holdninger fra politikerne.

Spørsmål 7. 

Åpent spørsmål
Har ditt parti programposter som er av 
særlig betydning for hyttefolket ber vi 
om at disse kort redegjøres for.

Styrets vurdering:
Vi minner om at Norges Hytteforbund 
er en partipolitisk nøytral organisasjon. 
Derfor har vi i denne oversikten fritt 
kommentert både til høyre og venstre i 
det politiske bildet. Her henviser vi der
for til partienes individuelle svar som er 
gjengitt på Hytteforbundets hjemmesi
der. Det blir feil om Hytteforbundets 
styre skal bedømme opp mot hverandre 

de utsagn om egne programmer som 
her serveres på fritt grunnlag. Ikke 
minst fordi vi ikke har gitt partiene 
noen felles referansepunkter å gå ut fra. 
Partiene svarer derfor helt ulikt, og vekt
legger ofte saker helt utenfor det som er 
hyttefolkets område og noen benytter 
spørsmål 7 som et generelt utropstårn. 
Et annet parti, AP, har derimot intet å 
anføre. 

Det er ikke dermed sagt at spørsmål 
7 ikke inneholder interessante svar. Her 
omtales arveavgifter, formueskatt og 
naturvern, bare for å nevne noe. 

Styret ønsker alle hytteeiere  
GODT VALG!
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§NHFs jurist Gunnar Svendsen svarer på  
henvendelser fra våre medlemmer.

Adkomstvei til besvær
I fjor høst kjøpte jeg en kjempefin hytte
tomt i Telemark. Det finnes bare en 
hytte til i området, og eieren av denne 
hytta har, etter tillatelse fra grunneieren, 
bygget vei til sin hytte. Denne veien går 
forbi min tomt. Før jeg kjøpte tomten, 
sa grunneieren at jeg ville få bruksrett til 
veien mot å betale eier av nabohytta en 
andel av det veien hadde kostet ham. 
Det dreier seg ikke om mer enn cirka 
150 meter fra kommunal vei til min 
hytte tomt.

Naboen ønsker meg velkommen til å 
kjøpe meg inn på veien, men han for
langer 250.000 for bruksrett. Det viser 
seg at det i den tinglyste avtalen mellom 
grunneieren og min nabo står at han har 
eksklusiv rett til bruk av veien. Dermed 
mener naboen at han i prinsippet kan 
nekte meg veirett, og dermed kan for
lange det han vil for retten. Hele veien 
har kostet min nabo cirka 150.000 for 
tre år siden. Hvordan står jeg i denne 
saken?

Svar
Det første vi ønsker å si i saken, er at 
grunneieren som du har kjøpt tomt av, 
har ført deg bak lyset. Du bør kunne 
forlange at han ordner dette opp med 
din hyttenabo, slik at du får veirett til en 
«riktig» pris.

Når det gjelder forholdet til naboen, 
så har han rett i at han kan nekte deg 
bruksrett til veien.

Det finnes imidlertid en bestemmelse 
i veiloven (§53) som åpner for ekspro
priasjon av nødvendig adkomstvei, men 
selv om dette muligens vil kunne føre 
frem, vil du bli påført store omkost

ninger i en slik ekspropriasjonssak, da 
det er du, som rekvirent som må betale 
alle utgifter. 

Mitt beste råd er at du forsøker å få 
til et møte med både nabo og grunneier 
til stede, for å undersøke muligheten for 
å komme til en avtale.

Endret bekkeløp
Min nærmeste hyttenabo har, for å 
demme opp til en «plaskedam» som skal 
brukes i forbindelse med badstuebading, 
forandret løpet på en liten bekk som tid
ligere gikk fra hans og over min tomt. 
Resultatet er at vi har mistet denne fine 
bekken som vi har hatt i alle år, og som 
vi delvis har brukt som vannkilde. Slik 
terrenget er på stedet, er det nye bekke
løpet forandret fullstendig, og vi må gå 
et langt stykke for å ta vann.

Naboen mener at han gjør hva han 
vil med bekken på egen eiendom. Har 
han rett i det?

Svar
Nei, slik er det ikke. Vassdragsloven 
bestemmer for det første at ingen må 
hindre vannets løp i vassdrag, uten spe
siell hjemmel i loven. I tillegg til dette 
kommer granneloven (naboloven) også 
til anvendelse i dette tilfellet. Her heter 
det blant annet at ingen må iverksette 
tiltak på egen grunn som er til ulempe 
eller skade for naboeiendommen.

Slik du beskriver dette tilfellet, føler 
vi oss temmelig sikre når vi sier at du 
kan kreve at naboen må fjerne demnin
gen, og sette forholdene i samme stand, 
slik at vannet ledes inn i det gamle bek
keløpet.

Reguleringsplan
For vel ett år siden vedtok min hytte
kommune en reguleringsplan for områ
det der min hytte ligger. Planen er arbei
det frem av private, i forbindelse med en 
utbygging/fortetting av området.

I forbindelse med planarbeidet var 
ikke jeg observant nok, og jeg glemte å 
søke om en videreutbygging av min 
tomt. Tomten er cirka 12 mål stor, og 
det er god plass til i alle fall 4 hytter til, 
uten at dette vil sjenere meg nevnever
dig.

Når jeg nå tar kontakt med kommu
nen, etter at reguleringsplanen (18 nye 
hytter i området) er vedtatt, får jeg til 
svar at jeg, dersom jeg vil forsøke å få til 
en slik utbygging på min tomt, må starte 
opp med å utarbeide en ny regulerings
plan. Så må jeg forelegge denne til god
kjenning av kommunen. Jeg mener at 
kommunen her bør kunne «gå en snar
vei» ved at de foretar en endring i den 
nylig vedtatte reguleringsplanen. Hva 
mener H&F om dette?

Svar
Kommunen velger selv om man vil 
godta en slik utvidelse av forutsatte til
tak innenfor reguleringsplanen gjennom 
en planendring, eller om de vil forlange 
en helt ny plan. I dette tilfellet føler vi 
oss ganske trygge på at det har lite for 
seg å påklage den holdningen kommu
nen har lagt seg på i din sak. At man 
derfra krever ny reguleringsplan når det 
dreier seg om fire nye hytter innenfor et 
begrenset område, finner vi naturlig.

Juristen svarer
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Planlegging og planarbeid 
til gavn og frustrasjon for hyttefolket
Vi skal i denne artikkelen ta for oss et meget omfattende emne; plan- og 
bygningslovens (pbl) bestemmelser om planlegging og planarbeid.

Stort sett alle hytteeiere i landet har en 
eller flere ganger blitt berørt av femome
net plan, og svært mange har oppfattet 
konsekvensene av pbl’s bestemmelser 
som både urimelige og unødvendig 
strenge.

Kom i ny drakt i 2008
La oss først fastslå at alt planarbeid og 
all planlegging som går på utbygging av 
arealer, enten det dreier seg om omfat
tende politiske planbeslutninger som for 
eksempel forbudet mot bygging i 
strandsonen, eller mindre omfattende 
reguleringsplaner, er lovfestet i plan og 
bygningsloven. Denne kom i ny drakt i 
2008, og andre del i denne omfattende 
loven heter rett og slett Plandel. Det sier 
seg selv at vi ikke i en kort artikkel i 
dette bladet kan gi noen fullverdig juri
disk utredning om innholdet i loven og 
forståelsen, og konsekvensene av hver 
enkelt bestemmelse, men vi vil forsøke 
med en «harelabb» å gi en viss oversikt 
over særlig de emnene som hytteeierne 
møter i hverdagen.

Plandelen
Plandelen i pbl er delt opp i kapitler som 
tar for seg nasjonale (statlige) planopp
gaver, regional planlegging (herunder 
interkommunalt plansamarbeid), kom
munal planlegging, og reguleringsplan.

I tillegg til dette, har loven et kapittel 
om midlertidig forbud mot tiltak, som 
også er å forstå som planbestemmelser. 

Plandelen i pbl avsluttes med en del 
om gjennomføringen av de planer som 
vedtas. Her finner vi blant annet kapitler 
om innløsning og erstatning, om ekspro
priasjon, om opparbeidelsesplikt og refu
sjon av utgifter til veg, vann og avløp mv., 
og sist, men ikke minst, finner vi et 
kapittel om dispensasjon.

