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

STYREMEDLEMMER:
Per S. Pedersener bosatt på Sofiemyr 
utenfor Oslo. Han har hytte ved Skram-

stadseter 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 på Gullaug og 
har hytte på Marivoll ved Grimstad.

Nå er valget over og vi har fått en ny regje-
ring. Mange vil hevde at dette er bra og 
mange vil hevde at dette ikke er så bra. Det 
vil nok tiden vise. Som nevnt i forrige leder 
så sa Bjørnstjerne Bjørnsson sa: I politikken 
må sannheten vente til noen får bruk for den.

Det siste den avgående regjeringen gjorde 
var å legge fram et nytt forslag til tomtefeste-

loven. Vi ønsker å avvikle hele ordningen med den enkle begrunnelse 
av at tomtefeste er den saken som skaper flest juridiske saker. Med 
dette forslaget så kan det virke som om grunneierne har «vunnet» eller 
kan vinne flere saker. Vi er ikke ute etter «vinnere» eller tapere. Vi er 
ute etter å få fjernet en ordning som skaper konflikter. Så la oss få hele 
ordningen bort.

Dette er et eksempel på politikk som utvikles sentralt, men hvor det 
er lokale forhold som styrer. Det er lokalt politikken som har konse-
kvenser for oss, utvikles. Hytteeierne har begrenset innflytelse lokalt og 
i mange kommuner så er det større antall hytteeiere enn lokalbefolk-
ning. I den perioden vi nå går inn i, så vil mange kommuner med stram 
økonomi lete etter nye inntektskilder. Vi må regne med at hytteeierne 
må betale sin del, men det vi skal bidra med i lokalsamfunnet, må ha et 
naturlig forhold til den verdiskapningen vi står for – og kostnadene. 

Hyttene er mange steder som fritidsboliger. Det gjør at mange av 
oss tilbringer mer og mer tid på hytta. 

Mange vil sette seg i bilen 21. desember for å nyte julefreden på 
hytta, hvor de kan se fram til 2 uker med skigåing, slalåm kjøring, 
turer og peiskos.

Det synes jeg vi skal være glad for. Vi har gjennom de siste 20–30 
årene gjennomgått en standardvekst for hytter som gjør at vi kan 
bruke hytta mer og lenge. Mange av oss har vei til hytta, strøm til 
hytta, kjøleskap, dusj, TV, Internett, mobil telefon, etc etc.

Det har skjedd en evolusjon innen hytteområdet som vi skal være 
takknemlig for. Vi har i dag et marked for alle typer behov. Vi kan 
dekke behovet for en liten jakthytta langt inne på vidda og en moder-
ne fritidsbolig rett ved siden av slalåmbakken.

Når det nå går mot jul, så skal vi være takknemlig for alt vi har fått 
i dette rike landet vårt. Denne forandringen er av det bedre for de aller 
fleste av oss og vi bør vise takknemlighet.

Vi i styret har hatt et travelt år og vi er på vei til å sluttføre en stra-
tegiprosess. Det gjør at vi er blitt tydelig på hva vi ønsker å oppnå for 
2014.

Ta vare på denne flotte tiden sammen med familie og ven-
ner på hytta eller hjemme.
Vi ønsker dere alle en riktig God Jul og Godt Nytt år.

Med vennlig hilsen

Styret i Norges  Hytteforbund:

Bli medlem nå!
Bli personlig medlem idag og få gratis medlemskap ut året,  
forutsatt at du tegner medlemskap for 2014.
Husk at selv om du allerede er medlem via din velforening, er det likevel  
lurt å tegne personlig medlemskap. Da er du sikret hjelp i dine personlige hyttesaker.
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Strategiarbeidet i Hytteforbundet
Det ble valgt et nytt styre på Hyttetinget 
i mars, styret ble konstituert i april. Vi 
har valgt en arbeidsmodell i styret som 
medfører at hvert medlem i styret, inkl. 
varamedlem, får et fokusområde.

Vi er fornøyd med denne arbeidsmo-
dellen, som medfører at hver enkelt av 
oss får fokus på noen spesialfelt. Dette 
har medført at vi har lykkes med å få 
fram våre saker hittil i år.

På strategisamlingen var det enighet i 
styret om at denne arbeidsmodellen skal 
vi benytte og videreutvikle. 

Målet med samlingen var at vårt 
styre skal fokusere på noen saker fram 
til neste Hytteting, våren 2015.

Personlig er jeg veldig glad for å ha et 
så engasjert og innsiktsfullt styre innen 
hytteområdet. Etter strategisamlingen er 
jeg sikker på at vi i styret kommer til å 
jobbe hardt, konstruktivt og med enga-
sjement innen områdene vi har fokus 
på. Det er viktig at styret har fokus, slik 
at vi klarer å fokusere og bli riktig god 
innen utvalgte områder.

Styret vil i tiden frem mot jul, utvikle 
en mer detaljert arbeidsplan. Så vil vi 
komme med et nytt prinsipprogram – 
dette vil annonseres på våre hjemmesider. 

Vi valgte 5 områder som vi ønsker å 
bruke brorparten av vår tid på. Styret 
har ennå ikke ferdigformulert arbeids-
programmet, men her er hovedpunkte-
ne med en bakgrunn. Vi vil bearbeide 
dette videre før et endelig vedtak i vårt 
styremøte før jul. 

Eiendomsskatt for hytteeiere
Styret mener: Forskjellsbehandlingen 
av eiendomsskatt mellom fritidsbolig/
hytter og boliger, må bort. Fritidsei-
endommer skal ikke beskattes mer 
enn boliger, gjerne mindre.

Vi er ikke imot eiendomsskatt for 
hytter. Vi må bidra i lokalsamfunnet 
som alle andre brukere av det. Men det 
vi ser, er en tendens til at hytteeierne 
beskattes høyere enn fastboende. Det 
gjøres gjennom at skattegrunnlaget er 
høyere for hytter enn for fastboende. 

Denne utviklingen er vi bekymret 
for, ettersom hytteeierne ikke har stem-
merett eller andre muligheter til å påvir-
ke kommunenes valg. Dersom kommu-
nen skal bygge ny skole, ny infrastruk-
tur, nye barnehager, nytt kulturhus, så 

kan kommunene argumentere med at 
dette skal finansieres gjennom økt eien-
domsskatt.

Hytteeierne kan ikke påvirke valgene 
til kommunen. Det er demokratisk pro-
blem, ved siden av at man kan oppleve 
dette urettferdig.

Tomtefestesaken
Styret mener at tomtefesteordningen 
må avvikles.

Tomtefestesaker er definitivt de saker 
som kommer oftest på NHF-jurist Gun-
nars bord. Vi ønsker jo at vår utmerkede 
juridiske ekspert skal ha mange nyttige 
saker å jobbe med. Men det er et symp-
tom på at hele ordningen oppleves 
urettferdig for våre medlemmer. Den 
oppleves også urettferdig for fastboende 
og grunneiere.

Så, på en eller annen måte, så har 
politikerne klart det kunststykke å få 
alle imot hverandre. Derfor må hele 
ordningen avvikles.

Styret vil jobbe sammen med Tomte-
festeforbundet og Huseierforbundet for 
å få en så rettferdig ny tomtefestelov 
som mulig. Denne sendes nå på høring 
med høringsfrist - og styret vil bruke vår 
påvirkning for å få endret vesentlige 
punkter på forslaget, slik at utslagene 
ikke oppleves urettferdig for våre med-
lemmer.

Lokal demokratiutvikling  
og hytter
Styret mener: De lokale hyttevelforen-
ingene må bli en partner i kommune-
utviklingen i de saker hvor det er 
naturlig at hytteeiere blir hørt

Hytteeiere er vesentlige bidragsytere i 
lokalsamfunn, men har liten eller ingen 
direkte påvirkning på utviklingen av 
samfunnet.

Som tidligere nevnt, så kan hytteeiere 
bli pålagt å bidra til å finansiere kom-
munale tjenester som ikke brukes. 

Men samtidig så skal hytteeiernes 
kostander dekkes og vi skal gjerne bidra 
innenfor rimelighetens grense for kom-
muneutviklingen.

I dag mangler det vesentlige kommu-
nikasjonskanaler mellom hytteeiere og 
kommunen. 

Hytteeierne oppleves som «fragmen-
tert» når de er organisert i en rekke vel. 

Vi kan godt skjønne at kommunen ikke 
ønsker å diskutere alle saker med alle 
hyttevellene. Så hyttevellene trenger å 
organisere seg i kommunevel for å dis-
kutere saker med kommuner

Stor sak som vil bedre samarbeidet 
over tid.

Manglende forskning innen 
hytte og fritidsboligers verdi
Styret mener: Det må oppnås en 
 politisk aksept for å begynne en syste-
matisk forskning innen fritidsboligers 
verdi for lokalområder (ref. stortings-
melding nr.13).

I dag er forskningen innen verdien av 
hytter begrenset og lite systematisk. Det 
innebærer at politikere kan risikere å ta 
feil beslutninger, med mangel på fakta-
grunnlag. Vi kjenner heller ikke til gra-
den av verdiskapningsforringelse i 
Norge, som en konsekvens av at flere og 
flere velger hytter og fritidsboliger i 
utlandet.

Styret mener at vi i Norge burde 
avsette tilstrekkelig med forskningsmid-
ler for å finne ut av hvilken verdiskap-
ning hytte-Norge står for.

Styrke Norges Hytteforbund 
sin organisasjon
Styret mener: Vi må bil mer synlig og 
hørt gjennom økt kapasitet gjennom 
en deltidsansatt generalsekretær.

Norges Hytteforbund styres i dag av 
et styre og en styreleder som bruker sin 
innsats på fritiden sin. Det er mange 
saker styret kunne ønske å bruke mer 
tid på, men må begrense grunnet 
begrenset tid og kapasitet.

Så styret ønsker en dreining fra et 
arbeidende styre som kun jobber på fri-
tiden sin - til økt kapasitet gjennom en 
generalsekretær.

Videre arbeid
Vi i styret jobber nå i detalj for å utar-
beidet en handlingsplan som skal vedtas 
i styremøte i desember. Vi vil gi ny 
informasjon i medlemsbladet og på våre 
hjemmesider.

Mvh.
Trygve Jarholt
Styreleder NHF
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Boplikt – en varm potet?
Boplikt har vært et svært hett politisk tema i Norge i mange år. Dette gjelder både boplikten som et 
landbrukspolitisk virkemiddel og boplikt som et middel innenfor bosettingspolitikken.

