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STYREMEDLEMMER: 
Per S. Pedersen er bosatt på Sofiemyr utenfor Oslo. Pedersen har hytte 
ved Skramstadseter i Østerdalen, og på Ildtjernet i indre  Oslofjord. 
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Forsidefoto: Tor-Odd Selbæk

I forrige nummer tok jeg opp både stem
merett og statistikk over energiforbruk på 
hytter. Det burde kanskje holde. Men det 
faktum at vi både går mot en ny vinter
sesong, og et valgår, roper på stadig nye 

innfallsvinkler: En sak er å holde energiforbruket nede, en 
annen er hvordan vi skaffer oss energien. 

På egen hånd kan vi gjøre, og gjør vi, mye for å holde for
bruket nede. Det er vanskelig å finne statistikk som forteller 
hvordan forbruket på hytter fordeler seg mellom oppvarming, 
belysning, varmt vann og annet. For boliger sies ofte at oppvar
ming krever 60 %, belysning 20 % og varmtvann og annet for
bruk ca 20 %.  Med store variasjoner selvfølgelig. Her gjelder 
det å bruke fantasien, og mye levende lys, som ikke vises på 
strømmåler og statistikk!

På 70tallet stoppet en lang periode med vannkraftutbyg
ging i Norge helt opp. Dette var ren styggedom, og rasering av 
vår flotte natur. Nå soler vi oss allikevel i at vi har så ren strøm, 
basert på vannkraft. En ny energikilde har dukket opp: Vind
møller. Her er iveren like stor som for solcellepaneler, og 
 kanskje like lite gjennomtenkt som i vannkraftens barndom. 
For like vel som at alle nå synes enige i at en del store vann
kraftreguleringer ikke er vakkert når dammene ligger ned
tappet, ser det nå ut til at vindmøller og solcellepaneler kan 
bygges ut uten begrensninger. 

Solcellepaneler griper direkte inn i estetikken i nabolaget, og 
har sjelden noen uttalte begrensninger i form og plassering, 
mens det for eksempel er strengere reguleringer mot blanke 
takmaterialer og skarpe kontrastfarger på vinduer og vindskier 
mange steder. Bestemmelsene om det siste har oftest kommet 
inn etter smertelige erfaringer. 

Nå kommer vindmøllene. Vi kan lære mye allerede, men det 
ser ut til at det fortsatt er ganske fritt fram. Til tross for at vi vet 
om blant annet både den visuelle forstyrrelsen, sterke lysblink 
om natten, støy og «iskasting» med stor fare, ser vi få hemnin
ger når planer for nye anlegg fremmes. Kommuneplanproses
ser og høringer overkjøres. Man får dessuten bygge både veier 
og kabelgater. Vindmøllene er jo så langt fra folk, bare hytter 
som blir berørt! Her må alle være våkne. Vi vet heller ikke leve
tiden til disse installasjonene. Sørg for å følge med lokalt, og få 
etablert ryddige prosesser. Det er ikke lenge siden Norges 
Hytte forbund tok opp mye av de samme problemene ved plan
prosessene omkring fiskemærer i fjordene våre, rett utenfor 
stuedøra til nyregulerte hyttefelt. I dette nummeret av bladet 
tar vi for øvrig opp hele strandsoneforvaltningen som tema.

Tenn levende lys og følg med lokalt!

Med vennlig hilsen
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Arealforvaltningen, spesielt når det kommer til 
strandsoneproblematikken, er et vanskelig 
om råde i mange kommuner – og også mellom 
stat og kommune. Slik blir det gjerne når sterke 
interesser står opp mot  hverandre. 

For å ta en liten orientering (vi vet at mange av 
dere er godt orientert om dette fra før): I mars 
2011 kom nye retningslinjer for hvor man får 
bygge i strandsonen (også kalt «100 meters-bel-
tet»). Reglene opprettholder streng praksis for 
bygging i sentrale strøk og spesielt sårbare 
om råder, mens det gis større rom for å vurdere 
utbygging i områder med mindre press på area-
lene og der hvor det ikke vil ha noen negativ 
effekt for naturen. Innenfor 100 meters-beltet 
skal det fortsatt være byggeforbud. Men – man 
kan søke om dispensasjon – selv om det som 

regel vil være en svært kostbar affære. Det vil 
være lettere å få  dispensasjon der det allerede er 
 bygget ut. 

I mediene har hytteeiere ofte blitt beskyldt for 
å «breie seg» i strand sonen- en «strandsone» som 
ikke  lenger er 100 meter – men flere kilometer! 
Vi vet at den nye loven har gitt uheldige ring-
virkninger for mange hytteeiere rundt omkring i 
landet. Vi i Norges Hytteforbund taler som kjent 
hyttefolkets sak, og vi ønsker at dere skal komme 
til orde. Redaksjonen ønsker derfor innspill fra 
våre medlemmer; fortell hvilke effekter loven har 
hatt i din hyttekommune! Om det er ønskelig, tar 
vi det gjerne i intervju-form, det er bare å kon-
takte redaksjonen, så finner vi en løsning som 
passer for deg.

Red. 

Strandsoneforvaltningen 
på dagsorden

Hovedtema for denne utgaven av Hytte & Fritid er «strandsoneforvaltningen». 
Et brennhett og aktuelt tema, som garantert interesserer svært mange 
av våre lesere!
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Mer demokrati i  
strandsonen – i praksis
Trond Johansen

Når en er oppvokst ved sjøen, er det 
naturlig å ønske seg hytte der. For meg 
ble det hytte i Fredrikstad, 70 m2, uten 
egen strandlinje, men i det såkalte 
100metersbeltet i strandsonen. Med 
andre ord ingen drømmehytte – men 
familien hadde kommet nær sjøen. 
Senere, med voksende familie, er beho
vet for soveplass prekært. Spørsmålet 
om en gjestehytte og utvidelse av terras
sen med noen m2 ble viktig. Det bragte 
meg inn i et villnis av lover, planer og 
reguleringer. Til slutt satt jeg igjen med 
følgende bilde – i hovedtrekk:

Plan- og bygningsloven (PBL) har 
regler for blant annet byggesaker for 
hytter. PBL ble for et par år siden endret 
slik at man fikk såkalt «differensiert for
valtning av strandsonen langs sjøen». 
Det betyr i korthet at landet deles inn i 
tre hovedområder med ulikt regule
ringstrykk:
•	 Kystkommunene i Oslofjordregionen 

med særlig stort press på kystarealene 
•	 Andre områder der presset på arealene 

er stort. Gjelder en del kystkommu
ner i 6 fylker.

•	 Områder med mindre press på areale-
ne. Gjelder en del kystkommuner i 7 
fylker.