Som sagt, vil nok svært mange hytte
eiere kunne bekrefte at de har vært 
berørt av lovbestemmelsene i pbl’s plan
del, enten det har vært i forbindelse med 
byggingen av hytta, etablering av 

adkomstvei, påbygging, bygging av 
brygge eller hva det nå kan ha vært. 
Mange hytteeiere har også møtt det 
offentliges holdning til byggesaker 
berørt av plandelen, som nærmest umu
lig å forstå, eller i alle fall at den fremstår 
som svært urimelig i enkeltsaker.

Nasjonal statlig planlegging
Når det gjelder den nasjonale – statlige 
– planlegging – så skal vi her innskren
ke oss til å sitere første setning i pbl 
§ 61. Her heter det at «For å fremme en 
bærekraftig utvikling, skal Kongen hvert 
fjerde år utarbeide et dokument med 
nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging.». Av dette forstår 
man at det er de overordnede politiske 
retningslinjer for hvordan den lokale 
styringen av planarbeidet og utviklingen 
i denne sammenheng skal være, som går 
inn som en hoveddel i de nasjonale 
planoppgaver.

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for 
store landområder (for eksempel RPR 

for kystlinjen fra svenskegrensen til 
Kristiansand, som da disse kom på 
midten av 1990tallet og fikk store 
konse kvenser for hyttefolket i dette 
området) er typiske eksempler på slik 
nasjonal planlegging.

Regional planlegging
Bestemmelsene om regional planleg-
ging finner vi i lovens kapittel 7. 
Bestem melsene i dette kapitlet represen
terer et mandat som i praksis virker som 
statens «forlengede arm» i forholdet til 
kommunene når det gjelder oppfølgin
gen av de instruksjoner og pålegg som 

statlige planretningslinjer og planvedtak 
retter til kommunene. Den regionale 
planmyndighet utgjøres av det enkelte 
fylkesting. Vi skal heller ikke utrede 
dette kapittel ytterligere, utover det å 
fastslå at en god del av det planarbeidet 
som formelt er lagt til kommunene (se 
nedenfor), følges meget tett opp av fyl
kesmannen ved at kommunene plikter å 
innhente fylkesmannens godkjennelse 
før planvedtak fattes.

Innenfor den regionale planlegging, 
har loven også et eget kapittel om inter
kommunalt plansamarbeid, som går ut 
på at to eller flere kommuner bør samar
beide om planleggingen ette pbl når 
dette er hensiktsmessig. Dette represen
terer altså ikke et pålegg til kommunene, 
men en henstilling. Denne henstillingen 
er det vår oppfatning at kommunene 
rundt om i landet tar svært lett på.

Kapittel 10
Vi kommer så til kapittel 10 i loven, om 
kommunal planlegging. Her er det 
først og fremst kapittel 11 om kommu
neplan som svært mange hytteeiere har 
støtt på, for eksempel når de har forsøkt 
å få kommunens tillatelse til å bygge et 
ekstra soverom til svigermor. Kommu
nen viser til at området der hytta ligger i 
kommuneplanens arealdel, er definert 
som LNFområde (landbruks natur, 
og friluftsområde), og sier nei til all ny 
utbygging.

Kommuneplanen innehar altså en 
såkalt arealdel, og det er denne delen av 
planen som i første rekke berører hytte
eierne i kommunen. 

Kommuneplanen skal ivareta både 
kommunale, regionale og nasjonale 
planmål (se over).

Kommuneplanens arealdel skal inne
holde en arealplan for hele kommunen, 
men det kan også utarbeides arealplan 
for deler av kommunen. Det at større 
eller mindre områder i kommunen, i 
planen defineres som LNFområde, er et 
typisk eksempel på en ivaretakelse av 

«Svært mange har oppfattet 
konsekvensene av pbl’s 

bestemmelser som urimelige 
og strenge»
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planmål, og slike mål er selvfølgelig i 
videste forstand politisk begrunnet. 

Den juridiske virkningen av kommu
neplanens arealdel, er at denne ved kom
munestyrets vedtak blir bindende for 
både nye og eksisterende tiltak. Tiltak i 
denne sammenheng er definert i lovens 
§ 16, og er «oppføring, riving, endring, 
herunder fasadeendringer, endret bruk og 
andre tiltak knyttet til bygninger, kon
struksjoner og anlegg, samt terrenginn
grep og opprettelse og endring av eien
dom». Loven har ment å ta med seg alt!

Kommunen kan med utgangspunkt i 
kommuneplanens arealdel, for eksempel 

vedta bestemmelser om reguleringsplan, 
som vi kommer tilbake til nedenfor.

Endring av kommuneplan kan bare 
skje gjennom samme bestemmelser som 
i loven gis for utarbeidelse av ny plan. 

Reguleringsplan
Reguleringsplan er den type plan som 
hytteeierne i første omgang møter på.

Reguleringsplan er et arealplankart 
med tilhørende skrevne bestemmelser 
som angir bruk, vern og utforming av 
det i reguleringsplanens avgrensede 
område og fysiske omgivelser.

Kommunen har plikt til å sørge for at 
det før utbygging kan skje, blir utarbei
det reguleringsplan for områder i kom
munen hvor dette følger av loven eller 
kommuneplanens arealdel, men også 
der det etter kommunens vurdering er 
behov for å sikre forsvarlig planavkla
ring og gjennomføring av bygge og 
anleggsvirksomhet (pbl § 121).

Reguleringsplanen kan utarbeides i 
sammenheng med kommuneplanens 
arealdel, men også som egen planpro
sess. 

Reguleringsplaner kan ha sitt opphav 
i et initiativ fra kommunens egen side, 
men vil svært ofte oppstå på bakgrunn 
av et privat initiativ basert på et kom
munalt krav. Særlig de store hyttekom
munene er svært raske til å kreve at, 
også tilsynelatende mindre utbyggings
forsøk, gjøres avhengig av at initiativta
ker utarbeider er forslag til regulerings
plan, som så settes inn i den kommunale 
prosessen som loven krever. Slikt plan
arbeid er ofte svært kostbart, og vi har 
nok særlig i løpet av de senere 2030 
årene sett at kommunene i stadig større 
omfang overlater til de private interesse
ne selv å forestå planarbeidet, og de 
kostnadene dette medfører.

Også når det gjelder endring og opp
hevelse av reguleringsplaner, må dette 
skje gjennom samme behandling som er 
lovbestemt for selve planen. Små end
ringer kan imidlertid delegeres til admi
nistrasjonen, men i praksis vil man nok 
erfare at listen her ligger lavt.

Midlertidig forbud mot 
 tiltak
Midlertidig forbud er noe som kommu
nen (eller annen planmyndighet) kan 
bruke når man mener at et område bør 
undergis ny planlegging, men planen 
enda ikke er kommet på plass. I et slikt 
tilfelle kan planmyndigheten nedlegge et 
midlertidig forbud mot all utbygging 
(på samme måte som for LNFområde) 
frem til planen er vedtatt. Slike midlerti
dige forbud kan ikke ha lenger varighet 
enn 4 år. (Fristen kan i særlige tilfeller 
forlenges.).

Innløsning og erstatning 
Dersom en utbygd eiendom, eller større 
del av denne, i kommuneplanens areal
del blir regulert til for eksempel offentlig 
friområde eller fellesområde, og eien
dommen innen fire år ikke blir regulert 
eller angitt til annet formål i arealdelen, 
har eieren eller festeren rett til å kreve 
erstatning etter skjønn, eller ekspropria

sjon. Dette gjelder dersom eiendommen 
ikke lenger kan nyttes på regningssva
rende måte.  

Vi understreker at dette gjelder for regu
lering av offentlig friområde, og ikke for 
friluftsområde. At et område reguleres til 
friluftsområde, legger bare en begrens
ning på utbyggingsadgangen i frem
tiden, og det er ikke gjenstand for å 
kreve erstatning.

Kommunens dispensasjons
adgang
Kommunen kan gi dispensasjon fra for
bud gitt i lov, forskrift eller planvedtak.

Slik søknad fremmes til kommunen, 
og den skal være begrunnet i de vilkår 
som loven setter for kommunens 
adgang til å dispensere fra forbudet. 
Disse vilkårene er at det tiltak som det 
søkes om, ikke i vesentlig grad tilside
setter hensynene bak bestemmelsene det 
skal dispenseres fra eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse. I tillegg til 
dette, må fordelene ved å gi dispensa
sjon være klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering.

Som man forstår, er vilkårene for at 
kommunen har adgang til å gi dispensa
sjon, meget strenge.