Vi skal her konsentrere oss om siste 
tema, det som kalles for «0-konsesjons-
grense» som mange kommuner (i skri-
vende stund 64 kommuner) har vedtatt 
som et virkemiddel for å forsøke å holde 
på bosettingen innenfor kommunen. 
Når en kommune setter konsesjons-
grensen i kommunen til null, så betyr 
det at kommunen vil forhindre at vanli-
ge boliger kan bli solgt som fritidsboli-
ger. Dette som et virkemiddel for at folk 
skal fortsette å bruke disse husene som 
bolig. 

Den lovmessige hjemmel for det kom-
munene her gjør, er å finne i konse-
sjonsloven, som skiller mellom konse-
sjonspliktige og konsesjonsfrie eien-
dommer. De konsesjonsfrie eiendom-
mene kan i prinsipp omsettes til hvem 
som helst, mens de konsesjonspliktige 
eiendommene bare kan omsettes innen-
for et begrenset marked som loven spe-
sifiserer nærmere. 

Konsesjonsloven tar utgangspunkt i 
eiendommens areal, og sier at alle 
bebygde eiendommer med areal over 25 
da dyrket jord eller 100 da totalt, er kon-
sesjonspliktig. Kommunens tillatelse – 
konsesjon – er nødvendig for at eien-
dommen skal kunne selges til den kjø-
per som selgeren vil selge til.

Når kommunen setter konsesjonsgren-
sen til 0, betyr det at arealgrensen i 
loven settes til side, slik at all omsetning 
av eiendom i kommunen er konsesjons-
pliktig, med mindre den skal brukes til 
helårsbolig. De eiendommene innenfor 
en slik kommune med 0-konsesjons-
grense, som er bygget som fritidsbolig i 
sin opprinnelse, og som har vært brukt 
som fritidsbolig, vil ikke bli fanget opp 
av denne spesielle konsesjonsbestem-
melsen. Dersom det imidlertid dreier 
seg om en eiendom som opprinnelig har 
vært en boligeiendom, så blir den fanget 
opp av bestemmelsen selv om den før 

salget kanskje i mange år har vært brukt 
som fritidsbolig. Konsesjonsplikten 
«dukker» altså opp igjen. Dette betyr i 
praksis at selgeren av slike eiendommer 
har et mer eller mindre begrenset mar-
ked å henvende seg til, ja - et marked 
som i mange tilfeller har vist seg så 
begrenset at eiendommen blir svært 
vanskelig å selge. Konsekvensen er selv-
følgelig et sterkt press på eiendommens 
markedspris.

Tidligere var det slik at overdragelse til 
neste generasjon var konsesjonsfri, uav-
hengig av om 0-konsesjonsgrense var 
innført. Også dette har imidlertid lovgi-
ver satt en stopper for, ved at den forrige 
regjeringen innførte en bestemmelse 
som tilsier at kommunen også kan vedta 
at slik generasjonsoverdragelse skal fan-
ges opp av særbestemmelsen om 0-kon-
sesjonsgrense. Det vi snakker om her, er 
det som kalles slektskapsunntaket.

I dag er det som sagt 64 kommuner som 
har innført denne 0-konsesjonsgrensen, 
og de fordeler seg over hele landet fra 
Mandal i sør til Liene i Nord-Trøndelag. 
Nord for Liene er denne konsesjonsbe-
stemmelsen ikke innført i noen kom-
mune. Det er imidlertid svært få kom-
muner som har valgt å sette også slekt-
skapsunntaket til side.

Når en eiendom er konsesjonspliktig, så 
betyr altså dette at kommunen, for å 
godkjenne salget, vil kreve at den blir 
brukt som helårsbolig. Er det da slik at 
alle eiendommer hvis opprinnelse var 
helårsbolig, vil være konsesjonspliktig 
uavhengig av boligens standard og tids-
aspektet - tidsavstanden fra når den sist 
ble brukt som helårsbolig? Ja, i utgangs-
punktet så er det slik. Bestemmelsen om 
0-konsesjongrense, betyr at kjøper i et 
slikt tilfelle må søke kommunen om 
konsesjon, og kommunen foretar da en 
fri vurdering av faktum i saken. Erfarin-
gen er så absolutt at kommunene har 

gått svært langt i retning av å bruke 
0-konsesjonsgrensen også der hvor det 
er vanskelig å forstå at den aktuelle eien-
dommen faktisk kan tenkes å bli brukt 
til bolig. Kommunene velger altså ikke å 
ta den politiske belastning det kan være 
å slippe noen igjennom, for deretter å 
bli møtt med påstand om forskjellsbe-
handling.

Hvordan oppfylles så 
bo plikten på lovlig vis?
Innholdet i boplikten er at kommunen, 
som et vilkår for å gi konsesjon (godta 
overdragelsen), krever at den nye eieren 
skal bosette seg på eiendommen. Slik 
boplikt som vi her snakker om er «uper-
sonlig» og oppfylles ved at den nye eier-
en enten bosetter seg på eiendommen 
og melder dette til folkeregisteret, eller 
ved at boligen leies ut til en som på 
samme måte bosetter seg der. Boplikten 
betyr dessuten at vedkommende må bo 
fast på eiendommen i 5 år sammen-
hengende. Dersom boplikten på en eller 
annen måte ikke oppfylles (-brytes i 
perioden), kan kommunen trekke kon-
sesjonen tilbake og sette tidsfrist for salg 
av eiendommen. I ytterste konsekvens 
kan kommunen kreve eiendommen 
tvangssolgt.

Det finnes måter å omgå 
konsesjonsplikten på
Den mest brukte fremgangsmåten er å 
kjøpe eiendommen og bo der i fem år, 
for deretter å overføre den til etterkom-
mer som ikke har boplikt – arving. 
Dette er en farbar vei dersom kommu-
nen ikke også har satt slektskapsunnta-
ket til side. Også andre både lovlige og 
ulovlige måter å innrette seg på finnes 
nok, men vi skal ikke her gå nærmere 
inn på det, bare konstatere at de mer 
«tvilsomme smutthullene» nok er mer 
risikabelt å basere seg på, nå som kom-
munene etter hvert er blitt svært opp-
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merksomme på nødvendigheten av å 
følge opp de tilfellene der konsesjon m/
boplikt er gitt.

Et annet sted i dette bladet har en tidli-
gere byråkrat gitt et slags «forsvar» for 
boplikten. Slik vi ser det, er det enklere å 
argumentere for det motsatte, nemlig at 
boplikten basert på 0-konsesjonsgren-
sen ikke har hatt synbar virkning ut fra 
den begrunnelse som ligger bak.

Normann Aanesland, professor i land-
bruksøkonomi og en av de profilerte per-
soner som har studert dette over år, tar i 
en av flere artikler som han har skrevet 
om dette temaet, utgangspunkt i det fak-
tum at det kun er tre land innenfor EU 
som har boplikt (Polen, Østerrike og 
Danmark). Vi som EØS-medlem er for-
pliktet etter samme lovverk som land 
innenfor EU i denne sammenheng. Pro-
fessor Aaneslands påstand er at våre regler 
ikke er i samsvar med dette lovverket.

Når det gjelder spesielt boplikt for hel-
årsboliger, som nærværende artikkel tar 
for seg, så sier Aanesland ganske katego-
risk at undersøkelser har vist at slik bop-
likt ikke har innfridd de forventningene 
som reguleringsmyndighetene har hatt. I 
en undersøkelse som professor Aanes-
land har deltatt i, viste det seg at når man 
undersøkte 59 kommuner med boplikt 
og 279 kommuner uten boplikt, og sam-
menlignet likeartede kommuner med og 
uten boplikt, så ble resultatet at boplik-
ten ikke hadde økt bosetningen. Faktisk 
viste det seg at resultatet var motsatt, selv 
om forskjellen var marginal.

Den nye Regjeringen flagget etter 
«Sundvollen-avtalen» også ut at boplik-
ten ikke har skapt det som var menin-
gen med instituttet og at det må være en 
fanesak at folk skal kunne bestemme 
selv hvor de vil bo. Det blir nå svært 
spennende å se hvordan dette vil utvikle 
seg, og om boplikten knyttet til 0-konse-
sjonsgrense vil bli borte. I regjeringsdo-
kumentet heter det i alle fall innenfor 
kapittelet boligpolitikk at regjeringen vil 
fjerne boplikten. Selv om regjeringen er 
så kategorisk i dokumentet – kan likevel 
boplikten vise seg å bli en (fortsatt) 
varm potet? 

Gunnar Svendsen Foto: Agnete Flørenæs Knudsen
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Heller bofrihet enn 
boplikt i Lillesand
Lillesand kommune innførte boplikt, eller sagt på en annen måte; forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, 
i 1985. I dag, nesten tre tiår senere, er det fortsatt boplikt i store deler av kommunen. Men boplikten 
er opphevet på samtlige øyer uten fastlandsforbindelse. –Ordet «bofrihet» klinger bedre i mine ører, 
sier ordfører Arne Thomassen (H). Han håper den nye regjeringen gjør alvor av signalene om å oppheve 
boplikten for alle.   

Tekst: Tove Helen Selbæk Ågerøya, vest for Lillesand, var den siste 
av øyene i den idylliske sørlandskom-
munen, hvor man satset på bofrihet i 
stedet for boplikt. Diskusjonen om bop-
likt på øya pågikk gjennom mange år. 
Den blusset opp igjen vinteren 2010 da 
havisen la seg, og fastboende hadde 
store problemer med å komme seg inn 
til fastlandet. Et populært og velkjent 

argument mot bopliktordningen på 
Ågerøya, var at kommunens tjenestetil-
bud ikke var godt nok til å rettferdiggjø-
re boplikt. 

Hemmende
– Da boplikten ble avviklet på Ågerøya, 
var det med et klart flertall i Lillesand 
bystyre; 17 mot 10 stemmer. Dermed 
var 27 års historie med boplikt over, for-
teller ordføreren, som altså er fornøyd 
med signalene fra den nye regjeringen 
om at boplikten forsøkes opphevet for 
alle. – Jeg mener ordningen i dag virker 
hemmende for at folk skal få bofrihet. 
Man bør ikke føle seg forpliktet til å bo 
noe sted, sier han. 

Hva slags virkning har boplikten hatt i 
din kommune? – Boplikten ble i sin tid 
innført for at ikke alle eiendommer 
skulle selges ut og kommunen bli mørk-
lagt. Jeg vil si at boplikten hadde en god 
virkning tidlig på 80 og 90-tallet. Da var 
kommunen under press og mange ville 
ha kjøpt opp eiendommer som i dag 
ville vært mørklagt store deler av året. 
Senere har privatøkonomien og etter-
spørselen jevnet seg ut og presset er litt 
mindre, sier Thomassen. 