Kystsoneplan for Fredrikstad kommu-
ne 2011 – 2023. (80 sider). Med hjem
mel i den nye planloven har kommunen 
laget en kystsoneplan som tar opp en 
mengde spørsmål – deriblant hyttesaker. 
Planen går inn for balanse mellom 

«bruk» og «vern» av kystsonen, men 
inneholder også såkalte «føringer» fra 
sentralt hold på dette området.

Kystsoneplan for Østfold, 20. mars 
2006. (80 sider). Planen er laget av 
 Fylkeskommunen og tar på samme 
måte opp spørsmål og sentrale «førin
ger» som gjelder kystområdene i hele 
fylket. Planen har oppsiktsvekkende 
innhold – jfr. nedenfor.

Statlige føringer. Et knippe statlige 
dokumenter som både legger opp et 
plansystem – og stiller bestemte krav i 
den enkelte hyttesak. Følgende 
dokumenter er mest aktuelle:
•	 Plan- og bygningsloven som ved end

ringen også innførte nye bestemmel
ser om regionale og kommunale 
planstrategier. (MD, 73 sider). I til
legg dokumenter fra stortings
behandlingen).

•	 Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging. (MD, 36 
sider)

•	 Dokumentet fornyes hvert fjerde år 
og inneholder utvalgte tema som for
ventes vektlagt i regional og lokal 
planlegging/styring.

•	 Rikspolitiske retningslinjer for planleg-
ging i kyst- og sjøområder i Oslofjord-
regionen. (RPRO, kgl. res. 9. juli 
1993, 8 sider)

•	 Statlige planretningslinjer for differen-
siert forvaltning av strandsonen langs 
sjøen. (Kgl.res. av 25. mars 2011, 
13 sider).

Plansystem
Ved disse dokumentene er det lagt opp 
et plan og styringssystem fra sentralt 
statlig nivå og helt ut til den enkelte 
kommune/hyttesak. Systemet er så 
omfattende, innfløkt, og skjønnspreget 
at det ikke er tale om «mer demokrati», 
men mer høyt priset advokathjelp. Den 

enkeltes mulighet for å vareta sine inter
esser på egen hånd er nærmest bare 
 teoretisk.

Veiledningspress
For å drive gjennom disse målsettingene 
orienteres det på hjemmesiden om at 
Fylkeskommunen annenhver uke holder 
«Regionale planmøter» med statlige, 
regionale og kommunale myndigheter 
for å yte «planfaglig veiledning». 
Lokalkommunene kalles med andre ord 
inn på teppet for å drive målsettingene 
gjennom. Fylkeskommunen har dermed 
blitt en «overkommune»! 

Reguleringsinnhold
Hvis en ser bort fra spørsmålet om 
nybygging av hytter (som blant annet 
gjelder hvilke nye tomter som bør 
bebygges og ønskelig «tetthet») og ser 
på forholdene for eksisterende hytter, 
viser det seg at reguleringene omfatter 
følgende:

•	 Allmenn tilgang til strandsonen. Dette 
blir brukt som hovedbegrunnelse og 
de fleste er enig i å fremme allmenn
hetens tilgang til strand og sjøliv. 
Spørsmålet er om ikke allmenn til
gang mer dreier seg om aktuelle 
 steder, enn en sammenhengende 
«remse» av aktuelle og uaktuelle 
 steder langs hele kysten?

•	 Sjablong-regulering. Alle hytter i 100 
og 200sonene (nå: «Bak 100 meters
beltet» – se nedenfor) utsettes for 
regulering uansett om de lokale for
holdene passer med reguleringsfor
målet eller ikke. Det betyr at for en 
hytte på et stup/fjellskrent der det er 
fullstendig uaktuelt med allmenn
hetens adgang til sjøen, gjelder regu
leringsbestemmelsene likevel. Det 
samme gjelder om det går en vei for 
allmenn ferdsel langs stranden og 

«Jeg fant et villnis av lover, 
planer og reguleringer»

Strandsoneforvaltningen
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hytta ligger i 100/200sonene innen
for veien – eller det er et annet natur
lig skille mellom strand og hytte, osv, 
osv. Over geografien trekkes det med 
andre ord en sjablong som fastsetter 
reguleringsbestemmelser uavhengig 
av om det stemmer med reguleringe
nes hensikt eller ikke. Det blir lettere 
å regulere slik.

•	 Arealbegrensning. I 100metersbeltet 
må hytte ikke være større enn 
70 m2, og 90 m2 bak 100 meters-
beltet. Oppføring/utvidelse av uthus 
eller gjestehytte er ikke tillatt. 
 Terrasse inntil 40 m2. 

•	 Gjennomsnittlig hyttestørrelse i lan
det er 100 m2. Regelen betyr derfor 
en sterk begrensning. Hvilke viktige 
effekter for allmennheten oppnår 
man i strandsonen ved at eksisteren
de hytter holdes 30 m2 mindre enn 
landsgjennomsnittet?

•	 Andre begrensninger som blant anet 
vil gjelde ved søknad om dispensa
sjon (nedenfor). Hytta skal ha en eta-
sje og maksimal fasadelengde som 
ikke overstiger 12/14 m. Gjerder og 
levegger er ikke tillatt. Hytter og 
andre tiltak som berører ferdsels
veier, stier og lignende, må ikke virke 
privatiserende i strandsonen. Det 
skal legges vekt på hyttas fjernvirk-
ning. Det forutsettes bruk av ikke-
reflekterende materialer og naturtil
passede farger, også på vinduer, lister 
m.v. Eksisterende vegetasjon skal 
bevares. Det legges med andre ord 
vekt på hensyn som ikke har noe 
med tilgjengeligheten til stranden å 
gjøre – men som opptrer «i ly av» 
kravet om adgang til strandsonen. 
Mange av disse «hensynene» er pro
blematiske i seg selv. I tillegg er de så 
skjønnsmessige at nær sagt enhver 
restriksjon blir mulig – jfr. eksempel
vis «fjernvirkning». Dessuten kan 
hensynene brukes i kombinasjon – 
selv innenfor arealkrav, kan det like
vel hevdes å være en uheldig «fjern
virkning». Eksempel: Hytte under 
70m2 ønsket mindre tilbygg. Myn
dighetssvar: Det kunne bli fjern
reflekser fra nytt vindu!

Ekstremregulering
Strandsonen ble tidligere definert som 
et 100metersbelte langs sjø/vassdrag, 
pluss et 200metersbelte videre innover. 