Søkeren må, for det første, gi en skik
kelig begrunnelse for hvorfor han for 
eksempel mener at det tiltaket han 
ønsker å realisere, ikke kommer i kon
flikt med det hensynet som ligger bak 
kommunens et vedtak om maksimum 
arealstørrelse på hyttene i området. 
Dessuten må han påvise at de fordelene 
han har ved å få dispensasjon til å bygge 
større, vil være klart større enn ulempe
ne i forhold til kommunens gjennom
føring av planen.

Gunnar Svendsen

«Rikspolitiske retningslinjer 
for kystlinjen fra 

svenskegrensen til 
Kristiansand, kom på 

midten av 1990-tallet, og 
fikk store konsekvenser 
for hyttefolket i dette 

området»

«Kommunen kan gi 
dispensasjon fra forbud 
gitt i lov, forskrift eller 

planvedtak»
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Forvaltningskriminalitet?
Dette er en historie om arroganse, løftebrudd, ressurssløsing, forskjellsbehandling, overkjøring av 
lokaldemokratiet og brudd på viktige rettsprinsipp – alt utøvd av byråkrater. 

Leif Øren, Oslo,  
medlem i Norges Hytteforbund

I 2007 søkte jeg og to søsken om god
kjenning av privat reguleringsplan for 3 
hytter ved Endestadvatnet, Flora kom
mune (FK). Planen ble utarbeidet i sam
svar med de kommunale retningslinjene 
for OsenVestre Hyen område i Flora 
kommune. Området ligger 10 meter 
over vannet og mer enn 10 meter hori
sontal avstand til vannkanten. Området 
er innmark, i ulendt terreng, naturlig 
avskjermet og i god avstand til dyrket 
mark. 

Behandlingen
Det forelå ingen naboprotester. Plan og 
utbyggingsutvalget i Flora kommune 
har ved flere tilfeller enstemmig støttet 
reguleringsplanen, og kommunen ved
tok planen enstemmig den 16. juni 
2009. På grunn av motsigelse fra Fylkes
mannen i Sogn og Fjordane, med 
begrunnelsen at «reguleringsplanen strir 
mot arealplanen og at hyttene vil være 
til hinder for fisking, bading og 
kajakkpadling» og merknader fra 
Direktoratet for Naturforvaltning, ble 
reguleringsplanen (etter enstemmig 

vedtak i utbyggingsutvalget og bystyret) 
sendt til Miljøverndepartementet for 
endelig godkjenning. Først etter 8 
måneder sendte administrasjonen 
saken fra seg. Miljøverndepartementet 
støttet Fylkesmannen sin motsigelse, og 
forkastet planen i vedtak 29. juni 2011. 
MD viste til paragrafer i naturmang
foldsloven og plan og bygningsloven, 
som først begynte å gjelde 1.7.2009. 

Merk (som skrevet ovenfor) at kom-
munen godkjente planen 16. juni 
2009.  

Saken ble klaget inn til Sivilombuds
mannen, som konstaterte at det i grunn
laget for avslaget til MD var vist til lov
paragrafer som ikke var gjeldende. 
Departementet ble derfor 2 ganger bedt 
om å behandle saken på nytt.  

Grunnloven § 97: «Ingen Lov 
maa gives tilbagevirkende 
Kraft». 

MD nektet ny behandling. Direkte spørs
mål fra stortingsmann Lødemel til miljø
vernminister Solhjell ga heller ingen ny 
behandling. Lødemel brukte saken som 
eksempel på unødvendig maktbruk i 
Trontaledebatten høsten 2012.

Arealplanen
I 1999–2003 ble det lagd arealplan som 
definerte vassdraget som LNFområde 
med restriksjoner på hyttebygging, blant 
annet en byggegrense på 10 horisontale 
meter fra vannkanten på innmark. 

Temakartet for hyttebygging gir hele 
innmarka på vår gard hytteforbud, men 
ikke på tilgrensende gardsbruk. Areal
planen ble vedtatt uten å varsle grunn-
eier i brev. I skriv 31.7.2008 fra FK viser 
de til plan og bygningsloven §205, 
men nevner ikke §251 som §205 viser 
til: «Så vidt mulig bør grunneiere og 
 rettighetshavere (herunder leietakere) 
underrettes ved brev og få en rimelig frist 
for å uttale seg før det faste utvalget for 
plansaker eventuelt behandler regule
ringsforslaget». 

Kommunalt selvstyre
De folkevalgte i kommunen godkjente 
vår reguleringsplan enstemmig. Forvalt
ningsloven §34 2. Ledd: «Der statlig 
organ er klageinstans for vedtak truffet av 
en kommune eller fylkeskommune, skal 

«Samme byråkratene 
som lagde arealplanen, 

håndhever den. 
Representantene fra 
MD, Direktoratet for 
Naturforvaltning og 

Fylkesmannen kom og reiste 
i samme bil ved befaring»

Artikkelforfatter Leif Øren forteller om 
en sak der det kommunale selvstyre er 
overkjørt.

«Det er utrolig at slikt kan 
skje i Sogn og Fjordane, 

der folketallet i dag er det 
samme som for 100 år siden 

og der hyttetettheten er 
den minste i Sør-Norge»

Deler av gårdene Endestad og Øyra sett 
fra nordøst. Pila viser til hyttetomtene.

Hytteområdet (pila) sett fra sør.
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klageinstansen legge vekt på hensynet til 
det kommunale selvstyre ved prøving av 
det frie skjønn». MD ble bedt om å ta 
forholdet opp med Kommunal og 
regio naldepartementet. I formelt svar er 
det tydelig sagt at dette vil MD selv vur
dere. I vedtaket til MD er det ikke spor 
av en slik vurdering.  

Samme byråkratene som lagde areal
planen, håndhever den. Representantene 
fra MD, Direktoratet for Naturforvalt
ning og Fylkesmannen kom og reiste i 
samme bil ved befaring. 

Forskjellsbehandling
Administrasjonen i FK ga i 2010 løyve 
til fradeling av hyttetomt og i 2012 løyve 
til fradeling av nausttomt. Begge ved 
Endestadvatnet, i strandsona og i områ
de virkelig egnet for bading og fisking. 
Saksbehandleren i kommunen tilrådet 
sterkt løyve og Fylkesmannen la ikke 
ned motsigelse. I løyvet for hyttetomten, 
åpnet administrasjonen for utskilling av 
flere tomter med reguleringsplan. Til 
tross for felles fiskerett, fikk vi ikke 
engang nabovarsel om nausttomten. 
Her gjelder plan og bygningsloven fra 
1.7.2009. 

-En stygg sak 
Undertegnede tok kontakt med stortingsmannen Bjørn Lødemel fra Høyre, som har engasjert seg i saken 
i Flora kommune, i den grad at han bl.a. inviterte Leif Øren til møte på Stortinget. – Jeg reagerer sterkt 
på den arrogante måten Øren er blitt behandlet på av statlige myndigheter. Det er syltynn argumentasjon 
som er brukt imot han. Når folk behandles slik, går det på helsa løs, og jeg betegner det som en stygg sak, 
sier Lødemel.      

Tekst: Tove Helen Selbæk

Lødemel har vært ordfører i Hornindal 
kommune i Sogn og Fjordane i 14 år. 
Flora kommune ligger også i Sogn og 
Fjordane – og kommunen kommer der
med inn under Lødemels valgdistrikt. 

– Det var naturlig for meg å gripe inn, 
da jeg ble gjort kjent med Ørens histo
rie. Jeg tok først kontakt med ordføreren 
i Flora kommune og vi reiste sammen ut 
og så på forholdene. Etter befaring stilte 
vi oss begge uforstående til motstanden 
fra Fylkesmannen og Miljøverndeparte

mentet. Det er nærmest umulig å forstå 
hvorfor disse instansene ikke vil god
kjenne reguleringsplanen slik den fore
ligger, spesielt med tanke på at kommu
nen har hatt en fullverdig behandling av 
saken og gitt sin fulle tilslutning ved 
enstemmig godkjenning. Kommunens 
vedtak burde vært avgjørende og det 

skulle vært satt strek i denne saken da 
kommunens behandling var fullført. 

Lødemel, som for øvrig er medlem av 
et eiendomsrettsutvalg i Høyre sin stor
tingsgruppe, opprettet av ledelsen i 
Høyre for å styrke lokaldemokratiet og 
privat eiendomsrett, valgte også å hen
vende seg til Miljøverndepartementet 
med en rekke spørsmål. – Jeg stilte store 
spørsmålstegn ved behandlingen fra 
Fylkesmannen og Miljøverndeparte
mentet. Svarene jeg fikk tilbake, var 
 syltynne. 