«Bopliktordningen er 
hemmende for at folk skal 

få bofrihet»
«Man bør ikke føle seg 

forpliktet til å bo noe sted»

«Boplikten har ingen 
påviselig effekt –  

tvert imot»

Foto: Agnete Flørenæs Knudsen
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Idylliske Ågerøya var den siste av Lillesand-øyene med fastlandsforbindelse hvor boplikten ble opphevet. Foto: Agnete Flørenæs Knudsen

Arne Thomassen (H) har tro på «bofrihet» og håper den nye regjerningen gjør alvor av signalene om å avvikle bopliktordningen en 
gang for alle. 
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Boplikt handler om 
bærekraft i kommunene
Boplikt er et meget dagsaktuelt tema. Min oppfatning er at spørsmålet om hvorvidt kommuner skal 
ha boplikt eller ikke, avhenger av om man ønsker et bærekraftig befolkningsgrunnlag i den aktuelle 
kommunen. 

Boplikt 

Av: Håvard Skaaden, arealplanlegger 

Behovet for boplikt varierer mellom 
ulike kommuner og ulike steder i den 
enkelte kommune, men en fullstendig 
opphevelse tror jeg vil være uheldig.

Bakgrunnen
La oss starte med bakgrunnen for at 
enkelte kommuner har boplikt. I tiårene 
etter andre verdenskrig var det mye byg-
geaktivitet i Norge. Ikke bare skulle det 
etableres helårsboliger, men også mange 
større hytteområder ble etablert. Det ble 
bygget fritidsboliger i flere kystkommu-
ner, spesielt på Østlandet, men også 
andre steder. I 1965 kom den første ver-
sjonen av Plan- og bygningsloven. Dette 
medførte strengere regulering av byg-
ging generelt. I mange kommuner ble 
antall fritidsboliger dominerende, og 
flere steder ble byggemulighetene redu-
sert. Enkelte kommuner innførte full-
stendig byggeforbud for nye fritidsboli-
ger. Som en konsekvens av dette, ble det 
et atskillig større press på de eksisteren-
de fritidsboligene. Etterspørselen økte, 
men tilbudet stagnerte. Dermed begynte 
flere etterhvert å bruke helårsboliger til 
fritidsformål. I mange kommuner ble 
permanent tilflytting og etablering på 
nye boligfelt redusert som følge av at 

helårsboliger aldri ble tilflyttet. Derfor 
innførte flere kommuner boplikt på 
 helårseiendommer. 

Oppfølging av boplikt
Oppfølgingen av boplikten er en trinn-
vis prosess. Det kan starte med at kom-
munen tilskriver hjemmelshavere som 
mistenkes å ha en eiendom der boplik-
ten brytes. I ytterste konsekvens kan 
hjemmelshavere få sin eiendom tvangs-
solgt. Mellom her vil det være en del 
saksbehandling i kommuneapparatet. 
Blant annet skal hjemmelshaver få 
mulighet til å søke om konsesjon til fri-
tidsformål (søke om fritak fra boplikt). 
Dersom dette ikke innvilges kan eier 
selge boligen på egenhånd. Så vidt jeg 
vet har ikke et tvangssalg funnet sted i 
Norge. 

Vanskelig å få fritak
Vurderingen av om det kan gis fritak fra 
boplikt blir i mange kommuner foretatt 
av det lokale bygningsrådet (politikere), 
og utfallet av de enkelte sakene vil der-
for variere fra kommune til kommune. 
Erfaringsmessig er det mye som skal til 
for at kommunen gir konsesjon. Det er 
flere momenter i denne vurderingen. 
Eiendommer som ligger særskilt peri-
fert, kan få fritak. Hva som oppfattes 

som perifer beliggenhet vil variere. 
Mange som bor i byer vil kanskje opp-
fatte et sted som perifert dersom boligen 
ikke har egen gateadresse, eller at man 
må reise med både ferge og buss for å 
komme seg til og fra skolen. Om den 
aktuelle lokaliteten er egnet til helårs-
bosetting, er gjerne vurdert nøye av 
kommunen. Det er også slik at enhver 
hjemmelshaver som har en eiendom 
med boplikt, har signert en egenerklæ-
ring om konsesjonsfrihet, og huket av for 
at «jeg bekrefter at eiendommen skal bru-
kes til helårsbolig». Dette er absolutte 
krav til at en overdragelse kan tinglyses 
og ferdigstilles. Sånn sett må hjemmels-
haver ha tatt stilling til eiendommens 

Håvard Skaaden

Vi mottar gjerne leserinnlegg! 
Redaksjonen har mottatt et innlegg fra en tidligere kommunal tjenestemann, Håvard Skaaden, som 
har hatt boplikt som saksfelt i sitt arbeid. Det er velkjente argumenter til forsvar for boplikten som 
brukes i dette innlegget. Redaksjonen mottar gjerne innlegg som bidrar til å skape debatt om dette 
viktige temaet og oppfordrer våre medlemmer og evnt andre interesserte til å skrive leserinnlegg til 
Hytte & Fritid. 
Red.  
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Boplikt Boplikt

beliggenhet, og det vil være vanskelig å 
snakke seg bort fra dette i ettertid. 

Hvem kan få fritak
Det finnes noen muligheter til å få fritak 
fra boplikt. Noen kommuner åpner for 
fritak i enkelte områder gjennom kom-
muneplanen. En annen mulighet er der-
som eiendommen er i tilstrekkelig dårlig 
teknisk stand. Dette er imidlertid et 
 kriterium som er meget vanskelig å vur-
dere. Det er subjektivt hva som regnes 
som dårlig stand. Enkelte mener at fra-
vær av innlagt strøm og kommunalt 
vann- og avløp er tilstrekkelig som årsak 
til å få fritak. Andre boliger er i så dårlig 
teknisk stand at man kan oppleve å 
 tråkke gjennom kjøkkengulvet. Skal 
 fritak fra boplikten innvilges fordi eien-
dommens tekniske standard ikke er til-
fredsstillende? Min mening er at det 
ikke alltid bør gjøres. Ofte betales store 
summer for gamle «rønner» med attrak-
tiv beliggenhet. Dersom man bruker 
2–3 millioner kroner eller mer på en slik 
eiendom, har man trolig også anledning 
til å oppgradere den til en tilfredsstillen-
de standard. Når man kjøper en brukt 
eiendom bør man ha reflektert over 
eiendommens tekniske tilstand og det 
totale kostnadsbildet. Denne problem-
stillingen er vanskelig for kommuner, 
særlig i de tilfellene der beliggenheten er 

noe perifer, men eiendommen likevel er 
bundet til boplikt. 

Problematiske aspekter ved 
oppheving av boplikt 
Bakgrunnen for at enkelte kommuner 
har boplikt er at det vurderes som det 
beste for lokalsamfunnet, og for at kom-
muner skal være bærekraftige. Sett fra et 
samfunnsutviklingsperspektiv er det 
etter min mening svært viktig at man 
opprettholder boplikten i mange kom-
muner (ikke alle). Problemer som kan 
oppstå dersom boplikten avvikles vil 
være mange og sammensatte, og variere 
fra sted til sted. Særlig utfordrende vil 
det bli for kommuner med høye priser 
på fritidsboliger, og som har svak eller 
ingen befolkningsvekst. En opphevelse 
av boplikten her vil kunne øke boligpri-
sene vesentlig. Boligene vil da konkurre-
re i det samme markedet som hytter. 
Det vil medføre at mange ikke lenger vil 
ha anledning til å flytte til den aktuelle 
kommunen. Samtidig som at flere hel-
tidsboliger selges som fritidsboliger, til 
en høyere pris. Konsekvenser av dette 
kan dermed bli at færre flytter til kom-
munen, og at flere velger å flytte ut. Det 
vil også bli vanskelig for byråkrater å 
gjennomføre god arealplanlegging og 
samfunnsutvikling med så stor uforut-
sigbarhet i hva eiendommer vil brukes 

til. Sentrale vurderingskriterier for å 
finne nye boligområder er blant annet 
nærhet til offentlig kommunikasjon, 
nærhet til skole, nærhet til offentlig- og 
privat tjenesteyting etc. Alle disse krite-
riene er basert på at eiendommene skal 
brukes til helårsbosetting. Det vil være 
destruktivt for et lokalsamfunn dersom 
et nytt boligfelt i nærheten av en barne-
skole ender opp som et hyttefelt. Å finne 
nye, gode boligområder med trygge 
oppvekstsvilkår er vanskelig nok fra før, 
selv i kommuner med lavt folketall og 
store arealer. En opphevelse av boplikten 
vil gjøre dette enda vanskeligere. 

Oppfølging av boplikten
Det er opp til den enkelte kommune å ta 
bopliktoppfølgingen alvorlig. Av Konse-
sjonsloven fremkommer det hvordan 
oppfølgingsprosessen skal gjennom-
føres. Dette er trinnvise, enkle instruk-
sjoner. Kommunene selv må prioritere 
og eventuelt sette av tilstrekkelig med 
ressurser til å gjennomføre disse. Der-
som mange bryter boplikten uten å få en 
reaksjon, vil det få ringvirkninger for 
hele lokalsamfunnet. Blant annet blir 
kommunen truet av fraflytting, og det 
vil medføre økonomisk tap i form av 
mindre skatteinntekter. En slik utvikling 
er ikke bærekraftig på lang sikt. 
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Boplikt

Waterment leverer
renseanlegg for gråvann.

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

Pris for komplett anlegg, R2, kr. 42 500,–
9HG�VDPOHW�VDOJ�WLO�ÀHUH�K\WWHU�L�QDERODJHW�HOOHU� 
hytteforeningen utarbeider vi et eget tilbud.

Vi gir 10% rabatt på anleggsprisen til alle som, 
med referanse til denne annonsen, bestiller  
innen 31.12.2013.
www.waterment.no

Hvorfor velge oss?

� Ingen lukt

� Rimelig pris

� Enkel montering

�  Ingen behov for  
kostnadskrevende anleggsarbeid

� Krever ikke kjørevei til hytta

Ring oss på 905 46 133

Kommuner med forskrift om 0-konsesjonsgrense
Oversikt over landets 64 kommuner med 0-konsesjonsgrense følger nedenfor. 0-konsesjon vil si at
konsesjonsfriheten blir satt ut av kraft for helårsboliger.