Etter hvert har uttrykket «200meters
beltet» blitt borte og fått betegnelsen 
«Bak 100metersbeltet». Hva dette betyr, 
og hvor langt det strekker seg, får man 
ikke rede på ved å se på kommunens 
planer, men når det gjelder fylkets pla
ner kommer det klart frem – der det 
heter:

Mål for kystbebyggelse
Bebyggelse med tilhørende infrastruktur 
må tilpasses landskaps-, natur-, kultur-, 
og friluftsinteressene, og som hovedregel 
skje bakenfor strandsonen i områder 
som ikke er synlige fra sjøen. Unntatt fra 
dette er utbygging av eksisterende tett-
steder og regionale satsingsområder for 
reiseliv, på grunnlag av oversiktsplaner. 
All byggevirksomhet, herunder tilbygg 
og standardheving må skje innenfor 
rammene av RPR-O. Tilbygg i 
100-metersbeltet må begrenses til et 
minimum.  

Fra «100metersbelte» er man altså 
kommet til at bebyggelse som hovedre-
gel ikke skal være synlig fra sjøen. I 
skrånende terreng vil det bety at bebyg
gelse ikke skal synes flere kilometer inn
over land. 

For mange som fulgte TVoverførin
gene fra Hurtigruten, eller har stått på 
danskebåten ved innseilingen til Oslo, 
og nettopp frydet seg etter hvert som 
naust, hytter og bolighus har dukket opp 
i flott natur, er slik regulering totalt ube
gripelig. Flertallet i folket ønsker neppe 
en øde kyst, men bak folks ønske om 
adgang til sjøen, har overivrige aktører 
skrittvis strammet til et reguleringsregi
me som de færreste er tjent med. 

Tetthet
Et vesentlig spørsmål er hvor tett hytte
byggingen bør være. Her burde det være 
spørsmål om gunstig tetthet, hvilke 
områder som kan ha høy tetthet/lav 
tetthet – og hvilke områder som bør 
holdes fri for bebyggelse. I drøftelsene 
om hytteregulering i innlandet har det 
eksempelvis vært hevdet at spredtbygde 
hytter med cirka 100 meters avstand, er 
relativt uproblematisk. Det bør i alle fall 
skilles klart mellom eksisterende hytter 
og arealer for ny hyttebygging. Det vil 
gi en langt mer holdbar kystpolitikk enn 
ideene om en øde kyst. Samtidig unngås 

at politikken blir et «mobbeprogram» 
overfor hytter som allerede finnes. 

Allemannsretten
Allemannsretten gir rett for alle til å fer
des i, og bruke utmark. Den regulerer 
også forholdene når allmenhetens bruk 
og fastboende/hytters interesser krysser 
hverandre.

I noen tilfelle er denne konflikten 
skarp og reell, men bør avgjøres lokalt i 
den enkelte sak.

Det er ikke grunn til å la disse spørs
målene prege hele reguleringen i kystso
nen – det er langt utenfor behovet. 

Allmennheten
Men bør vi ikke ha noen reguleringer i 
strandsonen? Jo, selvsagt, men de må på 
en helt annen måte tilpasses ulike grup
pers behov. «Allmennheten» består av 
mange grupper:

På en solfylt dag er det mange som 
ønsker å dra ut til sjøen for å bade og 
sole seg. For disse er ikke et hvilketsom
helst sted aktuelt, men gjerne en større 
badestrand eller et mer bortgjemt bade
sted. Andre har båt og har behov for 
båtplass, og å kunne gjøre «strandhugg» 
på steder som egner seg. Noen ønsker 
tilgang til egnede fiskeplasser, og noen 
ønsker vern om spesielle forekomster av 
natur, flora og fauna. Gruppene med 
ønske om egnede arealer er mange.

En gruppe av «allmennheten» er de 
omlag 30 000 som ønsker å skaffe seg 
hytte ved sjøen. For disse er dagens 
regelverk svært ugunstig. På den ene 
side driver det prisene oppover på eksis
terende hytter – og på den annen side 
struper plansystemet nybyggingen av 
hytter i strandsonen. Mange må ikke ha 
hytte i 100metersbeltet, men er i for
hold til pris fornøyd hvis en kan se sjøen 
fra hytta. Da er en ofte nær nok til å 
bruke kysten.

Flere grupper av «allmennheten» er 
de som er mer interessert i en fjellhytte 
– eller som, i stedet for å bruke titusener 
på hyttevedlikehold og hytteskatter, 

«Et vesentlig spørsmål er 
hvor tett hyttebyggingen 

bør være»
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 heller vil bruke pengene på flyreiser 
(klimareiser?) til syden.

Til sist er det spørsmål om landets 
cirka 140 000 sjøhytteeiere hører med til 
«allmennheten» eller ikke? Allmennhet 
og demokrati har noe med hverandre å 
gjøre. Eller er man bare «allmennhet» 
når man foretar spesielle «aksepterte» 
aktiviteter?

«Allmennheten» er med andre ord et 
begrep som får oss til å tro at det inne
holder «det store vi». I realiteten er 
interessene langt mer varierte enn 
begrepet og planstyringen gir inntrykk 
av. Men begrepet skaper legitimitet – 
som planstyringen kan dekke seg bak. 
De ulike gruppene har oftest ikke behov 
for sjablongstyring, men tilgang til 
egnede arealer for sine grupper. 

Mesteparten av restriksjonene som 
rammer hytter i strandsonen har i reali
teten ingenting med praktisk «adgang til 
sjøen» eller allemannsretten å gjøre. 
Reguleringene er heller ingen «natur
lov» som nødvendigvis må være slik.

Det er fullt mulig å få et bedre regu
leringssystem basert på fordeling av 

egnede arealer, hensyn til allemannsret
ten, og fjerning av en del totalt unød
vendige reguleringer og målsettinger. 
Det kan lykkes ved mer makt til lokal-
kommunene – ikke ved «overstyrt 
kommunalt selvstyre» som nå preger 
dette området. Sentralstyring har en 
tendens til å bli sjablongmessig og gi 
spillerom for ideene til å regulere.

Er dette hytteeiernes sutring over å 
måtte akseptere begrensninger? Nei, det 

er kampen mot urimelighet, negative 
systemeffekter og ekstremideer. 

Dispensasjon som  
«skuebrød»
Til sist hevdes det gjerne at systemet er 
lagt opp strengt for at det skal være 
mulig å holde kontroll – og så kan man 
dispensere for at det hele ikke blir for 
rigid. Dette er i beste fall en teoretisk 
bortforklaring. Fra en kommune ble det 
gitt følgende orientering om dispensa
sjon:

«Dersom det foreligger særlige grun-
ner, må det gjennom et fritt forvaltnings-
skjønn avgjøres om dispensasjon skal gis 
eller ikke. Kommunen er ikke bundet til 
å gi dispensasjon, selv om forutsetninge-
ne om særlige grunner er oppfylt.»

Her kan en virkelig spore overordnede 
«føringer»! 