Hva kan Leif Øren og hans søsken nå 
gjøre, er det bare å godta avslaget? 
– Ettersom det er kommet endelig avslag, 
så er det vanskelig å se denne saken som 
noe annet enn låst. Den eneste løsnin
gen jeg eventuelt kan se, må være å lage 
ny reguleringsplan og få den behandlet 
etter et nytt regime, sier Lødemel. 

Politikeren betegner saken i Flora 
som veldig viktig, og et typisk eksempel 
på svekket privat eiendomsrett og lokal
demokrati. – Høyre ønsker å endre poli
tikken. Partiet mener at kommunene 
selv skal ordne opp i slike saker, så lenge 
det ikke strider imot overordet lovverk. 
Statlige byråkrater skal ikke kunne over
kjøre politiske skjønn lokalt, slik faktum 

er i Flora. Dette er bakgrunnen til at 
Høyre satte ned eiendomsrettsutvalget 
som jeg er medlem av. Vi skal styrke 
lokaldemokratiet og jobbe for at kom
munene selv skal kunne avgjøre slike 
spørsmål. Dette vil være vår politikk de 
kommende år.

«Kommunen skal selv 
ordne opp i slike saker, så 
lenge det ikke strider imot 

overordnet lovverk»

Befaringen av hyttetomtene 21.8.2012, 
med stortingsmann Bjørn Lødemel og 
ordføreren og lederen av utbyggingsutval-
get i Flora kommune. Lødemel lengst til 
høyre. Alle var enige om at motsigelsen 
til byråkratene i saken er maktmisbruk.

Oppsummering 
Tross store konsekvenser for garden, ble 
ikke grunneier varslet direkte ved utar
beiding av arealplanen. MD har lagt til 
grunn ugyldig lovparagraf i motsigelsen, 
og Sivilombudsmannens merknad er 
ikke tatt hensyn til. Det kommunale 
selvstyre er overkjørt. «Strandsonever
net» ved samme vannet er ulikt hånd
hevet. 
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Tenk på hyttas fremtid
Sommeren er tiden for hyttekos for hele familien, og det er derfor naturlig å tenke på hyttas fremtid.  
En god plan for overføring av hytta til neste generasjon kan bety giverglede, hindre uvennskap og føre til 
både spart skatt og arveavgift. 

Av: Gry Nilsen, fagsjef Skattebetaler-
foreningen

Hvordan overføringen til neste genera
sjon bør gjøres i praksis, avhenger av om 
hytta skal beholdes i familien på kort 
eller lang sikt. Det er ikke alltid like lett 
å finne fram til de beste løsningene, 
men tommelfingerregelen er at skal 
hytta beholdes i familien, vil det normalt 
lønne seg med generasjonsskifte allerede 
i dag. Tror dere at hytta kommer til å 
stige i verdi, kan det være smart å ta 
arveavgiften nå. Vær også oppmerksom 
på at arveavgiften kan forsvinne etter 
valget, og vi ser derfor her på mulighe
ten til å overføre uten å betale arveavgift 
– før den eventuelt forsvinner helt. 

Når barna skal bruke hytta selv, og 
ikke har noen planer om salg, er det 
gunstig med en forsiktig verdsettelse av 
hytta for å spare arveavgift. Utgangs
punktet et at gaven skal ha et arveav
giftsgrunnlag tilsvarende antatt salgs
verdi. Salgsverdien kan være vanskelig å 
fastsette, og i praksis ser vi derfor at 
mange får hyggelige takster og verdi
anslag. Så lenge barna ikke har noen 
planer om salg av hytta, vil det altså 
lønne seg med gavesalg eller forskudd 
på arv. Arveavgiften kan dermed redu
seres med fribeløp gjennom fordeling på 
flest mulig barn, barnebarn, bruksrett til 
foreldrene og forsiktig verdsettelse.

Få hytta uten arveavgift
På grunn av fribeløpet på 470.000 kro
ner, kan en hytte verdt nær 2 millioner 
kroner overføres til neste generasjon 
uten at det betales en eneste krone i 
arveavgift. Men enkle grep kan gjøre at 
mye dyrere fritidseiendommer også kan 
overføres avgiftsfritt.

Fribeløpet ved beregning av arveav
gift gjelder fra hver giver til hver motta
ker. Er familiehytta eid av et par foreld
re, og dere er to søsken som sammen får 
hytta som forskudd på arv, vil dere på 
grunn av fribeløpet på 470.000 kroner 
slippe arveavgift på totalt 1.880.000 kro
ner. 

Slik kan altså fritidseiendommer 
overføres til neste generasjon uten arve
avgift. Men ikke glem at et slikt sameie 
byr på mange utfordringer og må tenkes 
grundig gjennom på forhånd. Det hjel
per lite med spart arveavgift, hvis famili
en blir splittet på grunn av uenighet 
vedrørende familiehytta. Velges sameie
løsningen er det derfor viktig med en 
grundig sameieavtale, som nærmere 
regulerer ansvar, vedlikehold, bruk og 
utgiftsfordeling. 

Spar arveavgift med 
 bruksrett
Ved overføring av hytta ønsker mange 
foreldre å sikre seg en bruksrett, og det 
gjør det mulig å redusere arveavgiften. 
For å få fradrag for bruksrett, er det helt 
avgjørende at barna har overtatt den 
«vesentlige rådigheten» over fritidseien
dommen. 

Ifølge skattemyndighetenes retnings
linjer kan den som gir bort hytta derfor 
maksimalt forbeholde seg fire ukers 

bruksrett. Tanken er at årlig bruksperio
de for fritidseiendommer utgjør åtte 
uker, og at foreldrene (eller en annen 
giver) altså maksimalt kan bruke hytta 
halvparten av tiden. 

For å finne ut fradrag for bruksretten, 
så fastsettes først den årlige verdien av 
bruksretten, som settes til fire prosent av 
fritidseiendommens verdi. Hvis salgsver
dien på hytta er 2 millioner kroner, blir 
«årlig avkastning» på hytta dermed 
80.000 kroner. Dette beløpet gjelder bruk 
i åtte uker. Siden foreldrene maksimalt 
kan forbeholde seg bruksrett i fire uker, 
blir beløpet halvert til 40.000 kroner i 
året. For å finne ut hva bruksretten er 
verdt over tid (såkalt kapitalisert verdi) 
tar man utgangspunkt i gjennomsnittlig 

levealder. Kvinner lever lengst. Arve
avgiftsloven gir mor på 75 år, statistisk 12 
år igjen å leve. Det gir en såkalt kapitali
seringsfaktor på 9,76. Fradraget for 
bruksretten utgjør dermed 390.400 kro
ner (40.000 kr x 9,76). Husk imidlertid at 
foreldrene kan skattlegges for selve bru
ken av hytta – ikke bruksretten. Selv om 
det er arveavgift å spare på bruksretten, 
kan ordningen raskt bli ugunstig på 
grunn av foreldrene skattlegges for veder
lagsfri bruk. 

Hvis bruksretten er mer omfattende, 
gis det ikke fradrag, og arveavgiften 
beregnes først når bruksretten opphører. 
Der er imidlertid praksis for at arveav
giften kan beregnes allerede ved gave
overføringen, men uten fradrag for 
bruksrett. Det vil være aktuelt, hvis man 
tror at hytta vil stige mye i verdi i årene 
fremover. 

Pass opp for skattefella
Hvis barna etter overføringen selger 
hytta før det er gått fem år, blir gevin
sten skattepliktig. Her er det dessverre 
mange som går rett i skattefella.  

Gry Nilsen, fagsjef i Skattebetaler-
foreningen (Foto: Bo Mathisen)

«Tror dere at hytta 
kommer til å stige i verdi, 
kan det være smart å ta 

arveavgiften nå»
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Er arveavgiften redusert ved å oppgi en 
lav verdi på fritidseiendommen, blir 
dette skattemessig inngangsverdi. Merk 
dessuten at fradragsført bruksrett heller 
ikke kan legges til skattemessig inn
gangsverdi. Dermed blir spart arveavgift 
fort en dyr besparelse. Det er tross alt 
bedre med maksimalt 10 prosent arve
avgift enn 28 prosent skatt. Det er altså 

ikke lurt å redusere arveavgiften ved å 
oppgi en lav verdi på hytteeiendommen 
når barna ikke har et femårs perspektiv 
på å eie og bruke den. 