Kommune Fylke
Arendal Aust-Agder
Bamble Telemark
Bykle Aust-Agder
Dovre Oppland
Drangedal Telemark
Forsand Rogaland
Fredrikstad (Onsøy) Østfold
Frogn Akershus
Fyresdal Telemark
Flå Buskerud
Gausdal Oppland
Gol Buskerud
Gratangen Troms
Grimstad Aust-Agder
Hamarøy Nordland
Hemsedal Buskerud
Herøy Nordland
Hjartdal Telemark
Hol Buskerud
Hvaler Østfold
Krødsherad Buskerud 
Krødsherad Buskerud 

Kommune Fylke
Kvinesdal Vest-Agder
Kviteseid Telemark
Kvitsøy Rogaland
Larvik Vestfold
Lesja Oppland
Lierne Nord-Trøndelag
Lillesand Aust-Agder
Lindesnes Vest-Agder
Lyngdal Vest-Agder
Mandal Vest-Agder
Meldal Sør-Trøndelag
Meråker Nord-Trøndelag
Modalen Hordaland
Namsskogan Nord-Trøndelag
Nes Buskerud
Nissedal Telemark
Nord-Odal Hedmark
Odda Hordaland
Oppdal Sør-Trøndelag
Osterøy Hordaland
Porsgrunn Telemark
Røros Sør-Trøndelag

Kommune Fylke
Risør Aust-Agder
Sarpsborg (Skjeberg) Østfold
Sigdal Buskerud
Sirdal Vest-Agder
Stokke Vestfold
Svelvik Vestfold
Søgne Vest-Agder
Tjøme Vestfold
Tokke Telemark
Tvedestrand Aust-Agder
Vang Oppland
Vestby Akershus
VestreSlidre Oppland
Vinje Telemark
Vågan Nordland
Vågå Oppland
Øyer Oppland
ØystreSlidre Oppland
Ål Buskerud
Åseral Vest-Agder

Kilde: Statens Landbruksforvaltning
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§NHFs jurist Gunnar Svendsen svarer på  
henvendelser fra våre medlemmer.

Forlengelse av feste
Festekontrakten min skal fornyes nå i 
desember. Grunneieren sier at vi må 
vente med dette til det kommer ny lov, 
antakelig neste år.

Festeavgiften ble i 2003 regulert fra 
kr. 1060,- pr år til kr. 9.000,-. Grunneier-
en mener imidlertid at han har krav på 
mye høyere festeavgift, og at den nye 
loven som skal komme vil gi ham anled-
ning til det. Hvordan skal jeg forholde 
meg til grunneierens krav?

Svar
Jeg forstår deg slik at festetiden i kontrak-
ten går ut i desember 2013, og det betyr 
at du har krav på å få kontrakten forlen-
get per dette tidspunkt. Forlengelsen vil 
da ikke bli tidsbestemt, det vil si at det i 
fremtiden ikke vil være nødvendig med 
noen nye forlengelse. Kontrakten vil løpe 
så lenge ikke du (eller senere fester) sier 
den opp, eller at tomten blir innløst.

At du har krav på forlengelse uavhen-
gig av det lovarbeidet som er under 
utvikling, følger direkte av en midlertidig 
lov som skal gjelde frem til ny lov even-
tuelt kommer. I den midlertidige loven 
heter det, m.h.t. selve forlengelsen, ganske 
enkelt at dette skal skje slik som fremgår 
av gjeldende § 33 i tomtefesteloven.

Innløsning av feste
Jeg kjøpte en hytte på festet grunn i 
1984. Festekontrakten som jeg fikk 
overført til meg er datert i 1939, og i 
kontrakten står det at festet da hadde 
løpt siden 1927, som en muntlig kon-
trakt. I forbindelse med at jeg overtok 
festet, ble det inngått ny kontrakt, da 
festeforholdet ble avtalt tinglyst (hvilket 
det ikke tidligere hadde vært).

Nå ønsker jeg å innløse tomten, og 
jeg sendte varsel til grunneieren om 
dette i juni 2012. 

Jeg mener at jeg har krav på innløs-
ning i 2014, 30 år etter at jeg overtok 
festeforholdet og kontrakten ble tinglyst 
for første gang. Grunneieren sier at jeg 
ikke har krav på innløsning før i år 

2017, altså 90 år etter at festet sannsyn-
ligvis ble avtalt første gang. (Det hører 
med til historien at vi i en gammel 
hytte bok har funnet nedtegnet at den 
første festeren av tomten overtok denne 
15. juni 1927, ved at han og grunneieren 
«tok et glass sammen»).

Svar
Det er nok grunneieren som har rett 
her. Det er tidspunktet for når festet før-
ste gang ble avtalt som er avgjørende for 
når du har krav på innløsning, og dette 
kravet inntreffer når festetiden har vart i 
30 år + 10 + 10…, som i ditt tilfelle, 90 
år i 2017.

Båtfesterett
I fjor kjøpte jeg en hytte ved sjøen på 
festet grunn, og i mai i år fikk jeg kjøpt 
tomten (festet hadde vart i 40 år). Etter 
at skjøtet var tinglyst, fri for heftelser, og 
alt tilsynelatende skulle være i orden, 
fikk jeg besøk av en annen hytteeier i 
nabolaget som sa at han nå ville ta i bruk 
et båtfeste på tomten som han hevdet å 
ha tinglyst rett til å bruke. I skjøtet hans 
står det at han har rett til båtfeste på 
grunneierens grunn, slik grunneieren til 
enhver tid gir anvisning på.. Min nabo 
fortalte videre at han den gang han fikk 
skjøte på sin tomt (tinglyst året før feste-
kontrakten for den tomten jeg har 
kjøpt), fikk anvist den plassen som han 
nå ville ta i bruk. Det hører med til his-
torien at naboen ikke har hatt båt på 5–6 
år, slik at han ikke har benyttet seg av 
plassen i den senere tid. Båtfestet, fortal-
te han, er imidlertid benyttet i alle år før 
dette. Han nevner hevd som et stikkord.

Jeg har selvfølgelig sett at det står en 
jernbolt der naboen mener å ha båtfeste-
rett, men har vært helt uvitende om den 
tinglyste retten. Kan jeg avvise naboen?

Svar
Her bør du forholde deg til grunneieren. 
Du har kjøpt en festetomt fri for tinglige 
heftelser, og grunneieren plikter derfor å 
ordne opp i dette. For grunneieren skul-

le dette være ganske enkelt. Han kan 
anvise din nabo til å utøve sin båtfeste-
rett på annet sted på eiendommen, og 
naboen må akseptere dette. Naboen har 
ikke hevdet en rett som han faktisk har 
inngått avtale om. Avtalen må han finne 
seg i å etterleve etter sin ordlyd.

Veirett
For cirka 25 år siden fikk jeg lov av 
daværende grunneier der jeg har min 
hytte (selveiet grunn) til å bygge en 
stikkvei fra gårdsveien og cirka 2,5 km 
frem til hytta. Vi hadde et særdeles godt 
forhold til daværende (nå avdøde) 
grunneier, og ingen av oss tenkte på at vi 
burde lage en skriftlig avtale, langt min-
dre tinglyse noen veirett.

Nå har tidligere grunneiers nevø over-
tatt, og han satte straks i gang prosjekte-
ring av nye hytter i nabolaget. Vi skjønte 
fort at det nye prosjektet var basert på at 
vår hyttevei skal tas i bruk som adkomst-
vei til de nye hyttene, 8–10 i tallet. Vi har 
krevd at grunneieren innretter seg slik at 
de nye hytteeierne tilpliktes å betale oss 
en andel av de omkostningene vi hadde 
med å bygge veien i sin tid. Disse var 
svært omfattende, blant annet på grunn 
av at det måtte sprenges en del, og en 
myr måtte dreneres.

Grunneier avviser oss og sier at veien 
er hans, og han vil nå selge hyttetomter 
med rett til vei helt frem til tomtegren-
sen, og dermed nyte godt av den «eks-
tragevinsten» som veiretten betyr for 
tomteprisen.

Har vi ikke noe krav her?

Svar
Jeg er redd dere ikke vil nå frem med 
noe krav her. Nåværende grunneier har 
overtatt en eiendom med en slik vei som 
dere har bygget beliggende på sin 
grunn. Her er det «bordet fanger» basert 
på det faktum at intet skriftlig er avtalt 
om din rett til eksklusiv veirett, eller rett 
til å få dekket anleggskostnader fra 
fremtidig nye brukere.

Juristen svarer
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Motorstøy eller  
stillhet på fjellet?
Motorstøy vil endre hyttelivet for hundretusener av nordmenn dersom fornøyelseskjøring 
med snøscooter blir lovlig. Vi spør oss om dette er et friluftsliv vi som hytteeiere vil ha? 

Av: FRIFO 

Naturen er vår viktigste kilde til stillhet. 
Det er til naturen vi kommer for å hvile 
ut og lade batteriene, og et stort flertall 
ønsker å oppleve naturens stillhet og 
storhet uten motordur i bakgrunnen. 
Med den nye regjeringen på plass, er det 
likevel sannsynlig at lyden av snø-
scooter, ATV og helikopter blir en større 
del av naturens lydbilde. Hva nå?

Tidligere i år varslet Stoltenberg-
regjeringen at den ville åpne for en utvi-
det prøveordning for 40 kommuner 
med etablering av fornøyelseskjøring 
med snøscooter. Over hundre kommu-
ner søkte innen fristen den 1. septem-
ber. Generalsekretær i Friluftslivets 
Felles organisasjon (FRIFO), Lasse 
Heimdal, reagerte kraftig på utspillet. 

– Dette er svært skuffende, og kan 
ut gjøre en alvorlig trussel for det tradi-
sjonelle norske friluftslivet, sier Heimdal. 

På vegne av FRIFO gikk han ut med 
en advarsel til nordmenn i hyttemarke-
det, der han anbefalte hyttekjøpere å 
tenke seg om før de evt. kjøper hytte i 
«snøscooterkommunene».  Heimdal 
påpekte at naturen er en av de siste gjen-
værende områder der mennesket i 
hovedsak beveger seg av egen kraft og 
gir nødvendig fysisk aktivitet til frilufts-
livsutøvere. FRIFO er redde for at libe-
ralisering vil endre hele den stolte, nor-
ske friluftslivstradisjonen. Motorferdsel 
kan i tillegg også innebære belastninger 
på vår sårbare nordiske natur, og FRIFO 
vil derfor begrense motorferdsel i natur 
til nødvendig nyttekjøring.  Det vil si 
kjøringen som faktisk er praktisk og 
nyttig, og ikke bare for den private 
underholdningens skyld.

Nyttekjøring er ok
Klart vi vet at friluftslivet og hyttelivet til 
tider har god nytte av motoriserte kjøre-
tøy i naturen, som for eksempel til løy-
pepreparering, transport av utstyr og 
mat, søk og redningsaksjoner, frakt av 

større byttedyr og så videre. Når noen 
har skadet seg er det klart det er godt at 
Røde Kors har snøscootere å rykke ut i. 
Organisert transport og leiekjøring for 
hytteeiere kan også være nødvendig i 
flere sammenhenger. 

Men FRIFO er sterke motstandere av 
kjøring med motorkjøretøy i naturen 
kun for moro skyld. 