En takker for beskjeden, og skjønner 
hva en bør gjøre. Det er valg snart.

«Reguleringene må 
tilpasses ulike brukeres 

behov»

«En skjønner hva en bør 
gjøre – det er valg snart»

Strandsoneforvaltningen

Høyres helomvending 
Høyre var med tidligere miljøvernminister Børge Brende et parti som tok ansvar 
for norsk natur. Det er ikke lenger tilfelle. I sommer har Høyres nye linje blitt 
kjent gjennom Gunnar Gundersens utspill. Han vil splitte opp strandsonen ved 
å bygge hytter innenfor 100metersbeltet. Registreringen av inngrepsfrie natur
områder i Norge skal avvikles i følge Høyremannen. 

Den nye linja til Gundersen får stadig større oppslutning blant Høyres repre
sentanter.

Vi kan spørre oss om Hardangervidda hadde blitt vernet om dagens Høyre 
hadde styrt norsk arealpolitikk.

Den norske villreinen vil lide av den aggressive holdninga til utbygging i sår
bare områder. Villreinstammen vår er enestående i europeisk sammenheng. Det 
er en art som trenger gode arealer. En ytterligere oppsplitting av villreinens 
områder vil være det triste og reelle resultatet av veiutbygging i områdene opp 
mot snaufjellet. 

Kort oppsummert ville Høyres politikk gitt mer bygging både i strandsonen 
og på fjellet, svakere vern av den mest sårbare naturen vår, flere naturinngrep, 
mer motorferdsel og enda færre rovdyr i norsk natur. For Arbeiderpartiet har 
det alltid vært viktig å sikre folks tilgang til natur. Allemannsretten og sikring av 
strandsonen er grunnleggende verdier for oss. 

Mange nordmenn er stolt over at landet vårt har så mye flott natur å by på. 
Turister kommer til Norge nettopp for å oppleve denne naturen. Det er viktig at 
vi holder på hovedtrekkene i forvaltningen av naturen vår. Den har vært relativt 
stabil i flere tiår. Det vil fellesskapet fortsatt ha glede av at den skal være.

Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.  



– 7 –

Høyesterett styrker alle-
mannsretten i strandsonen
Retten til å merke turstier for allmennheten langs kysten er nå styrket gjennom en ny 
høyesterettsdom. Høyesterett slår fast at strandområder er så viktige for allmennhetens friluftsliv at 
grunneiere må finne seg i å få folk tettere på seg her enn andre steder.

Dommen er fra 6. juni i år og inne
bærer en ytterligere styrking av all
mennhetens ferdselsrett generelt, og 
i strandsonen spesielt.

Saken gjelder gyldigheten av et 
vedtak fra Miljøverndepartementet 
som gir Nesodden kommune rett til 
å merke en kyststi over to eiendom
mer på Nesoddens vestside. Den 
aktuelle stien skal inngå i en cirka ti 
km lang kyststi. Høyesterett kom, i 
likhet med tingretten og lagmanns
retten, til at vedtaket er gyldig. 
Anførsler om at stien gikk i inn
mark, fordi allmennhetens ferdsel på 
stien ville være til utilbørlig for
trengsel for grunneier, førte ikke 
frem.

– Jeg er svært glad for denne 
dommen. I kystsonen er presset på 

arealene stort, samtidig som disse 
områdene har stor rekreasjonsverdi 
og er mye brukt. Det er derfor svært 
viktig å få gjennomslag for allmenn
hetens rett til ferdsel i de deler av 
kystsonen som er nedbygd og priva
tisert, sier miljøvernminister Bård 
Vegar Solhjell.

I dommen viser Høyesterett til at 
strandområdene er av stor betyd
ning for allmennhetens friluftsliv, og 
at grunneiere i strandområdene der
for må finne seg i å få allmennheten 
tettere inn på seg enn i områder 
hvor allmennhetens ferdselsbehov er 
mindre.

Høyesterett uttaler seg også om 
betydningen av alternative stier. For 
en kyststi, der det er ferdselen på 
stien i seg selv som er det sentrale – 

den særegne opplevelsen av å bevege 
seg langs sjøen og i miljøet ved 
strandkanten – bør alternative stier 
gjennomgående tillegges mindre 
vekt.

I saken hadde grunneieren, selv 
om han var kjent med kommunens 
planer for å sikre allmennhetens tur
muligheter, utført omfattende arbei
der i strandkanten slik at strandso
nen fremsto som klart mer privat 
enn før arbeidene ble utført. Høyes
terett fant at denne privatiseringen 
av området var uten betydning ved 
vurderingen av om allmennhetens 
ferdsel ville være til utilbørlig for
trengsel for eieren – tvert i mot fant 
Høyesterett at privatiseringen økte 
behovet for merking.

Fortsatt forbud mot vannscootere
Miljøverndepartementet opprettholder forbudet mot bruk av vannscootere. Ny forskrift ble 
vedtatt av Kongen i statsråd 22. juni, og den trådte i kraft 1. juli.

– Vi får en forskrift som opprettholder lovens hensyn 
til sikkerhet og miljø, samtidig som den fortsatt gir 
kommunen mulighet til å åpne opp for kjøring der 
dette ikke kommer i konflikt med disse hensynene, 
sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.
 Det har siden 2001 vært forbud mot bruk av 
vannscootere i Norge. Det er viktig for regjeringen å 
opprettholde dette forbudet.
 Kommunene har plikt til å gi dispensasjon i de 
områdene noen har søkt om å få kjøre hvis ikke 
hensynet til miljø eller sikkerhet taler i mot. Her er 

det viktig at kommunene gjør gode og grundige 
vurderinger etter naturmangfoldlovens alminnelige 
bestemmelser om bærekraftig bruk og bruker det 
som grunnlag for om de skal åpne opp for kjøring.
 Den nye forskriften inneholder et kart over 
områder der kommunene ikke har lov til å tillate 
vannscooterkjøring. I disse områdene er miljø og 
sikkerhetshensynene forhåndsvurdert. Dette 
forenkler saksbehandlingen for kommunene.
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Byggeaktiviteten  
i strandsonen avtar
I 2010 fortsatte den fallende tendensen for byggeaktiviteten i strandsonen fra 2006, etter  
en oppgang i 2009. Den økende trenden i antall søknader om dispensasjon for nye bygninger  
i strandsonen siden 2006, snudde i 2011.

Igangsettingen av bygninger i Norges 
strandsone, 100metersbeltet, avtok med 
en fjerdedel i perioden 2006 og 2010. 
Dette viser registreringene i Matrikke
len. Det ble igangsatt 4 383 bygninger i 
2010, mot 5 837 bygninger i 2006. Sam
menlignet med året før, opplevde de 
fleste fylker en reduksjon i byggevirk
somheten i strandsonen i 2010. Unnta
kene var Buskerud, Oslo og NordTrøn
delag. Der var det flere bygninger som 
ble igangsatt. Hordaland hadde fortsatt 
flest antall igangsatte bygninger i 
100metersbeltet.