Så lenge foreldrene kan selge hytta 
skattefritt, og barna trolig ikke ønsker å 
beholde hytta selv, er det ingen grunn til 
å forhaste seg med et generasjonsskifte. I 
så fall kan det være like greit at foreldre
ne selv kan bestemme om hytta skal sel
ges eller arves. På den måten kan 
gevinstskatt for barna unngås. 

Spar arveavgift med 
 gavesalg
En mye brukt variant er et skattefritt 
gavesalg av hytta. Barna låner rett og 
slett penger av foreldrene til kjøpesum
men. Gaven utgjør i så fall bare forskjel
len mellom kjøpesum og antatt salgsver
di. Barna utnytter i slike tilfeller først det 
ordinære fribeløpet på gaven, som i 
2013 er 470.000 kroner. I tillegg kan 
 foreldrene hvert år ta stilling til om de 
vil ettergi renter og avdrag på lånet 
innenfor det årlige fribeløpet for gaver, 
som i år er på 41.061 kroner fra hver 
giver til hvert av barna. 

Skattemyndighetene godtar dette for
utsatt at det foreligger en reell skriftlig 
låneavtale hvor rente og avdragsbetingel
ser klart er definert, og det ikke er avtalt 
eller forutsatt at lånet vil bli ettergitt. 

Vær oppmerksom på at det årlige fri
beløpet for gaver ikke kan benyttes til å 
overføre en eierandel i hytta hvert år. 
Hvis det årlige fribeløpet for gaver er 
benyttet til å betale renter og avdrag på 
hyttelånet, så er i prinsippet alle andre 
gaver avgiftspliktige. 

En annen variant er at barna låner 
penger i banken til kjøpesummen, og i 
stedet kan foreldrene hvert år gi støtte 
innenfor det årlige fribeløpet for gaver 
til betaling av renter og gjeld. 

Praktisk eksempel:
Foreldrene foretar et gavesalg av hytta til 
sønnen. Gavesalg utløser ingen beskat
ning, så fremt hytta er eid og brukt som 
fritidsbolig i minst fem år. 

Hyttas verdi (antatt salgsverdi)
  kr 2.000.0000
– Fradrag for bruksrett kr 394.400 
 (se beregning ovenfor) 
– Tinglysing kr 1.060
– Dokumentavgift kr 50.000
– Kjøpesum *  kr 614.540
=  Arveavgiftsgrunnlag kr 940.000 
* (kjøpesum fastsettes slik at arveavgiftsgrunnlaget 
blir likt fribeløpet fra foreldrene. Økes kjøpesum
men, vil mer av fribeløpet være i behold).

Sønnen låner kjøpesummen av foreldre
ne. Foreldrene kan dessuten hvert år ta 
stilling til om renter og gjeld skal etter
gis innenfor det årlige fribeløpet for 
gaver. På den måten sikrer foreldrene 
seg økonomisk, ved at de ved endring i 
egne økonomiske forhold kan få beta
ling for renter og avdrag.  

Merk at marginalsatsen for formues
skatt er 1,1 prosent. Foreldrene kan der
med få formuesskatt på fordringen med 
litt over 6.000 kroner. Har sønnen posi
tiv formue, vil gjelden hans til foreldre
ne føre til en tilsvarende reduksjon av 
formuesskatten. Legg merke til at hvis 
långiver (en av foreldrene) dør, vil rest
lånet blir ansett som arv, og arvingene 
blir arveavgiftspliktige for beløpet. 

«En mye brukt variant er 
et skattefritt gavesalg av 

hytta»

Har du 
flyttet?

Husk å 
melde ifra 
til oss  
om ny 
adresse!

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.
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Dokumentavgift i  
forskjellige situasjoner
Dokumentavgiften som staten krever inn i forbindelse med hjemmelsoverdragelse av hytte, skal beregnes 
til 2,5 % av eiendommens salgsverdi (markedsverdi). 

Unntatt fra slik avgift er overdragelse 
mellom ektefeller. Dette gjelder både for 
overdragelse til ektefelle ved den annen 
ektefelles død, og for overdragelse mens 
begge ektefellene er i live, herunder også 
i forbindelse med skifte av felleseie i for
bindelse med separasjon eller skilsmisse. 
Det samme gjelder for overdragelse fra 
den ene ektefelles konkursbo til den 
annen ektefelle. Loven gir også unntak 
for dokumentavgift ved hjemmelsover
dragelse fra foreldre til livsarvinger ved 
dødsboskifte.

Ubehagelig overraskelse 
Hytteeiere med festetomt der festeavta
len ikke er tinglyst (noe som langt fra er 
uvanlig for eldre festeavtaler) vil få en 
ubehagelig overraskelse når de endelig 
har kommet til enighet med grunneier
en om en kontrakt som tinglyses, eller 
kanskje kjøp (innløsning) av festetom
ten. De vil da oppdage at dokumentav
giften beregnes av hele eiendommens 
verdi, altså ikke bare av tomten, men 
også av verdien av hytta, selv om hytte
eieren har eid denne i alle år.

De fleste oppfatter dette naturlig nok 
som svært uforståelig, men det er en 
direkte konsekvens av loven. Det er ikke 
overføringen av eiendomsretten man 
betaler dokumentavgift for, men over
føringen av hjemmelen. Så lenge hytte
eieren ikke har noe tinglyst dokument 
(skjøte eller festekontrakt) på tomten, så 
er det grunneieren som har hjemmelen 
til både tomten og det som er installert 
på den, hytta til hytteeieren. En ting
lysing av enten festekontrakt eller skjøte 
for tomten i hytteeierens navn, betyr en 
overføring av hjemmelen til så vel tomten 
(evnt. festeretten til tomten), som hytta.

Dokumentavgift for to 
hjemmelsoverføringer
Et annet tilfelle som tidligere skapte stor 
frustrasjon blant hytteeiere, var at når en 
person som arvet en hytte etter testa
ment (ikke livsarving) bestemte seg for å 
selge hytta videre med en gang, ble han/
hun avkrevd dokumentavgift – selv om 
3dje mann (den som kjøpte hytta av 
arvingen) også måtte betale samme 
avgift. Det ble altså innkrevd dokument

avgift for to hjemmelsoverføringer, hvil
ket strengt tatt også var det som var 
gjennomført, selv om dette skjedde sam
tidig. For en tid tilbake sendte Finans
departementet ut et rundskriv med en 
forskrift som endret på dette. Dette 
betyr at dersom man passer på å sende 
inn begge skjøtene (både skjøtet for 
hjemmelsoverføringen fra dødsboet til 
arvingen, og skjøtet om den videre 
hjemmelsoverføringen til kjøperen) 
samtidig, så slipper man med å betale én 
dokumentavgift.

Dette har departementet hjemmel for 
å kunne bestemme i dokumentavgifts
loven. Spørsmålet dukker da opp om 
ikke departementet, ut fra samme lov
hjemmel, bør se nærmere på dokument
avgiftsberegningen som er omtalt i for
rige avsnitt. En hytteeier som ikke har 
hatt hjemmel til egen hytte, selv om 
han/hun har eid den, kan jo enkelt 
dokumentere dette eierforholdet ved å 
vise til sine selvangivelser bakover i tid.

Gunnar Svendsen
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Nye vansker ved kjøp 
av festetomter
Vi er lykkelige for å ha nyttet retten til å kjøpe festetomta på cirka 1 dekar av Statskog!

Richard Kollstrøm, 
Hamarsing m/hytte på Røros

Etter skriftlig krav om kjøp til Statskog i 
februar 2009 har selger i januar 2012 
sendt krav til Røros kommune om snar
lig fradeling av tomta. I brevet fra Stat
skog er det blant annet anført at vi som 
kjøpere skulle betale fradelingsgebyret 
til kommunen på 14.670, kroner.

Like etter kravet mottok vi krav på 
553, kroner som registreringsgebyr 
etter plan og bygningsloven. Begge 
deler – til sammen 15.223, kroner – er 
betalt, selv om vi tviler på legaliteten av 
det minste kravet.

Slike fradelingsforretninger behand
les etter reglene i matrikkellova av 
17.06.2005, med tilhørende forskrift og 
reglene i forvaltningsloven.

Etter matrikkellovens §§ 22 og 32, 
skal delingsforretninger i hovedsak være 
avsluttet innen 16 uker/4 måneder. Lov
giver – her Stortinget – har meget for

nuftig bestemt at det kommunale geby
ret skal reduseres med 1/3 om fristen 
overskrides. Ved ytterligere misbruk av 
fristen over 2 måneder, må/skal gebyret 
reduseres med 2/3! Slik direkte styring 
fra statsmakten, tyder på at alt ikke tidli
gere har fungert som ønskelig i kommu
nene. 