Gagner ikke reiselivet
Reiselivsdirektør Hilde Charlotte Solheim 
i Virke understreker også at liberalise-
ring vil få store konsekvenser for norsk 
friluftsliv og ikke minst norsk reiseliv. 

– Det er veldig lite kunnskap om hva 
liberalisering i ytterste fall kan bety. Vi 
må beskytte stillheten, og det naturlige 
friluftslivet fra motorstøy. Dette er store 
og unike verdier for oss, men kanskje vil 
vi først forstå det når de forsvinner. 

Solheim understreker at de som er 
for fornøyelseskjøring er i mindretall, 
mens de som er for et tradisjonelt fri-
luftsliv er i flertall. 

– Majoriteten av folk bruker naturen 
for å få opplevelsen av ro, fred og still-
het. Har du en hørt en sirkelsag i et hyt-
teområde en søndag formiddag, så vet 
du akkurat hvor ødeleggende det er. Da 
kan du også se for deg hvordan det blir 
når alle skal ha hver sin snøscooter og 
bruke den akkurat som det passer dem. 

Solheim sier videre at det er lett å ha 
sympati for behovet for nærings og nyt-
tetrafikk, men at det ikke finnes noen 
grunn til at det skal være tommelen opp 
for alle som vil kjøre i naturen i Norge. 

– Det er ingen grunn til at det skal 
være fritt fram for motorferdsel i Norge. 
Vi må balansere kravet til sterkere kom-
munalt selvstyre med sterkere ivareta-
gelse av naturverdier og friluftsinteres-
ser. Det er en jobb som krever at frilufts-
livet og reiselivet står sammen!

Hvor skal slaget stå? 
FRIFO er tilhenger av strenge sentrale 
retningslinjer for motorferdsel, at hele 

Norge ideelt sett burde ha et sett med 
retningslinjer som gjelder for alle, uan-
sett kommune.  Lokal forvaltning – om 
kommunene selv skal bestemme – for-
utsetter nødvendig lokal natur- og fri-
luftslivsfaglig kompetanse, at friluftslivs-
områder er kartlagt og verdsatt og at 
nødvendig kontroll og tilsyn blir gjen-
nomført. 

– Det er ikke alltid tilfellet, forteller 
Heimdal.

Erik Kirkvold, leder i Snøskuterklub-
benes fellesråd, er fornøyd med å kunne 
kjøre inn på fjellet med scooteren, og 
forteller til magasinet Fjell og Vidde at 
de har jobbet for dette i mange år. Kirk-
vold mener det er lokalpolitikerne som 
best kjenner forholdene og behovene i 
kommunene når det kommer til motor-
ferdsel i naturen.

– Det er lokalpolitikerne som sitter 
på den beste kunnskapen. Fremdeles vil 
fylket ha innsigelsesrett hvis kommu-
nens avgjørelser ikke er i tråd med de 
hensyn som skal tas. Visse områder med 
stor nasjonal verdi må det tas hensyn til. 
Vi vil være der vi ikke sjenerer andre, 
sier Kirkvold til Fjell og Vidde. 

Lovnader om hensynsfull kjøring er 
både trivelig og betryggende, men det er 
ikke det Friluftslivets fellesorganisasjon 
(FRIFO) er ute etter. FRIFO vil ha stren-
ge nasjonale retningslinjer, fordi organi-
sasjonen frykter at en generell liberalise-
ring vil endre folks holdning til bruk av 
naturen. 

– Vi har vekslende erfaring med lokal 
forvaltning, både når det gjelder motori-
sert ferdsel og andre naturforvaltnings-
saker. For at det skal fungere til minst 
mulig ulempe for friluftslivet, vil det 
kreve et strengt nasjonalt regelverk. 
Dette har statssekretær i Miljøvern-
departementet, Lars Andreas Lunde, 
for sikret oss om. Vi kommer til å følge 
svært nøye med på om dette løftet inn-
fris, sier Heimdal. 
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Hyttefolket og DAB-dekning
Radioen skal digitaliseres og det foregår nå en rask utbygging av DAB-sendere i Norge. 

Stortinget har vedtatt et sett kriterier for 
når FM-senderen stenges, og kriteriene 
er kun satt til antall husstander som skal 
ha dekning. I brev fra Kulturdeparte-
mentet fikk Norges Hytteforbund infor-
masjon om at det ikke er satt klare krite-
rier til hytter, veidekning og hvor stor 
andel av bilparken som må kunne bruke 
DAB før stenging. Dette fikk nestleder 
Per Pedersen til å reagere. 

– Med de kriterier som er lagt til 
grunn for stenging av FM-senderen, er 
det ingen hytteeiere som vet om de får 
tilgang til radio. Radioen er for mange 
hytteeiere eneste informasjonskanal. 
Hyttefolket reiser dessuten mye og er 
avhengig av god informasjon om veisi-
tuasjonen for å gjøre opplevelsen så god 
som mulig. Har Staten tatt hensyn til de 
500.000 hytteeierne når det er vurdert 

ny radioteknologi, undret Pedersen. 
«Hyttefolket kan slappe av» lød svaret 
fra Digitalradio Norge. 

Se kopi av brevet i sin helhet, neden-
for. Norges Hytteforbund følger denne 
saken videre. 

Hyttefolket kan slappe av
 Å nå flest mulig radiolyttere hvor som 
helst når som helst er et overordnet mål 
både for kringkasterne og myndighete-
ne. I Hyttemagasinets oppslag om at 
flere hundretusen hytteeiere og bilister 
kan miste radiodekning ifm utbyggin-
gen av DAB digitalradio kan man forle-
des til å tro at ingen  har tenkt på hytte-
eiere og  bilister når radio digitaliseres 
og DAB-nettene blir bygget. Det er vel-
dig langt fra sannheten. I planleggingen 
av DAB-nettene er nettopp god areal 
dekning og dekning langs veiene vekt-
lagt. 

Sammen vil NRK, P4 og de andre 
kommersielle aktørene gi folk på hytta 
og på veien til hytta et langt større 
kanaltilbud enn på FM, og dette med 
veldig stabil og god kvalitet.

Stortingsmeldingen om digitalisering 
av radiomediet setter som krav at NRK 
skal ha tilsvarende dekning på DAB som 
de har på FM – det innebærer i praksis 
99,5 prosent befolkningsdekning. På FM 
er det bare NRK P1 som har denne dek-
ningen, på DAB vil imidlertid alle NRKs 
kanaler få denne dekningen. NRK har 

13 ulike radiokanaler og skal snart lan-
sere kanal nr 14. Det betyr at man selv i 
hytteområder vil få en betydelig økning 
i antall kanaler. 

P4 vil via DAB dekke mer enn dob-
belt så stor andel av landets areal som på 
FM, og vil på DAB nå flere lyttere enn 
på FM. Allerede i dag sender P4-grup-
pen P4, Klem FM  og P5 Hits over riks-
dekkende DAB. Men flere kanaler er 
under planlegging. 

Hyttefolket vil allerede nå kunne merke 
bedre veidekning på vei til fjells – ett 
eksempel er RV 7 i Hallingdal som nå 
har god DAB-dekning. Dette er en vik-
tig veistrekning for mange hytteeiere der 
FM-dekningen er dårlig. Også på fjellet 
er det nå bedre dekning. I løpet av de 
nærmeste årene vil også veitunnelene få 
DAB-dekning, da vil radioopplevelsen i 
bil bli enda mer solid.
 
De nasjonale DAB-nettene er under 
utbygging og skal ferdigstilles neste år. 
Den planlagte dekningen er publisert på 
radio.no i form av dekningskart. Paral-

lelt med utbyggingen blir det gjort felt-
målinger og vurdert endringer, slik at de 
endelige nettene skal bli best mulig og 
nå flest mulig. Målingene viser ofte at 
reell dekning er bedre enn planlagt dek-
ning.

Også etter at de nasjonale DAB-net-
tene er ferdigstilt vil det bli gjort vurde-
ringer av hvorvidt den reelle dekningen 
er så god som man ønsker. 

Radio sendes forøvrig også via digital-
TV og internett. Alle som har TV på 
hytta kan med andre ord høre radio. 
Flere og flere får også internett, og kan 
dermed velge internett radio og få inn 
enda flere gode kanaler.

Hilsen 
Mari Hagerup
Kommunikasjonssjef Digitalradio Norge

Digitalradio Norge er eiet av NRK og P4 
og jobber med digitaliseringen av norsk 
radio. 

http://radio.no/
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Har du 
flyttet?

Husk å 
melde ifra 
til oss  
om ny 
adresse!

Krafttak for tomtefesterne
Norges Hytteforbund, Tomtefesterforbundet og Norges Huseierforbund samarbeider i tomtefestesaken. 
«Tomtefesteralliansen» vil at den nye loven skal gi både landets 300.000 tomtefestere og  
10.000 grunneiere (bortfestere) forutsigbare, rimelige og rettferdige vilkår.

Festesaken er en komplisert blanding av 
jus og politikk. Men den berører cirka 
én million menneskers hverdag og 
framtid. 

På lang sikt tenker man seg at tomte-
festeordningen legges ned og erstattes av 
mer tidsmessig og robuste ordninger.

– Men først må vi få gode overgangs-
ordninger. Eksempelvis må tomte-
festerne få en klar rett til å kjøpe eien-
dommen de har betalt festeavgift for, til 
en fornuftig pris som både avspeiler hva 
som er lagt inn av oppgradering, vedli-
kehold og infrastruktur i festeperioden 
og ivaretar festeordningens opprinnelige 
intensjoner om innløsning på rimelige 
betingelser. Myndighetene må komme 
på banen med enkle og effektive førin-
ger, heter det samstemt fra de tre orga-
nisasjonene.

Meningsfellene i Norges Huseierfor-
bund og Hytteforbundet har sammen 
med Tomtefesterforbundet etablert et 
samarbeid på tvers av organisasjonene. 
Målet er blant annet å koordinere orga-
nisasjonenes arbeid. 

– Dette er en vanskelig situasjon for 
veldig mange tomtefestere, og skaper 
usikkerhet om de kan beholde hus, hjem 
og hytter i åra framover, forteller advo-
kat John F. Treider i Norges Huseierfor-

bund. Grant Gundersen fra Hyttefor-
bundet er enig.

– Våre tre organisasjoner har ti-tuse-
ner av medlemmer av alle politiske sjat-
teringer og samfunnslag, og utgjør der-
for en betydelig mengde velgere, som vi 
tror politikerne vil ta hensyn til. I tomte-
festesaken har alle tre organisasjoner 
100% sammenfallende interesser. Derfor 
var det lett for styrene i alle tre organisa-
sjonene å slutte seg til dette samarbeidet, 
slår hytteeier Gundersen fast.

Lovverket er nå så komplisert at man 
spøker med at tomtefesteloven er for 
advokater det pianoer er for flyttefolk.