Flest nye bygninger innenfor 
100metersbeltet ble igangsatt utenfor 
tettstedene, det vil si spredt bebyggelse 
og hittil ubebygd terreng. I 2010 ble kun 
3 076 nye bygninger igangsatt mot 4 123 
bygninger i 2006. Fritidsboliger er den 
vanligste bygningstypen i strandsonen 
utenfor tettsteder, men denne bygnings
typen utgjorde kun 24 prosent av byg
ningene som ble igangsatt i 2010. 

På grunn av etterslep i registreringen 
av bygningsdata fra kommunene for 
2011, presenteres nasjonale tall for 
igangsatte bygninger kun fram til og 
med 2010. Tallene i statistikkbanken 
viser til status per 1. januar for hvert år. 

Færre søknader om 
 dispensasjoner for første 
gang på seks år
Kommunene har mottatt og innvilget et 
økt antall dispensasjonssøknader om 
bygging i strandsonen fra 2006 til 2010. 
Dette viser KOSTRArapporteringen 
om fysisk planlegging i kommuner og 
fylkeskommuner. Denne tendensen 
avviker derimot fra utviklingen i bygge
aktiviteten i samme periode. I 2006 

prosent av strandsonearealet i kommu
nene bygningsnært, det vil si at det lig
ger innenfor en omkrets av 50 meter fra 
en bygning. I presskommunene langs 
kysten på Sørlandet, Vestlandet, i Møre 
og Romsdal samt i Trøndelag er tallet på 
29 prosent. I kystkommuner med min
dre utbyggingspress er kun 12 prosent 
av strandsonen bygningsnær. 

I Oslofjordregionen er det beregnet 
at 39 prosent av strandsonearealet er 
potensielt tilgjengelig for allmennheten. 
Samtidig er ikke området for bratt eller 
beslaglagt av jernbane, vei, bebygd areal 
eller dyrket mark. I områder med min
dre arealpress er det tilsvarende tallet 74 
prosent. 

Planretningslinjenes inndeling av 
kommuner i presskategorier gjenspeiler 
graden av utbyggingspress i sentrale 
deler av kommunene, men ikke nødven
digvis for hele det heterogene kystkul
turlandskapet. Det er store variasjoner 
blant, og innenfor, de ulike kommunene 
i samme presskategori. I kommuner 
som Hå og Klepp er det bygningsnære 
arealet under 10 prosent av strandsonen, 
dette til tross for at de anses å være 
presskommuner. Sørreisa, Odda og Sula 
er kommuner som er kategorisert med 
lavt utbyggingspress, men disse har mer 
enn 30 prosent av strandsonearealet 
innen 50 meter fra en bygning. 

Økt bygging langs 
 vassdragene
I 2010 økte byggevirksomheten langs 
vassdragene. Med vassdrag menes samt
lige innsjøer og større elver. I alt 5 145 
bygninger ble igangsatt i 100metersbel
tet langs de større vassdragene. Som for 

Strandsoneforvaltningen

mottok kommunene 1 163 søknader om 
dispensasjon og innvilget 70 prosent av 
disse. I 2010 mottok kommunene 1 512 
slike søknader og innvilget 74 prosent 
av disse. Det var først i 2011 at det ble 
registrert en tilbakegang i antallet søk
nader, og antallet var da på 1 345 slike 
søknader. Andelen innvilgede søknader 
øker fortsatt, og nærmere 78 prosent av 
søknadene ble innvilget i 2011.

Mindre areal til friluftsliv
Til tross for mindre bygging krymper 
fortsatt de deler av strandsonearealene 
som ikke er påvirket av fysiske inngrep. 
De arealer som ikke er påvirket av 
 fysiske inngrep anses å være potensielt 
tilgjengelige for opphold, og er viktige 
arealer i friluftssammenheng. Bygge
virksomhet er den viktigste grunnen til 
at det stadig blir mindre arealer som 
ikke er påvirket av fysiske inngrep. 
I perioden 2000 til 2011 har andelen 
strandsonearealer som ligger nærmere 
enn 50 meter fra en bygning, nesten blitt 
fordoblet. Dette gjaldt 8,9 prosent i 2000 
og hele 16,5 prosent i starten av 2011. 
Endringene har vært størst i SørTrøn
delag, der andelen bygningsnære arealer 
har økt med nærmere 8 prosent siden 
2005. 

For å minske presset på strandsone
arealer av allmenn interesse, ble Statlige 
planretningslinjer fastsatt i 2011.

Variert press på strandsonen 
Hjuldiagrammet viser gjennomsnittlig 
status for noen arealbrukskategorier i 
strandsonen for de tre ulike pressområ
dene i 2011. Langs Oslofjorden er 52 

Nye bygg (2000–2010) og byggesøknader (2000–2011) i strandsonen:
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strandsonen, er vassdragene nedbygde i 
større grad i Oslofjordområdet enn for 
andre deler av landet. I de seneste årene 
har derimot presset også økt i andre 
deler av landet. I perioden 2000 til 2011 
økte andelen vassdragslinje som ligger 
nærmere enn 100 meter fra en bygning 
med mer enn 5 prosent i VestAgder, 
Rogaland og Hordaland. Denne øknin
gen fant sted til tross for at en ny plan 
og bygningslov trådte i kraft juli 2009, 
med en paragraf om byggeforbud langs 
vassdrag.

Statlige planretningslinjer 
for differensiert forvaltning 
av strandsonen langs sjøen
Den 25. mars 2011 ble nye planretnings
linjer fastsatt. Formålet med retningslin
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Andel strandsoneareal innenfor 50 meter fra bygninger, status 
1. januar 2011 (til venstre) og endringer fra 2000 til 2011 (til høyre)1,
etter fylke

ProsentpoengProsent
0 2 4 6 8 10 12 14

20 Finnmark Finnmárku
19 Troms Romsa

18 Nordland
17 Nord-Trøndelag
16 Sør-Trøndelag

15 Møre og Romsdal
14 Sogn og Fjordane

12 Hordaland
11 Rogaland

10 Vest-Agder
09 Aust-Agder
08 Telemark
07 Vestfold

06 Buskerud
03 Oslo

02 Akershus
01 Østfold

Fylke 01-12
Hele landet

1 Massivregistrering i Matrikkelen gjør endringstall usikre.
© Statistisk sentralbyrå.

Status 1.1.2011 Endring 1.1.2000 til 31.12.2004 Endring 1.1.2005 til 31.12.2010
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Statlige planretningslinjer
for differensiert forvaltning
av strandsonen

Oslofjordskommuner (hele fylke 1-8)
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arealpress (hele fylke 9, 10 og
deler av fylke 11-17)
Andre kommuner med mindre 
arealpress (hele fylke 14, 18-20 
og deler av fylke 11-17)
Ikke kystkommuner

Kilde: Miljødepartementet, 2011.
Kartgrunnlag: Statens kartverk.
© Statistisk sentralbyrå.