For vår fradelingssak nyttet Røros 
kommune hele 11 måneder på å få 
avsluttet fradelingen av den heller min
dre festetomta – dette er 7 måneders 
overskridelse av den lovbestemte fristen 
på 4 måneder.

Etter flere purringer på framdriften, 
ba vi etter lovverket om at gebyret ble 

redusert med 2/3. I mellomtiden nyttet 
kommunen seg av flere søkte og spesiel
le forklaringer om tidsforbruket.

Til sist har kommunen, antagelig 
etter juridisk råd, kontaktet Statskog og 
fått til en «utsettelsesavtale» for å redde 
seg for ubehaget og sitt gebyrforlangen
de.

Denne muntlige «avtalen» ble først 
gjort kjent for oss etter henvendelse her
fra, etter at fradelingen var sluttført! 
Saksbehandlingen ble etter reglene i for
valtningsloven selvsagt klaget inn for 
fylkesmannen i mars i år. Foreløpig svar 
derfra om at klagen først kunne behand
les i september i år, på grunn av arbeids
press, tilsa at vi droppet hele saken, med 
anmodning til fylkesmannen om å bistå 
kommunene for å få skikk på sine ruti
ner.

Vi er i denne fase utrolig glad for at 
vi endelig er ferdig med tomtekjøpet – 
og i denne omgang har kvittet oss med 
Statskog og kommunen!

Vårt råd til kommende kjøpere av feste
tomter fra Statskog:
• Kjøp festetomta snarest mulig på 

grunn av flere usikkerheter i framti
den. Det er bedre og sikrere å eie enn 
fortsatt å være leilending!

• (Standarisert ordinær kjøpeavtale er 
utarbeidet av Statskog, uten noen 
særlig adgang for kjøper til å få med 
spesielle punkter om egne ønsker, for 
eksempel om vannrettigheter m.v. 
For så vidt greie avtaler som burde ha 
vært et resultat av forhandlinger mel
lom partene, her selger og kjøper).

• Send skriftlig krav om kjøp til Stat
skog minst 1 år før adgang til kjøpet 
er mulig etter opprinnelig tomtefeste
avtale. Om tomta kan kjøpes i år 
2015, anbefales det at krav om kjøp 
blir sendt Statskog før utgangen av år 
2013. Be om bekreftelse fra Statskog 
om mottakelsen av kravet.

• Anmod samtidig om at krav om fra
delingsforretning blir sendt av Stat
skog til aktuelle kommune tidlig i 

januar i kjøpsåret, med snarlig frade
ling etter reglene i matrikkellova.

• Frem krav om at Statskog må samrå 
seg med kjøper om utsatt frist skal 
innrømmes for kommunen. (Stat
skog kan selv ha interesse i forskjøvet 
frist som følge av den årlige feste
avgiften!)

Lykke til!

«Slik direkte styring fra 
statsmakten, tyder på at alt 
ikke tidligere har fungert 

som ønskelig i kommunene»

«Vi er i denne fase utrolig 
glad for at vi endelig er 
ferdig med tomtekjøpet 
– og i denne omgang har 

kvittet oss med Statskog og 
kommunen!»
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Er det nødvendig med 
 vindmøller i Norge?
EU har et krav til medlemslandene om at innen 2020 skal 20 % av all energiforbruk komme fra fornybare 
kilder. Dette kravet vil bare en del av landene innenfor unionen klare. Som den store energinasjonen 
Norge er, ligger vi i dag på cirka 62 % fornybar energi. Dette skal økes til 67 % innen 2020. 98 % av all 
elektrisk kraft som produseres i Norge kommer fra vårt hvite gull, vannkraft.

Av: Stortingsrepresentant  
Henning Skumsvoll, FrP

Den RødGrønne regjering har over lang 
tid hatt en forkjærlighet for fornybar 
kraft fra vindmøller. Møllene skulle byg
ges både på land og til havs. I et stats
budsjett hadde Regjeringen medtatt 
flere titalls millioner som skulle brukes 
til å finne egnede områder for vind
mølle parker til havs. Strøm produsert av 
vindmøller til havs blir dyr, og blir 
neppe realisert i overkommelig fremtid. 
Behovet for å gå offshore med vindmøl
ler finnes bare der det ikke er tilgjenge
lige landarealer til formålet. Det er ikke 
tilfellet i Norge.

Stadig flere i Norge stiller nå spørsmålet; 
«Trenger vi å bygge vindmøller i 
Norge?». Et spørsmål undertegnede 
synes er meget relevant. Motstanden 
mot bygging av nye vindmøller fra loka
le politikere, innbyggerne i utpekte 
kommuner og miljøorganisasjoner, er 
stadig økende. I mange prosjekter er de 
bygningsmessige inngrepene betydelige.

I min hjemkommune Farsund har stein
aldermannen satt sine spor etter sin 
virksomhet i store deler av kommunen. 
Legger man kartene for verneverdige 
registreringer og vernede områder på 
toppen av hverandre, ser man at det 
nesten er umulig å endre noe innenfor 
kommunegrensene. Dette er noe kom
munens innbyggere ofte møter når det 

søkes tiltak innenfor plan og bygnings
loven.

Til tross for alle verneplaner og 
begrensninger som finnes innenfor Far
sunds kommunegrenser, ga Miljøvern
minister Erik Solheim til slutt tillatelse 
til bygging av 31 vindmøller på kommu
nens høyeste topper. Fremskrittspartiet 
var det det eneste partiet som gikk imot 
vindmøllene i Farsund. Nå er møllene 
bygget og området er til dels blitt rasert. 
For å få møllene på plass måtte det byg
ges 23 km med en planert vei på 810 m. 
Veiene går til dels i meget kupert ter
reng. De ligger som spagetti i det sår
bare heiterrenget ut mot havet. Dette 
medfører store fjellskjæringer og opptil 
40 m høye fyllinger, som er spor i natu
ren som aldri vil bli visket ut. Når man 
vet at det er nesten umulig å få bygget et 
anneks eller et tilbygg til en hytte i kom
munen, må man bare undres over 
Miljø vernministerens avgjørelse i klage
saken om å gi tillatelse til å bygge ut 
Lista Vindmøllepark. «Naturvern er 

 viktig» er parolen fra Miljøvernministe
ren, men vernet måtte vike da den Rød
Grønne regjering skulle gjennomføre en 
typisk symbolpolitikk som vindmølle
parken på Lista viser seg å være.

Henning Skumsvoll. (Foto: Journalist Trine Fladstad). 

«Stadig flere i Norge  
stiller nå spørsmålet; 
«Trenger vi å bygge 

vindmøller i Norge?»

«Som den store 
energinasjonen Norge er, 

ligger vi i dag på cirka 62 % 
fornybar energi»

Henning Skumsvoll er 
utdannet sivilingeniør og har 
historikk som stortings
representant fra 2005–2013. 
Fra 2009 til 2013 har han 
vært medlem av Energi og 
miljøkomiteen.
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«Til tross for alle verneplaner og begrensninger, ga miljøvernministeren tillatelse  
til bygging av 31 vindmøller på Farsund kommunes høyeste topper»

Vindmøllen bak huset hvor artikkelforfatter Henning Skumsvoll bodde i sine første leveår. Det er det hvite huset til høyre på bildet.
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Full skatteplikt –  
null bruksrett
Grimstad kommune stiller urimelige forpliktelser til enkelte av dem som er så «uheldige» å besitte 
eiendommer i kommunen. Røyne Kyllingstad (80) er én av dem. Han forlanger svar på hvordan 
kommunen i praksis kan frata han alle bruksrettigheter til sine egne eiendommer, samtidig som de 
forlanger at han skal betale formues og eiendomsskatt for de samme eiendommene.

Tekst: Tove Helen Selbæk

Den 8. juli i år mottok den pensjonerte 
professoren fra Norges Arkitekthøgskole 
et interessant brev fra Grimstad kommu
ne, med informasjon om ny taksering av 
alle eiendommer i Grimstad. – Det som 
forundrer meg er at kommunen krever 
eiendomsskatt for eiendommer den sam
tidig har fratatt oss enhver disposisjons
rett over. Grimstad kommune forlanger 
altså skatt av eiendommer den har gjort 
verdiløse. Vi sitter ene og alene igjen 
med de samme rettigheter som resten av 
Norges befolkning; retten til fri ferdsel på 
eiendommene. Men vi er altså de eneste 
som må betale skatt for å ha denne ret
ten, sier en frustrert Kyllingstad. 