Om FRILUFTSLIV (hentet fra Wikipedia):
Henrik Ibsen er den som regnes for å ha brukt ordet friluftsliv 
skriftlig for første gang. Det skjedde i diktet På Viddene som kom i 
1859. Her omtaler Ibsen livet på den øde seterstue som Friluftsliv 
for mine Tanker.
Fridtjof Nansen regnes som den som etablerte begrepet friluftsliv i 
norsk bevissthet. Gjennom sitt liv i naturen ble han et viktig 
forbilde og premissgiver for ettertiden. Han oppsummerte mange 
av sine tanker rundt friluftslivet i sin tale, Friluftsliv, til DNTs 
skoleungdom i 1921.

– I dag føler mange festere seg utnyt-
tet. Ikke bare i forbindelse med vold-
somme festeavgiftsøkninger. Det skapes 
også problemer i forbindelse med salg, 
etablering av vei, strøm, vann, avløp og 
annet. Vi må få ordninger som slår fast 
at tiden for husmenn og leilendinger er 
forbi, sier Grethe Gjertsen i Tomtefester-
forbundet og håper at en lovendring 
rydder opp i dette.

Norges Hytteforbund vil levere  
inn spill – altså vårt syn – til  
departe mentet som en del av 
 høringen.
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Hold hytta frostfri  
med mobilen
Med smarte løsninger kan hytta passe på seg selv når det blir kaldt  
– og du har full kontroll med mobilen.

Forrige vinterhalvår gjorde frostsprengte 
rør skader for 160 millioner kroner, og 
dette har fått flere til å anskaffe løsnin-
ger som passer på hytta når kulda for 
alvor setter inn. – Et styringssystem hol-
der hytta varm og stenger av vannet om 
det blir lekkasje mens du er borte. Slik 
slipper du både bekymringer og en 
eventuell skrekkopplevelse når du 
ankommer hytta, forteller Jon-Steinar 
Hanstad i NELFO, foreningen for EL- 
og IT-bedriftene.

Ekstra ille på hytta
Mange hytteeiere har opplevd marerittet 
der både hytte og ferie er ødelagt av 
vannlekkasje etter frostsprengte rør, og 
det kan bli både dyrt og arbeidskreven-
de å få hytta tilbake til sin opprinnelige 
stand. – Det er ekstra ille med vannlek-
kasje på hytta, for der får vann og frost 
herje fritt i lang tid før du oppdager det. 
Et styringssystem vil gi deg beskjed 
umiddelbart dersom vannlekkasje er et 
faktum, det vil også stenge vanntilførse-
len til hytta. Med smarttelefon eller nett-
brett vil du til enhver tid kunne sjekke 
innetemperaturen på hytta og eventuelt 
heve temperaturen i utsatte rom, fortel-
ler Jon-Steinar Hanstad.

Dyrt med frostsprengte rør
Finans Norges vannskadestatistikk 
(VASK) viser at det ble meldt inn til 
sammen 2858 saker grunnet frostskader 
bare på rør i vinterhalvåret 2012/13. 
Bransjeorganisasjonen anslår at skadene 
som ble meldt inn til skadeforsikrings-
selskapene beløpet seg til så mye som 
163 millioner kroner. – Vi råder våre 
kunder å plassere vannlekkasjesensorer 
på alle utsatte rom med tilknytning til 
vannrør, spesielt i rom uten sluk. I til-
legg til å kutte vanntilførsel og motta 
varsling rundt dette, kan du også få var-
sel om innetemperaturen blir lavere enn 
ønsket. Du kan også være føre var og 
legge varmekabler med styring på 
 spesielt utsatte rør, forteller distriktssjef 
i Eaton, Øystein Engebretsen.

Mange muligheter med 
 styringssystem
Vannskadekontoret ved SINTEF Bygg-
forsk anbefaler at man fører jevnlig til-
syn med hytta når det blir kaldt, men for 
mange kan det være praktisk utfordren-
de å sjekke hytta utenom ferie. Hanstad 
forteller at kontinuerlig ettersyn bare er 
en av grunnene til at hytteeiere anskaffer 
et styringssystem. – Sikkerhet og kom-
fort er viktige stikkord. Det er behagelig 
å kunne følge hytteforholdene hjemme-
fra med mobilen, men mange bruker 
det også til å varme opp hytta før de 
ankommer. Det er ikke lenger obligato-
risk at første kvelden skal gå med til 
oppvarming, sier Hanstad.

Full kontroll med 
 styringssystem
Mulighetene med styringssystemer er 
mange, og du trenger ikke kjøpe alt på 
en gang. – Et styringssystem settes opp 
av elektriker og består som oftest av en 
sentral enhet, målesensorer, og brytere 
som kan styre alt fra lys, varme, vann, 
alarm og overvåkning. De fleste 
styrings systemene kan utvides etter 
hvert som du blir mer kjent med mulig-

hetene og ditt eget behov. Slik er syste-
met en langsiktig investering, forteller 
Hanstad.

Prisen for styringssystemer varierer 
etter hvor sofistikert løsning du ønsker, 
men for en rimelig penge får du sikret 
det viktigste. – Du kan også kjøpe en 
enkeltstående løsning med vannlekka-
sjesensor og en trådløs bryter som kan 
stenge vanntilførselen til hytta. En slik 
løsning koster ikke mer enn 3–4000 kr., 
i tillegg til at du må få en rørlegger til å 
sette på stengeventilen. Med en slik løs-
ning blir du ikke varslet, men du kan i 
det minste være trygg på at vannet sten-
ges i tilfelle lekkasje, forteller Engebret-
sen i Eaton.

Fagfolk fikser
På markedet finnes flere enkeltløsninger 
som man kan installere selv, men Han-
stad understreker at man må overlate 
det elektriske til fagfolk. – Hvis du vur-
derer å installere slike systemer på hytta 
eller i huset ditt, kan du ta kontakt med 
din elektriker for råd og forslag til løs-
ninger. Da kan du være sikker på at 
utstyret er godkjent og forskriftsmessig 
installert, sier Hanstad i Nelfo.

Frostsprengt rør. Foto: Sintef Byggforsk.
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Dobbel skatt for  
hyttefolket i Stranda
Hytteeiere i Stranda kommune (Møre og Romsdal) må betale dobbelt så mye eiendoms skatt som 
fastboende. Det får hyttefolket i kommunen til å se rødt. 

Tekst: Tove Helen Selbæk

Det er ikke tanken på å bidra til felleska-
pet som vekker reaksjoner hos hyttefol-
ket. De finner det derimot vanskelig å 
forstå og akseptere hvorfor kommunen 
velger å bruke høyere kvadratmeterpris 
på hytter enn på boliger.  

Sterke reaksjoner
Odd Christian Øverland bor i Ålesund, 
bare 50 km og en fergetur fra hytta. Med 
kort reiseavstand og fantastiske tur- og 
opplevelsesmuligheter hele året, er hytta 
det ultimate stedet til «å lade batteriene» 
for hele familien på 5. Hytta ligger ved 
en av alpintraseene ved Strandafjellet 
skisenter, nærmere bestemt i Hevsdalen, 
og ble bygget i 2005. Øverland kaller 

stedet et «paradis» for alle som er glade i 
skikjøring i preparerte alpinløyper, og 
enda mer for de som kjører offpiste. 

Stranda har de siste årene satset stort 
for å utvikle kommunen som attraktivt 
turist-reisemål og for å legge infrastruk-
tur, med mer, til rette for de som har fri-
tidsboliger i kommunen. Utvikling av 

god og velfungerende infrastruktur, 
sammen med andre service- og opp-
levelsestilbud, kan være svært kost-

nadskrevende. Innføring av eiendoms-
skatt har i den sammenheng blitt en 
kilde til kostnadsdekning for stadig flere 
kommuner i Norge. – Det at Stranda 
kommune har satset på infrastruktur, er 
selvfølgelig positivt. Men økonomisk 
har kommunepolitikerne satset litt for 
offensivt, på ganske kort tid. Det har 
ført til en relativt anstrengt kommune-
økonomi (og plass på ROBEK-listen). 
Nå foreligger det langsiktige planer for 
hvordan kommunestyre og -administra-
sjon skal gjenvinne kontrollen over 
kommunens inntekter og utgifter, sier 
Øverland.

Et demokratisk problem
Øverland er formann i et av veilagene 
på Strandafjellet; Roaldsida Veilag med 

«Vi forstår (og aksepterer) 
den økonomiske 

begrunnelsen for å innføre 
eiendomsskatt»

Hytta til Odd Christian Øverland ligger ved en av alpintraseene ved Strandafjellet Skisenter. 
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Slurver du med sikkerheten på hytta?
Visste du at røykvarsler og slokkeutstyr også er påbudt i hytter og fritidsboliger? Det er ofte enkle tiltak 
som skal til for å gjøre hytta til et tryggere sted for store og små.

I følge Direktoratet for samfunnssikker-
het og beredskap har åtte prosent av hyt-
teeiere ikke røykvarsler på hytta, ytterli-
gere 29 prosent har ikke byttet røykvars-

lerbatteri i løpet av det siste året (jf. 
undersøkelse utført i 2011). Dette betyr 
i praksis at 150 000 hytter kan være uten 
røykvarsler som virker. 

Like farlig på hytta
De siste ti årene har til sammen 25 per-
soner mistet livet i branner i hytter og 
fritidsboliger. Årlig rykker brannvesenet 
ut til mellom 100 og 150 hyttebranner. 
En fungerende røykvarsler er en billig 
forsikring for å komme seg ut i tide. 
Tenk også igjennom hvordan du skal 
redde deg ut hvis du våkner av at røyk-
varsleren piper, og sørg for frie 
rømnings veier.

SINTEF Byggforsk har  
samlet gode råd
Nå har SINTEF Byggforsk samlet gode 
råd for å sikre boliger og fritidsboliger i 
boka Trygg bolig – hvordan sikre hus og 
hytte.

sine omlag 100 medlemmer. Han fortel-
ler at prinsippvedtaket om å innføre 
eiendomsskatt ikke er tema for disku-
sjon, verken i styret for veilaget eller 
blant medlemmene for øvrig. – De fleste 
har mer enn god nok kunnskap om 
kommunens økonomi til å forstå og 
akseptere at dagens kommunestyre må 
«ta et grep». Men reaksjonene ble sterke 
da kommunen valgte å bruke sjablong-
satser som er dobbelt så høye for fritids-
boliger (kr 24.000 per m2) som for faste 

boliger (kr 12.000 per m2). Det finnes 
ikke statistisk holdbart materiale som 
kan forklare og forsvare en slik for-
skjellsbehandling. Oversikt (av et visst 
omfang) over omsatte boliger i kommu-
nene viser ikke vesentlig høyere kva-
dratmeterpriser for fritidsboliger. Samti-
dig bruker vi som er «gjester» i kommu-
nen de kommunale tjenestene i vesentlig 
mindre grad enn de fastboende: Barna 
våre går ikke i barnehage eller på skole 
her, vi har mindre behov for kommu-

nens helse- og omsorgstilbud, og vi 
kommer neppe til å flytte inn på alders-
heimen i Stranda kommune når den tid 
kommer. Rettigheter til vei, vann og 
kloakk betaler vi til selvkost. Samtidig 
har de av oss som har annen hjemsteds-
kommune ikke den demokratiske retten 
til å delta i valget av de som skal styre og 
bestemme utviklingen i kommunen. 
Selv om vi forstår (og aksepterer) den 
økonomiske begrunnelsen for å innføre 
eiendomsskatt, representerer dette et 
demokratisk problem, sier Øverland. 