Andel vassdragslinje innenfor 100 meter fra bygninger, status
1. januar 2011 (til venstre) og endringer fra 2000 til 2011 (til høyre)1,
etter fylke. Prosent

ProsentpoengProsent
0 1 2 3 4 5 6

20 Finnmark Finnmárku
19 Troms Romsa

18 Nordland
17 Nord-Trøndelag
16 Sør-Trøndelag

15 Møre og Romsdal
14 Sogn og Fjordane

12 Hordaland
11 Rogaland

10 Vest-Agder
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08 Telemark
07 Vestfold
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02 Akershus
01 Østfold
Hele landet

1 Massivregistrering i Matrikkelen gjør endringstall usikre. Oslo kommunes endringstall er ikke tatt med.
© Statistisk sentralbyrå.

Status 1.1.2011 Endring 1.1.2000 til 31.12.2004 Endring 1.1.2005 til 31.12.2010
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jene er å utdype plan og bygnings
loven av 27. juni 2008 § 62 og gi 
statlige føringer for kommunenes 
og fylkeskommunenes planlegging. 
Retningslinjene skal også tydelig
gjøre nasjonal arealpolitikk i 
100metersbeltet langs sjøen. Målet 
er å ivareta allmenne interesser og å 
unngå uheldig bygging langs sjøen 
(jfr. forbudet mot tiltak i 
100metersbeltet langs sjøen i § 18 
i plan og bygnings loven av 27. juni 
2008 nr. 71 (plan og bygningslo
ven). Det skal gjennomføres en 
sterkere geografisk differensiering, 
hvor vernet gjøres strengest i sen
trale områder der presset på areale
ne er stort.

Kilde: SSB.NO
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Strandsoneforvaltningen

Differensiert forvaltning 
av strandsonen langs sjøen
Med hjemmel i den nye plan- og bygningsloven (Pbl) (av 27. juni 2008) er det gitt forskrifter  
for Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. 

Utgangspunktet i det nye lovverket (lov 
og forskrift) er at byggeforbudet i 
100metersbeltet langs sjø og vassdrag 
opprettholdes fullt ut, og forsterkes. 
I loven (§ 18) heter det at «I 100- 
meters beltet langs sjøen og langs vassdrag 
skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 
allmenne interesser.» 

Videre i loven heter det i 2 ledd at 
alle tiltak (slik dette er definert i loven) 
er forbudt i dette beltet, bortsett fra 
fasade endring. 

100metersbeltet definerer loven som 
100 meter fra strandlinjen målt i horison-
talplanet ved alminnelig høyvann.

Når loven sier at det er forbud mot 
tiltak i dette beltet langs sjø og vassdrag, 
så menes det med dette at tiltak ikke kan 
settes i verk med mindre det foreligger 
spesiell dispensasjon fra forbudet. I 
denne sammenheng understreker vi at 
ikke bare byggeforbudet, men også 
bestemmelsene om dispensasjon i 
lovens kap. 19 er betydelig strammet 
inn. I forskriftene heter det at dispensa
sjonen skal unngås.

Foruten slik spesiell dispensasjon som 
kan gis etter søknad i konkrete saker, 
har loven også unntaksbestemmelse 
som går på kommunenes adgang til å gi 
spesielle byggegrenser i kommunepla
nens arealdel eller reguleringsplan, 

Før vi dykker dypere inn i forskriften, er 
det viktig å holde det klart at byggefor
budet i strandsonen også kan utvides av 
kommunenes planer. Strandsonen er et 
atskillig bredere belte enn 100meters
beltet, og innenfor denne sonen kan 
kommunene i sine planer nedlegge 
bygge forbud. Strandsonen defineres i 
retningslinjene som: Land- og sjøom-
råder som står i innbyrdes direkte sam-
spill økologisk- og/eller bruksmessig.

Når man starter prosjektering av 
nybygg eller utvidelse av eksisterende 

bygning i det som i Rikspolitiske Ret
ningslinjer (RPR) defineres som strand
sonen, er det derfor viktig ikke bare å 
måle avstanden fra sjøen, men også å 
gjøre seg godt kjent med den lokale 
kommunale plan (arealdelen i kommu
neplanen).

For fullstendighetens skyld tar vi med at 
byggeforbudet i Pbl også omfatter for
bud mot deling av eiendom. Unntatt fra 
dette er selvfølgelig slik deling som er 
nødvendig for å gjennomføre innløs
ning av festetomt etter tomtefestelovens 
regler. Dette er nå inntatt uttrykkelig i 
Pbl.

Når det i forskriften heter at den gir ret
ningslinjene for differensiert forvalting 
av strandsonen, ligger det i dette at man 
har gitt en geografisk differensiering, 
begrunnet i de data som fra statlig hold 
er innhentet vedrørende byggevirksom
heten i strandsonen rundt omkring i 
landet. For å si dette veldig enkelt, men 
dog illustrerende, så bygger differensier
ingen på det faktum at kystlinjen for 
eksempel i Finnmark er langt mindre 
utbygget enn langs Oslofjorden. Der
med er behovet for restriktiv planleg
ging noe mindre fremtredende i Finn
mark enn for kyststripen fra Svinesund 
til Kristiansand.

Det er dette man har tatt høyde for i 
forskriften, og man har derfor delt lan
det opp i tre hovedområder:
•	 Kystkommunene i Oslofjordregio

nen.
•	 Andre områder der presset på areale

ne er stort.
•	 Områder med mindre press på area

lene.
Oslofjordområdet står i denne sam

menheng i en særstilling, men også Sør
landskysten og sentrale deler av strand
sonen i Rogaland, Hordaland og Trond
heimsfjorden er områder med stort 
utbyggingspress.

Det er dog viktig her ikke å glemme 
at byggeforbudet i 100-metersbeltet gjel-
der for hele landet uavhengig av denne 
differensieringen.

Oslofjordregionen.
Oslofjordregionen består av kysten i 
Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, 
Vestfold og Telemark.

I dette området er det særlig stort 
press på arealene, og forbudet i 
100metersbeltet skal praktiseres strengt 
og dispensasjoner unngås.

For eventuell utbygging og nye tiltak 
skal det kreves reguleringsplan.