Bakgrunnen
Bakgrunnen for Kyllingstads reaksjon, 
er kort følgende historikk (fortalt av 
Kyllingstad selv):

«
Kjelneset:
Én eiendom på Kjelneset ble kjøpt av 
min far tidlig på 1940tallet, med den 
hensikt å bygge på den. (J.fr notat i hans 
«7.sans» 10.april 1944: «Ser på Kjellne
set. Flott tomt!»).  Økonomien tillot ikke 
bygging før han og mor skilte lag i 1952. 
Da ble eiendommen overført til henne 
som del av skilsmisseoppgjøret. Hun 
hadde, som lite kjent malerinne, meget 
svak økonomi, og holdt derfor på eien
dommen som en økonomisk sikkerhet. 
Da hun etter noen år ble nødt til å selge, 
var Strandplanloven nettopp trådt i kraft 
og gjorde både bygging, og derfor også 
salg umulig. Hun måtte derfor ty til 
sosialkontoret for å overleve.

Jeg søkte på det tidspunktet råd i Miljø
verndepartementet. Odd Hansson, som 
hadde ført Strandplanloven i pennen, så 

øyeblikkelig det urimelige i lovens noe 
tilfeldige og åpenbart urimelige resultat. 
Han anbefalte min mor, Aslaug Målfrid 
Markussen, å gå til rettssak mot staten 
for urimelig lovanvendelse. Men det 
våget hun ikke. Det er jo stor økono
misk risiko forbundet med rettssak mot 
en så resurssterk motstander som staten.

Etter hennes død i 1997 arvet min søs
ter, Tale Kristina Hansteen, og jeg, Kjel
neset. Eiendommen har både for vår 
mor, senere oss, kun vært en utgiftspost. 
Først bare i form av formuesskatt (via 
Skatteetaten), nå også i form av 
 eiendomsskatt direkte til Grimstad 
kom mune.

Heimsjå:
Min søster og jeg, samt våre to fettere, 
Svein Rune og Stein Romar Markussen, 

arvet tomten «Heimsjå» etter vår mor/
tante. Eiendommen var i utgangspunk
tet en rest av våre besteforeldres (Johan 
og Gunda Markussens) eiendom 
 Heimsjå.

Vi har delt tomta mellom oss, men nek
tes bebyggelse fordi tomtene er lagt ut til 
LNFområde. Med sin beskaffenhet har 
disse tomtene nå ingen bruks, formues 
eller næringsverdi. Ved delingen fikk vi 
samtidig med kommunens tillatelse 
tinglyst rettigheter til en båtplass for 
hver tomt på Kjelneset. Båtplassene har 
vi trolig fortsatt juridisk rett til, men de 
har ikke lenger noen reell verdi siden vi 
ikke har lov å bygge på de tomtene 
rettig heten gjelder.

Resultatet er i praksis det samme som 
for Kjelneset: Tomtene har mistet all 
økonomisk verdi. Likevel må vi også for 
disse betale formues og eiendomsskatt.

»

Ønsker svar
– Min søster og jeg har ved flere anled
ninger helt siden 1960tallet påpekt det 
urimelige i kommunens handtering av 
saken Kjelneset. Så vel i vår mors eier
tid, som i vår. Jeg er nå 80 år, og vil 
nødig at mine barn skal arve disse uri
melige forpliktelser, sier Kyllingstad. 
Han understreker at skatten ikke er det 
primære, men at den bekrefter at myn
dighetene ikke vil innrømme at de i 
praksis ved bruk av planlovverket har 
tatt fra dem den reelle eiendomsretten. 
Dermed vil de heller ikke ta stilling til 
innløsning. – At Grimstad nå kommer 
oss og andre i liknende situasjon i møte 
ved å avvikle eiendomsskatten fra og 
med 2014, endrer ikke det prinsipielle i 
saken. De kan jo når som helst endre 
det vedtaket.

– Lik lov gir ulikhet for loven, fremholder 
Røyne Kyllingstad. Han ønsker en for-
ståelig forklaring på hvordan Grimstad 
kommune kan forlange formues- og 
eiendomsskatt for eiendommer de i 
praksis har gjort verdiløse.
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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!

– I tilfelle Kjelneset er situasjonen også 
den at halvøya i praksis tjener som fri
areal eksklusivt for Breivik Camping, 
sier Kyllingstad, og forklarer: – Grunnen 
til at jeg bruker begrepet «eksklusivt» er 
at du må gjennom campingplassen for å 
komme ut på halvøya, og bruke plassens 
parkeringsplass om du kommer med bil. 
Det avviser i praksis, om enn ikke juri
disk, allmenn bruk av arealet.

Brev til Miljøverndeparte
mentet
Røyne Kyllingstad har også rettet hen
vendelser til Miljøverndepartementet. 
– Mitt spørsmål til departementet er 
enkelt sagt dette: Når kommunen tar fra 
en grunneier all reell bruksrett til hans/
hennes eiendom, og dermed gjør den 
økonomisk sett helt verdiløs, med hvil
ken rett kan den da kreve eiendoms
skatt? – Og skatteetaten formuesskatt? 
Jeg antar at en dyktig jurist kan finne en 
serie begrunnelser via et uoversiktlig 
lovverk. Men realiteten er likevel denne: 
Når myndighetene krever at underteg
nede som grunneier må avgi sin eien
dom – i dette tilfelle all bruksrett til og 
dermed økonomisk verdi av eiendom
men – til offentlig bruk, så burde etter 
mitt skjønn også Grunnlovens §105 
respekteres, nemlig at «saa bør han have 
Fuld Erstatning».

Norges Hytteforbund tar opp denne saken fordi vi mener den 
er meget interessant – og antagelig gjelder flere enn Kyllingstad 
og hans søsken. Det er kanskje på sin plass med en prinsipiell 
diskusjon om bruk av planlovverket i tilfeller som dette? 
Selv mener Kyllingstad at saken bør sees i sammenheng med 
kommunenes utstrakte bruk av disposisjoner fra planlovens 
bestemmelser vedrørende hundremetersbeltet i strandlinja 
(og tvilsomme bruk av LNFinstituttet i den andre enden av 
praksisen). Her er det utrolig mye forskjellsbehandling mellom 
tilsynelatende like saker og mellom de enkelte kommuners 
praksis når det gjelder å håndheve loven. Er det for sterkt å 
antyde at eiere som har penger nok til å hyre inn «dyktige» 
advokater, også lettere får dispensasjon...?

Det er denne lange tarmen her i forgrun-
nen, Kjelneset, det strides om. Kyllingstad-
familien eier den, og har i 50 år prøvd å 
komme til enighet med Grimstad kommune 
uten å lykkes. Rett ovenfor ligger Breivik 
camping. Foto: Svein Per Hardeberg
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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 NHFmedlemskort, 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.

V
e

r
V

 o
g

 V
in

n
!

V
e

r
V

 o
g

 V
in

n
!

En
ke

lt
m

ed
le

m
sk

ap
N

av
n:

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
Kj

øn
n:

 
 

 m
an

n 
 k

vi
nn

e 
Fø

ds
el

så
r: 

19
. .

 . 
. .

 . 
. 

H
je

m
m

ek
om

m
un

e:
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

e
po

st 
ad

re
ss

e: 
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

M
ob

il 
tlf

 n
r: 

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

1 
Fr

iti
ds

ei
en

do
m

:  
 h

yt
te

 
 le

ili
gh

et
 

 an
ne

t
St

ed
:.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
Ko

m
m

un
e: 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

.
M

ed
le

m
 i 

lo
ka

l v
el

fo
re

ni
ng

:  
 ja

 
 n

ei

2 
Fr

iti
ds

ei
en

do
m

:  
 h

yt
te

 
 le

ili
gh

et
  

 an
ne

t
St

ed
:.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
Ko

m
m

un
e: 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

.
M

ed
le

m
 i 

lo
ka

l v
el

fo
re

ni
ng

:  
 ja

 
 n

ei

3 
Fr

iti
ds

ei
en

do
m

: 
 h

yt
te

 
 le

ili
gh

et
 

 an
ne

t
St

ed
:.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
Ko

m
m

un
e: 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

.
M

ed
le

m
 i 

lo
ka

l v
el

fo
re

ni
ng

:  
 ja

 
 n

ei

Ve
lf

or
en

in
gs

m
ed

le
m

sk
ap

N
av

n:
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

Ko
m

m
un

e: 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
.