For offensivt
Et stort antall hytteeiere i kommunen 
har klaget på eiendomsskatten, først og 
fremst på beregningsgrunnlaget og den 
nevnte forskjellsbehandlingen. Det 
hytte eierne opplever som forskjells-
behandling og urettferdighet, har natur-
lig nok skapt både irritasjon og frustra-
sjon. Mange har til nå bevisst valgt å 
kjøpe varer og tjenester lokalt, nettopp 
for å bidra til det økonomiske utvik-
lingsgrunnlaget i Stranda kommune. Nå 
har det blitt mye snakk om å slutte med 
dette, for å vise sin misnøye. – Vi vet 
også at mange har sagt opp strømav-

talen med det kommunale energiverket. 
Slike reaksjoner kan neppe kalles kon-
struktive, men må – ikke minst av kom-
munepolitikerne – forstås som uttrykk 
for misnøye, og en opplevelse av 
avmakt: Uavhengig av eiendomsskatten 
og sjablongsatsenes lovlighet eller ulov-
lighet, opplever hytteeierne å bli dårlig 
og urettferdig behandlet av kommunens 
besluttende organer, og samtidig er vi 
uten makt og mulighet til å påvirke ved-
takene gjennom demokratiske prosesser. 
Når vi samtidig vet at uenighet i kom-
munestyret, naturlig nok også i denne 
sammenheng, følger partipolitiske 
skille linjer, forsterkes denne opplevel-
sen, forteller Øverland. 

Flere av hytteforeningene og veilage-
ne i kommunen engasjerte i fellesskap 
en jurist for å utrede grunnlaget for kla-
gene som ble sendt til kommunen. Noen 
har også bedt om, og fått råd, fra Norges 
Hytteforbund. – Nå avventer vi kommu-
nens behandling av klagene og svarene 
som kommer derfra. På det grunnlaget 
vil vi vurdere hvordan vi skal håndtere 
saken videre. I mellomtiden har kom-
munen krevd inn eiendomsskatten, 
beregnet med høyst ulike sjablongsatser.

«Dette representerer et 
demokratisk problem»

– Rådene i boka er i tråd med anbe-
falingene i Byggforskserien, og nå er de 
samlet i en bok som vil være nyttig for 
alle som har ansvar for hus eller hytte, 
forteller fagredaktør Jan Krohn i SIN-
TEF Byggforsk.

Boka gir bolig- og hytteeiere hånd-
faste og enkle råd for å forebygge hjem-
meulykker, og viser hva du kan gjøre for 
å hindre brann, innbrudd og vann-
skader. 

Boka kan brukes til å sjekke og elimi-
nere faremomenter ved:
• utearealer og atkomst
• rommene i boligen
• bygningsdeler og innredning
• elektrisk anlegg og varmekilder
• sanitæranlegg, rør og installasjoner
• brannsikkerhet
• innbruddssikkerhet 

Kilder: dsb.no, Trygg bolig
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Norges Hytteforbund engasjerer seg 
mot eiendomsskatt i Stranda kommune
Av: Mathias B. Dannevig, 
skattepolitisk talsmann for NHF

NHF har mange medlemmer i Møre og 
Romsdal Fylke, og er blitt godt orientert 
om de reaksjoner mot eiendomsskatten 
som er kommet fra hytteeiere i Stranda 
kommune.

Vi konstaterer at 217.000 fritidsboli-
ger, altså cirka 50 pct av landets hytter, 
er utsatt for eiendomsskatt i sine kom-
muner. Det er dessverre vanskelig å bli 
kvitt eiendomsskatten for hytteeiere, sier 
Dannevig, men vi er svært opptatt av at 
den blir praktisert både riktig og mode-
rat. Hytteeiere får vanligvis langt mindre 
tjenestetilbud som gjenytelse for den 
skatt de betaler, sammenlignet med 
kommunens fastboende. Vi burde 
egentlig hatt lavere skattesatser, og det 
minste vi da kan be om er at skatte-
takster på fritidseiendommer ikke gjøres 
diskriminerende mot hyttefolket. 

Til tross for at et lovmessige grunnlag 
for forskjellsbehandling ikke er til stede, 
er Stranda kommune på veg mot et skat-
teregime vi advarer mot. Lov om eien-
domsskatt og departementale uttalelser 
om hva som er lovlig praksis, gir klart 
uttrykk mot diskriminering i skattenivå 
og skattegrunnlag mellom boliger og 
hytter. Utgangspunktet for eiendoms-
skatten for begge typer, er den indivi-
duelle omsetningsverdi. Det skal brukes 
samme skattesats for boliger/hytter og 
kommunen skal eventuelt bestemme likt 
bunnfradrag.

 I Stranda er det likevel innført et sys-
tem for sjablongmessig verdivurdering 
av fritidseiendommer der disse får en 
dobbel pris pr kvadratmeter bebyggelse 
sammenlignet med boliger. Man tar som 
en regel at 1 kvadratmeter bolig flate for 
en hytte i utgangspunktet har dobbel 
verdi i forhold til en bolig. Muligens kan 
jo dette kan stemme overens med taks-
ter for enkelte fritidseiendommer av det 
mer lukseriøse slaget, på spesielt attrak-
tive steder, men det gjelder selvsagt ikke 
de fleste, sier Dannevig. Med henvisning 
til faktiske eiendomsoverdragelser og 
oppnådde priser i området, kan vi lett 
dokumentere forholdene. En sjablong-
verdi som er så generell,og på så høyt 
nivå, at den ikke tilpasses lokale omset-

ningsverdier og faktisk bygningstilstand, 
strider mot lovens krav om at en enkelte 
eiendom skal takseres etter sin individu-
elle salgsverdi. 

Det er likevel fra 2013 innført mulig-
heter for at boligeiendommer kan få sin 
skattetakst fastsatt med en omregning av 
den formueskattverdi boligen represen-
terer. Norges Hytteforbund er kritisk 
den forskjellsbehandling dette represen-
terer (se Hytte og Fritid nr 2 2013) men 
situasjonen i Stranda er likevel frem-
kommet ved bruk av GAMMEL ordning, 
og er ikke et utslag av nye regler.

Dannevig påpeker at man kan ledes 
til å tro at kommunepolitikerne i Stran-
da her ønsker å la eiere av fritidsboliger 
bli den primære finansieringskilde for 
skattekassen. Til fordel for boligeiere i 
kommunen som i større grad har stem-
merett ved kommende kommunevalg. 
Det er jo fristende å skjerme egne velge-
re. Men dette er selvsagt helt uaksepta-
belt. Pr i dag har Stranda kommune den 
laveste skattesats, kun 2 promille. Lav 
sats NÅ gir likevel ingen grunn til å ta 
saken mindre alvorlig: All erfaring fra 
andre kommuner viser at denne skatte-
satsen over tid vil øke, gjerne opp mot 
lovens tak på 7 promille av taksert verdi. 
Blir det nå knesatt et diskriminerende 
takstgrunnlag for årene som kommer, 
vil dette etter hvert gi mangedoble utslag 
for den enkelte hytteeier. 

I Stranda kommune har nå 300 eiere 
av fritidseiendommer klaget på den tak-
sering som har funnet sted i kommunen. 
Norges Hytteforbund er i skrivende 
stund ikke kjent med utfallet av klagebe-
handlingen. Da det etter vår oppfatning 
ikke er lovmessig grunnlag for den for-

skjellsbehandling som det legges opp til, 
vil vi som nasjonalt forbund for hytte-
eierne kunne være behjelpelig med å 
koordinere et organisert søksmål mot 
kommunen, om det skulle bli nødven-
dig. Om ikke kommunen snur i sin hold-
ning vil de hytteeiere som har klaget også 
kunne ha mulighet for forsik ringsmessig 
dekning for prosessutgifter gjennom sin 
hytteforsikring. Og går en stor gruppe 
sammen, vil den finansielle risiko ved et 
søksmål ikke være avskrekkende for den 
enkelte, sier Mathias B. Dannevig. 

Norges Hytteforbund følger nøye 
 forholdene i Stranda og vil i nærmeste 
fremtid klargjøre sin posisjon i samar-
beid med enkeltmedlemmer og tilknyt-
tede hyttevel i området. 
 

Mathias B. Dannevig er skattepolitisk 
talsmann for Norges Hytteforbund
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Full kontroll: Du bestemmer selv til hvem og når du vil leie ut
Ingen provisjon: Du betaler kun årlig pris for annonsen
Egen pris: Du bestemmer leiepris og beløp på depositum selv
Global rekkevidde: Bli vist på 19 globale HomeAway-nettsteder
Markedsføring: Vi markedsfører profesjonelt og internasjonalt
Verktøy: Vi tilbyr forskjellige guider for å hjelpe deg med utleien

Har du tenkt å leie ut din hytte?

Utleie med HomeAway
HomeAway er en nettportal for leie og utleie av 
ferieboliger. Her kan du annonsere, leie ut din hytte 
og nyte godt av de mange fordelene vi har å by på. 
Hvorfor la hytten stå tom, når du ikke trenger den 
selv?

Ved å leie ut hytta kan du også unngå vinterskader 
i kulden og tjene noen ekstra tusenlapper du kan 
bruke på din egen ferie, oppussing osv. – Så hva 
venter du på? 

Start nå med kun NOK 29 for en 12 måneders 
annonse!

Start nå 
for kun NOK 

29/år!

www.homeaway.no

Hvorfor leie ut med HomeAway?