For 100metersbeltet i denne regio
nen er det gitt følgende retningslinjer 
for all utbygging:
•	 Bygging og landskapsinngrep skal 

ikke tillates på arealer som har betyd
ning for andre formål.

•	 (Begrepet andre formål er spesifisert i 
retningslinjene på en slik måte at det 
er vanskelig å tenke seg formål som 
ikke er av en slik art at all utbygging 
er forbudt.)

•	 Nye bygninger skal trekkes så langt 
unna sjøen som mulig og utvidelse av 
eksisterende bygninger skal skje i ret
ning bort fra sjøen. Samlet sett skal 
det legges vekt på løsninger som kan 
bedre eksisterende situasjon i forhold 
til landskap og allmenn tilgang til 
sjøen.

•	 Alternative plasseringsmuligheter 
skal alltid vurderes før bygging til
lates. Dette gjelder alle typer tiltak.

•	 Kommunalplanarbeidet skal innret
tes etter disse retningslinjene, og 
eldre planer som gir mulighet for 
utbygging i strid med dette, skal 
 revideres evnt. oppheves. 

•	 Det skal være en svært restriktiv 
holdning til nye fritidsboliger og 
vesentlig utvidelse av eksisterende 
fritidsboliger. Dette gjelder også for
tetting av eksisterende områder.
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Andre områder der presset 
på arealene er stort.
Dette området avgrenses til kysten i 
AustAgder og VestAgder og deler av 
kysten i Rogaland, Hordaland, Møre og 
Romsdal, SørTrøndelag og NordTrøn
delag. Presset er ikke nødvendigvis like 
stort i hele den kommunen som her blir 
berørt, men knytter seg til enkelte 
attraktive områder langs kysten.

Følgene kommuner blir berørt:
Agderfylkene: Alle kystkommunene
Rogaland: Eigersund, Finnøy, Hauge
sund, Hå, Karmøy, Klepp, Randaberg, 
Rennesøy, Sandnes, Sokndal, sola 
 Stavanger, Strand og Tysvær.
Hordaland: Askøy, Bergen, Fjell, Lindås, 
Meland, Os, sund og Øygarden.
Møre og Romsdal: Kristiansund, Molde 
og Ålesund.
SørTrøndelag: Bjugn, Frøya, Hitra, 
Malvik, Melhus, Orkdal, rissa, Skaun, 
Trondheim og Ørland.
NordTrøndelag: Frosta, Inderøy, 
 Levanger, steinkjer, Stjørdal og Verdal. 

For disse områdene er det bestemt at for 
all ny vesentlig utbygging av bolig og 
fritidsbebyggelse i 100metersbeltet bør 
det kreves reguleringsplan. (Mens det 
for Oslofjordregionen het at det skal 
kreves reguleringsplan, er dette altså for 
området under dette kapittel dempet til 
bør.)

Også når det gjelder retningslinjene 
for øvrig, peker innholdet på at behovet 
for en restriktiv holdning er noe dem
pet.

Man snakker for eksempel i stedet for at 
«bygning og landskapsinngrep skal ikke 

tillates» (Oslofjordregionen) her om at 
slike tiltak «skal unngås».

I stedet for at «nye bygninger skal 
trekkes så lang unna sjøen som mulig» 
(Oslofjordregionen), nøyer man seg 
også her med bør i stedet for skal. Slik 
forskjellig ordbruk har man også valgt 
for kommunens holdninger til nye fri
tidsboliger og utvidelse av eksisterende 
sådanne.

Til slutt har vi de områdene som er 
katalogisert som Områder med mindre 
press på arealene.

Disse avgrenses som deler av kysten i 
Rogaland, Hordaland, Møre og Roms
dal, SørTrøndelag og NordTrøndelag 

og kysten i Sogn og fjordane, Nordland, 
Troms og Finmark.

Også her er det i retningslinjene ram
set opp en rekke kystkommuner i det 
beskrevne området.

Også for dette området gjelder det 
generelle forbudet mot bygging i 
100metersbeltet. Når det gjelder dis
pensasjonsadgangen, er dette her dem
pet ned til at dispensasjon bare skal gis 
etter en konkret vurdering ut fra de lokale 
forhold.

I de generelle retningslinjene for øvrig vil 
man også se at kommunenes adgang til å 
gi tillatelse til tiltak er atskillig videre enn 
hva tilfellet var for kommunene i Oslo
fjordregionen. For eksempel heter det at 
«utbygging bør så langt som mulig lokali-
seres til områder som er bebygd fra før»

Avslutningsvis heter det i retnings
linjene at:
Kunnskapsgrunnlaget i strandsonene er 
varierende og stadig økende. Oppdatert 
kunnskap kan få betydning for strand-
sonepolitikken og inndeling av kommune-
ne. Det tas derfor sikte på å evaluere og 
vurdere behovet for revisjon av retnings-
linjene etter at de har virket en tid.

For vår del ønsker vi å tilføye at vi nok 
må forvente en klart mer restriktiv hold
ning fra kommunenes side når det gjel
der utbyggingen i strandsonen (ikke 
bare 100metersbeltet).

Bakgrunnen for at de sentrale myn
dighetene har gitt ut disse retningslinje
ne er nettopp at man har ment at kom
munene (svært mange) har vært for lite 
restriktive i sin utbyggingspolicy, og at 
vår kystlinje – særlig i sør – er blitt langt 
mer utbygget og lite tilgjengelig for all
mennheten en det som er ønskelig. Vi 
kan mene hva vi vil både om det erfa
ringsgrunnlaget som anføres og de vir
kemidler som settes i verk, men vi gjør 
nok lurt i å innrette oss på en langt mer 
«restriktiv hverdag» når det gjelder den 
fremtidige utbyggingen i strandsonen, 
uansett om dette gjelder for nyetable
ring, eller for utvidelse av eksisterende 
etablering.

Gunnar Svendsen

«Vi må nok innrette oss 
på en langt mer «restriktiv 
hverdag» når det gjelder 

fremtidig utbygging 
strandsonen»
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Strandsoneforvaltningen

Moderat prisutvikling på 
fritidsboliger ved sjøen 
Fra 2010 til 2011 økte gjennomsnittsprisen med 9 prosent, til 2.373.000 kroner. Hittil i år er 
gjennomsnittlig oppnådd pris for fritidsboliger ved sjøen 2.439.000 kroner. Dette innebærer en 
marginal gjennomsnittlig prisvekst på 3 prosent fra 2011, meldte Eiendomsmeglerforetakenes 
Forening (EFF) i slutten av juni i år. 