A
nt

al
l m

ed
le

m
m

er
 v

ed
 si

ste
 år

ss
ki

fte
:.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

.
Ko

nt
ak

tp
er

so
n:

 .
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
e

po
st 

ad
re

ss
e: 

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
M

ob
il 

tlf
 n

r: 
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..

Ve
rv

 e
tt

 m
ed

le
m

 o
g 

du
 m

ot
ta

r 
en

 fl
as

ke
åp

ne
r t

il 
en

 v
er

di
 a

v 
kr

 1
84

,–
Ve

rv
 to

 m
ed

le
m

m
er

 o
g 

du
 m

ot
ta

r 
en

 g
av

ep
ak

ni
ng

 m
ed

 2
 st

k.
 li

kø
r b

eg
er

. 
Ve

rd
i: 

kr
 2

50
,–

 ✁



– 23 –

Ha med hunden til hytta i Sverige? 
Husk nye regler!
Fra 1. mai må hunden din ha IDmerke, eget pass og dokumentert behandling mot revens dvergbendelorm 
når du skal tilbake til Norge etter å ha vært på Sverigetur. Bendelormbehandlingen skal gis av veterinær, 
senest 24 timer før hunden passerer grensen til Norge. Veterinæren skal dokumentere behandlingen i 
hundens pass. Kravene gjelder også for deg som bare skal på dags og helgetur til Sverige.

Det har vært krav om bendelormbe
handling av hund fra Sverige siden 2011. 
Tidligere kunne man selv behandle hun
den og ha med seg en egenerklæring, nå 
skal behandlingen gis og dokumenteres 
av veterinær. Mattilsynet anbefaler at 
hunden også behandles på nytt etter at 
den har kommet til Norge.

Økt risiko for spredning
De nye reglene skal hindre at den farlige 
parasitten revens dvergbendelorm 
importeres til Norge. Dette er en parasitt 
som kan smitte fra dyr til mennesker, og 
som kan være dødelig for mennesker. 
– Sverige har fått revens dvergbendel
orm, og vi må derfor ta andre forholds
regler nå enn før, sier OleHerman Tro
nerud, seniorrådgiver i seksjon Landdyr 
og dyrehelsepersonell i Mattilsynet. 
– Sverige kan ikke lenger kreve behand
ling av hunder som kommer over sven
skegrensen fra andre land, i og med at 
de har parasitten selv. Det øker risikoen 
for økt spredning i Sverige, og i dermed 
også i Norge hvis vi ikke beskytter oss.

I land der revens dvergbendelorm er 
utbredt, er det ikke anbefalt å spise selv
plukkede bær og sopp uten å varmebe
handle disse først. Infisert avføring fra 
rev kan komme i kontakt med bær og 
sopp og smitte mennesker som spiser 
dette.

Norge er forpliktet
Til nå har Norge hatt en egen over
gangs ordning med Sverige, men EU til
later ikke lenger at Norge og Sverige har 
egne regler for innførsel av hunder. 
Norge er forpliktet gjennom EØSavta
len til å ha det samme regelverket som 
resten av EU. – For at Norge fortsatt skal 
kunne beskytte dyr og mennesker mot 
revens dvergbendelorm innfører vi nå 

samme regler som gjelder for de andre 
landene i Europa som ikke har fått para
sitten, sier Tronerud. – Alternativene 
våre er å enten innføre denne nye ord
ningen, eller å droppe krav om bendel
ormbehandling fullstendig. Dette betyr 
i praksis å åpne dørene for at revens 
dvergbendelorm kommer til Norge. Det 
tror jeg ikke noen i Norge ønsker seg.

Situasjonen må tas alvorlig
Mattilsynet oppfordrer nå alle hundeiere 
til å ta ansvar, og behandle hunden slik 
at den ikke tar med seg smitte til Norge. 
Dette gjelder også på korte dags og hel
geturer til Sverige. – Vi er opptatt av at 
både dyreeiere og veterinærer tar situa
sjonen alvorlig, sier Tronerud. – Hvis du 
kommer på grensen uten å ha alt i orden 
vil hunden bli avvist på grensen. Hun
den må behandles av veterinær, og vente 
i 24 timer før den kan tas med inn i 
Norge. Den slipper ikke lovlig inn i 
Norge uten pass, IDmerking og doku
mentert bendelormbehandling.

Tronerud skjønner at mange hunde
eiere synes de nye reglene er upraktiske, 
men han understreker at ingen må 
glemme at det er en viktig grunn til at 
reglene er som de er. – Vi skjønner at 
dette kan oppleves som kronglete, men 
vår jobb er å passe på at vi ikke får inn 
farlig smitte og parasitter til landet, og 
da er denne ordningen helt nødvendig. 
For alle som reiser mye frem og tilbake 
over grensen vil det være greiest å 
behandle hunden jevnlig hos veterinær 
hver 28. dag. Da er det bare å reise fritt 
mellom landene.

Hunden kan få bendelormbehandlin
gen i tidsrommet mellom 120 timer og 
24 timer før den krysser norskegrensen. 
Hunden kan også behandles i Norge før 
reisen, dersom hunden kommer tilbake 

til Norge i løpet av 120 timer etter 
behandlingen. Hvis hunden har vært 
mye ute i svensk skog og mark anbefaler 
vi på det sterkeste at eier behandler hun
den etter hjemkomst til Norge.

Besøk www.hytteforbund.no



Returadresse: 
Norges Hytteforbund 
Arbinsgt. 1
0253 Oslo

Din trygghet – vår oppgave!
Her følger en oversikt over kontrakter og andre formularer som inngår i NHF´s medlemsfordeler:

Kontraktsmaler:

Leiekontrakt

Skal du leie ut hytta di? Da er det svært viktig at du tegner en detaljert leiekontrakt. 
Som NHFmedlem har du tilgang til kontraktsforslag m/veileder for åremålsutleie av 
hytte. 

Kjøpekontrakt for kjøp  
av hyttetomt

Går du med planer om å selge eller kjøpe hyttetomt? Hos NHF får du tilgang til 
 kjøpekontrakt for kjøp av byggeklar tomt.

Kjøpekontrakt for kjøp  
av hytte

Ved kjøp/salg av hytte vil denne kontrakten være nødvendig når hyttekjøpet går 
 utenom megler.

Festekontrakt

Avtale mellom fester og bortfester, basert fullt ut på tomtefestelovens regler. Tomte
festeloven er ikke enkel for «hvermannsen» å sette seg inn i! Beskriver blant annet 
 festetid, årlig festeavgift, regulering av festeavgiften, med mer. 

Annet:
Hvordan starte og drive  
velforening

En velforening i et hytteområde bygger gjerne på behovet for lokalt fellesskap og på 
ønsket om å løse felles problemer og oppgaver gjennom felles løft. En god velforening 
gir den enkelte hytteeier trygghet for vern om egne interesser og verdier. 

Vedtektsforslag for vel

Der det dannes en velforening, vil det bli spørsmål om vedtekter for denne. Norges 
Hytteforbund har satt opp et standardformular som er meget etterspurt, ment som et 
utgangspunkt for å lage egne vedtekter for velforeningen.

Veilag

Redegjørelse for veilagets plass i veiloven. Spørsmålet om hvordan driften av private 
veier skal organiseres er et stadig tilbakevendende spørsmål som tas opp av med
lemmene.

Vedtektsforslag til veistyre

Enkelt forslag til vedtekter for veistyre/veilag. Der det dannes et veistyre, vil det bli 
spørsmål om vedtekter for dette. Norges Hytteforbund har satt opp et standard
formular som kan være meget nyttig i denne fasen.

Gode råd ved kjøp/feste av 
tomt, eventuelt med hytte

Hvordan går jeg frem for å gjøre et fornuftig og godt kjøp? 

Mal for krav om innløsning  
av festetomt/forlengelse av 
 festekontrakt

Krav om innløsning eller forlengelse av festekontrakt skal fremsettes skriftlig overfor 
grunneieren. Hytteforbundet har satt opp en mal for bruk ovenfor grunneieren når 
tomten du har festet, skal innløses eller forlenges.  

Veiledning for hytte
representasjon i kommunen

Formålet med denne veiledningen er å gi medlemmer i NHF råd om hvordan man 
kan/bør ordne seg for å lage en felles representasjon fra flere hytteforeninger/vel
foreninger/hytteeiere overfor hyttekommunens ulike kommunale organer.

Som NHFmedlem får du selvfølgelig gode råd og tips av vår juridiske konsulent  
i forbindelse med utfylling av kontraktene. 