Informasjon og veiledning
Les mer om hvordan du kan leie ut din hytte med
suksess bl. a. i vår guide om vellykket fritidsboligutleie!
www.homeaway.no/utleierguider

final-A4-norway.indd   1 23.10.2013   15:54:54



– 20 –

Norske «hyttebøker»
På hytta hører gjerne ei hylle eller to med gamle slitte bøker med. Hvorfor ikke utstyre hytta med de aller 
beste norske «hyttebøker»? Gjennom et forskningsprosjekt om hytter i norsk litteratur fra 1814 til 2005 har 
litteraturforsker Ellen Rees lest de fleste norske hytteskildringer fra denne perioden. Mange er kjent, mens 
andre har mer eller mindre gått i glemmeboka. Her er hennes beste lesertips:

1. Maurits C. Hansens «Luren» (1819): 
Her begynner hyttas historie i norsk lit-
teratur, på beskjedent vis. I denne lille 
novellen prøver Hansen å skape et sym-
bolsk «rom» for hele det norske folket 
— både storbønder og husmenn og 
embetsstanden. Rommet er bare ei lita 
barhytte, men Hansen gir oss et opti-
mistisk framtidsbilde for det nye landet i 
perioden rett etter grunnloven.

2. Peter Christen Asbjørnsens «Reends-
dyrjagt ved Ronderne» (1848): I denne 
lange fortellingen fra Norske huldreeven-
tyr og folkesagn finner vi en fantastisk 
flott naturskildring speket med staute 
jegere, rare turister, og artige innslag fra 
folketradisjonen. Hytta er lita og 
 ubekvem, men hva gjør vel det når 
stemningen er god og fortellingene 
spennende?

3. Knut Hamsun. Pan (1894): Hamsun 
forfører leseren med en av verdenslit-
tera turens vakreste skildringer av et 
menneske som forelsker seg i naturen. 
Men vær obs! Hamsun lurer deg – løit-
nant Glahn er kun en turist, og hytta 
hans ligger ikke i uberørt natur, men er 
heller bare et steinkast fra samfunnet. 
Det er mer som skjer i denne korte 
romanen enn naturromantikk.

4. Stein Riverton. Jernvognen (1909): 
Rivertons klassiske krimgåte var bane-
brytende for sin tid, og kan godt leses 
opp mot Hamsuns Pan i skildringen av 
et menneske på randen av et sammen-
brudd. Her utvikler hytta seg fra å være 
et lunt og trygt sted til å bli et skrekk- 
kabinett!

5. Mikkjel Fønhus. Skogsgangsmand 
(1917): Fønhus sin debyroman er lite 
kjent, men fortsatt å finnes på antikvari-
ater rundt omkring. Den skildrer en 
hovedperson som ikke klarer å følge 
samfunnets regler, og prøver i stedet å 
leve i pakt med naturen. Utrolig vakre 
naturskildringer, med en samfunnskri-
tisk nerve.

6. Gunnar Larsen. Bull (1939): Larsen 
skrev fem knallgode romaner, og hand-
lingen i alle fem er lagt til hytter i større 
eller mindre grad. Bull er min favoritt 
fordi hovedpersonen her leter etter både 
seg selv og den store kjærligheten i det 
norske landskapet, men finner ut at 
dette er en mer eller mindre umulig 
oppgave. Hele romanen utspilles med 
midt-østen som bakteppe og kontrast til 
det urnorske.

7. André Bjerke. De dødes tjern (1942): 
Dette er kanskje den boka som folk flest 
tenker på når jeg nevner koblingen mel-
lom hytter og litteratur. Det er en artig 
og underholdende krimroman som 
utnytter hyttemiljøet som et «lukket 
rom» for kriminelle handlinger, dog 
med masse humor.

8. Merethe Lindstrøm. Steinsamlere 
(1996): Denne filosofiske romanen 
utspiller seg mot et bakteppe av flere 

ulike fritidsboliger. Lindstrøm skildrer 
en eksistensiell reise mot den østerriske 
filosofen Ludwig Wittgensteins nedreve-
te hytte i Skjolden.

9. Knut Nærum. Døde menn går på ski 
(2002): Nærum parodierer Bjerke på 
genialt vis, og skriver den påskekrimen 
som Bjerke aldri fikk skrevet, i følge 
Nærum selv. Her er det veldig mye tull 
og tøys!

10. Ingvar Ambjørnsen. Natten drøm-
mer om dagen (2012): Ambjørnsen ret-
ter sitt skjeive blikk på norsk hyttekultur 
i denne vakre skildringen av et småkri-
minelt miljø som lever i et grenseland 
mellom naturen og det etablerte sam-
funnet. 

Kommer:
Boka Cabins in Norwegian Literature: 
Negotiating Place and Identity kommer 
ut på et amerikansk forlag tidlig i 2014. 
Rees er ansatt som førsteamanuensis ved 
Senter for Ibsen-studier (Universitetet i 
Oslo). 

Besøk www.hytteforbund.no
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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!

Lyngdal ønsker hyttedatabase
I Lyngdal ønsker man å bedre kommunikasjonen med hyttefolket. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette, 
kan være etableringen av en egen hyttedatabase.   

Tekst: Tove Helen Selbæk

– Hyttefolket er en positiv og svært vik-
tig bidragsyter til Lyngdals vekst og 
utvikling. Det er viktig at denne grup-
pen føler seg godt ivaretatt – og for å 
oppnå dette så er det satt ned en gruppe 
som skal jobbe med fokus på hvordan vi 
kan komme i tettere dialog med hytteei-
erne. Vi er fremdeles i en tidlig fase, 
men tanken er å kartlegge årsaksvaria-
blene for å utvide hyttesesongen, samt 
informere bedre om hva som skjer i 
Lyngdal i løpet av året. Vi anser det som 
svært viktig at vi når frem til hytteeierne 
med informasjon om hva Lyngdal kan 
tilby av tjenester fra det lokale nærings-
liv, butikker og kommunen, uttaler Karl 
Erik Lohr i Vekst i Lyngdal (VIL). 

Et bindeledd
Vekst i Lyngdal, hvor Lohr er daglig 
leder, er en av pådriverne bak en hytte-
database. VIL  er stedets lokale nærings-
apparat, med fokus på næring, handel 
og turisme. Målsettingen til VIL  er å 

være et bindeledd mellom kommunen 
og det private næringsliv. –Det fins om 
lag 2.000 hytter i Lyngdals-området. 
Hyttefolket er svært viktig for at Lyngdal 
skal fortsette å utvikle seg som handels- 

og reiselivsdestinasjon og de er med på 
å styrke bostedsattraktiviteten i Lyngdal, 
noe som igjen er viktig for å rekruttere 
de riktige menneskene til det lokale 
næringslivet, sier Lohr.   

Vil dekke hyttefolket behov
Lyngdal er et handels - og turistsentra i 
Lister-regionen og ble kåret til den 2. 
største besøkskommunen i Norge i 
2012. Befolkningen i Lyngdal øker fra 
8.000 til over 20.000 mennesker i som-
merhalvåret på grunn av turistene og 
hyttefolket.  -Når man ønsker bedre 
kommunikasjon med disse gruppene, er 
det blant annet for å informere om hva 
som skjer av arrangementer og aktivite-
ter i Lyngdal året rundt innen shopping, 
kultur, turisme og opplevelse. Vi ønsker 
også å skreddersy tilbud fra det lokale 
næringsliv, for å dekke hytteeiernes 
behov. Et annet ønske, er å komme i dia-
log om hvordan og hva som skal til for 
at høytutdannende hytteturister kunne 
tenke seg å flytte mer permanent til 
Lyngdal i fremtiden, sier Lohr til slutt. 

Karl Erik Lohr, daglig leder i Vekst i Lyng-
dal (VIL), en med i en gruppe som skal se 
på hvordan man kan få hyttefolket til å 
oppholde seg lenger i kommunen.
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Besøk www.hytteforbund.no – mye nyttig artikkelstoff  
for hytteeiere og andre interesserte

DIVERSE PRODUKTER:
Ca. 10%
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

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

Xl Bygg (Ringebu Sag AS)
Tlf: 61 28 17 00
www.maxbo.no/ringebusag/
 
Sørbø Trelast AS, Stavanger
Tlf: 51 88 52 00
www.byggmakker.no
 
Byggmakker Røros
Tlf. 72 41 23 80
www.byggmakker.no
 
Maxbo Torstvedt AS, avd. Hurum
Tlf: 32 79 27 00
www.maxbo.no
 
Maxbo Torstvedt AS, avd. Ås
Tlf: 64 97 47 90
www.maxbo.no
 

Byggvarehuset Carlsen Fritzøe Eftevaag, 
Vågsbygd
Kristiansand
Tlf: 38 14 41 00
www.carlsenfritzoe.no
 
HC Thauglands Trælastforretning,
Oslo
Tlf: 23 39 36 00
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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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 NHF-medlem 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/velforen-
inger/hytteeiere overfor hyttekommunens ulike kommunale organer.

Som NHF-medlem får du selvfølgelig gode råd og tips av vår juridiske konsulent  
i forbindelse med utfylling av kontraktene. 
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Årets drømmehytte
Bladet Hytteliv, har vært på jakt etter Norges koseligste og mest inspirerende hytte. En knøttliten hytte i 
Telemark vant konkurransen Norges drømmehytte 2013.

Norges Drømmehytte 2013 ble kåret 
etter at en jury, samt folkets stemmer 
på nett, kom frem til en vinner blant 
10 finalister. Gunhild Momrak vant 
konkurransen, med sin lille hytte på 
15 kvadrat i Fyresdal, Telemark. Hytta 
har Gunhild bygget selv, etter å ha gått 
laftekurs.

Gunhild lever det enkle hyttelivet og 
stortrives på hytta si, som ligger 30 minut-
ters gåtur opp i heia. Juryen falt pladask 
for beskrivelsen av hvordan hytta ble til.

Bloggere, abonnenter og andre hytte-
glade nordmenn landet over meldte seg 
på konkurransen.

Leserne, gjennom en avstemning på 
hytteliv.no, har sammen med en fagjury 
kåret en vinner.

Personlighet og særpreg, material-
bruk, interiør og historien til hytta, er 

Gunhild Momrak er den glade vinner av 
årets drømmehytte. 

vektlagt. Vinneren ble Gunhild Momrak 
med hytte i Fyresdal i Telemark

Gunhild har selv bygget vinnerhytta. 
Det gjorde hun i 1994, etter å ha gått to 
laftekurs. Materialene ble fraktet opp 
med helikopter. Resten av innredningen 
bar hun selv opp i omtrent 40 etapper 
samme høst.

Hytta ligger vakkert til ved et tjern, 
med multemyr utenfor hytteveggen. 
Juryen falt pladask for beskrivelsen av 
hvordan hytta ble til. Den er liten, bare 
15 kvadratmeter, men elsket og den har 
fått utvikle seg over tid. Blant annet har 
Gunhild bygget et anneks. Selvgjorte 
løsninger gir hytta personlighet og sær-
preg. Den har en eventyrlig beliggenhet, 
fint tilpasset terrenget. Dette er en ekte, 
norsk hytte.