– Det er kjøpers marked for fritidsboli
ger ved sjøen. Gjennomsnittsprisen så 
langt i år ligger seks prosent lavere enn 
for tilsvarende periode i 2011. Erfarings
messig går prisene på fritidsboliger ved 
sjøen noe ned i andre halvår fordi de 
største og dyreste hyttene ofte selges 
 første halvår. Hvis denne trenden fort
setter, kan dette føre til en negativ pris
vekst for fritidsboliger ved sjøen når vi 
oppsummerer årets omsetninger, sier 
nestleder Leif J. Laugen i Eiendoms
meglerforetakenes Forening. 

– Det er likevel variasjoner i prisut
viklingen for de typiske og mest popu
lære hytteområdene i SørNorge. Mens 
flere kommuner i eksempelvis Østfold 
og Agderfylkene har en relativ god 
prisutvikling, går prisene noe ned for 
noen kommuner i Vestfold. Samtidig 
viser analysen at nærhet til sjøen fortsatt 
har størst betydning for prisutviklingen 
i dette markedet, sier Laugen. 

Omsetningen av fritidsboliger ved 
sjøen var i 2011 litt høyere enn året før. 
I 2011 ble det solgt 1284 enheter via 
megler/advokat, en økning på to prosent 
fra 2010. Hittil i år er det solgt 451 sjø
hytter, det er også en oppgang på fem 
prosent siden samme periode i fjor 
(431). 

– I år er det solgt flere fritidsboliger i 
mars og april, men færre i mai, sam
menliknet med fjoråret. Det flotte vår

været i mars kan være en årsak til at 
flere fritidsboliger ble lagt ut for salg tid
ligere enn normalt i år, sier Laugen. 

– Besøkstallene fra FINN viser gene
relt en stor interesse for det norske sjø
hyttemarkedet. I årets fem første måne
der har vi i gjennomsnitt hatt om lag 
153.000 unike brukere per uke på «Fri
tidsbolig til salgs». For fritidsboliger 
med nærhet til sjøen er det Hvaler og 
Kragerø som peker seg ut som landets 
mest populære kommuner, basert på 
våre besøkstall, sier salgsdirektør i FINN 
eiendom, Johan Fredrik Høvås. 

– I samme periode er det også 
annonsert 1014 fritidsboliger til salgs på 
FINN. Dette er en økning på to prosent 
fra tilsvarende periode i fjor, sier Høvås. 

2011: Flest hytter solgt i 
Larvik, dyrest i Grimstad 
Det er Vestfold, Østfold og Agderfylke
ne som fortsatt dominerer både omset
nings og pristoppen. I 2011 ble det 
solgt 53 fritidsboliger i Larvik, det høy
este antallet i en enkeltkommune. Der
nest følger Østfold kommunene Fred
rikstad og Hvaler med henholdsvis 50 
og 46 solgte fritidsboliger. Så langt i år 
er det solgt flest fritidsboliger ved sjøen i 
Fredrikstad (23). 

De dyreste fritidsboligene ble solgt i 
Grimstad. Her var gjennomsnittlig pris 

for fritidsbolig ved sjøen på 6.138.000 
kroner. Nabokommunen Lillesand fulg
te tett på med en snittpris på 5.671.000 
kroner. 

Agderfylkene har også generelt det 
høyeste prisnivået i dette markedet. Syv 
av de ti kommunene som lå på pristop
pen i 2011, var Agderkommuner. 

Landets dyreste fritidsbolig ble i fjor 
solgt på Østerøya utenfor Sandefjord for 
26,6 MNOK. Så langt i år er dyreste fri
tidsbolig solgt på Ågerøya utenfor Lille
sand for 22,0 MNOK.
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Bortfesters (grunneiers) plikter
I høstutgaven av H&F for ett år siden – 3/2011 – skrev vi om festerens råderett over festetomten.  
Denne gang skal vi ta for oss hvilke plikter bortfester har. Enkelte bortfestere synes å mene at de ikke har 
noen plikter etter at festekontrakten er undertegnet og festeren har tatt tomten i bruk, men slik er det 
selvfølgelig ikke.

Grunneiere som fester bort tomter av 
sin eiendom, er for det første, slik som 
alle andre som går inn i et kontrakts
forhold, bundet til å følge opp den kon
trakten de har undertegnet. Utover dette 
er de også bundet til å innrette seg etter 
tomtefesteloven der den kommer til 
anvendelse, enten det er fordi loven er 
ufravikelig på det aktuelle punkt, eller 
kontrakten ikke bestemmer noe annet 
enn loven.

Bortfester har først og fremst en del 
plikter i forbindelse med inngåelse av 
kontrakten. Dette går i enkelthet ut på å 
innrette kontrakten slik at den ikke er i 
strid med loven, og overlate tomten til 
festeren i den stand som partene har 
forutsatt. Bortfesteren kan ikke ta «inn
festingsavgift» utover det som dekker 
faktiske utgifter til fellesanlegg som 
 fester skal nyte godt av. 

På dette punkt oppstår sjelden 
 problemene.

Det er etter at kontrakten er inngått, og 
bortfester skal oppfylle den under feste
tidens løp, at problemene oppstår. Det 
kan vise seg etter en stund at tomta ikke 
har de egenskapene som festeren hadde 
grunn til å regne med da han inngikk 
avtalen. Tomta kan for eksempel vise  
seg å være mindre enn det som går frem 
av kontrakten, eller at festeren blir 
 nektet byggetillatelse fordi det på tom
ten er fornminner som utelukker 
 bygging.

Dersom den mangelen som viser seg 
ved tomten kan rettes opp, har grunn
eieren plikt til å utføre slik retting innen 
rimelig tid. Dersom bortfesteren ikke 
oppfyller denne rettingsplikten, slik at 
festeren må gjøre dette selv, kan festeren 
kreve erstatning.

Det sier seg selv at dersom tomten 
ikke lar seg bebygge, så kan festeren 
heve kontrakten.

Heller ikke disse spørsmålene er av 
de som skaper de store tvistene mellom 
fester og bortfester.

Det er når tomten er bebygget og part
ene skal innrette seg løpende etter kon
traktens forutsetninger, at problemene i 
praksis viser seg.

Ofte ser vi at det oppstår uenighet 
mellom partene når det gjelder bruk av 
vei og parkeringsplass, og betaling for 
dette. Står det i kontrakten at festeren 
har rett til å bruke privat vei til adkomst 
og/eller til å benytte parkeringsmulighet 
på plass utenfor tomten, anvist av 
grunneieren, plikter selvfølgelig grunn
eieren å innrette seg slik at festeren kan 
utøve disse rettighetene. Står det at fes
teren kan bruke disse fasilitetene veder
lagsfritt, kan ikke grunneieren komme 
etter 20 års festetid og kreve betaling. 
Står det derimot ikke noe om hva som 
skal betales i årlig kompensasjon for 
bruk av vei, plikter festeren likevel å 
betale sin del av disse vedlikeholdskost
nadene slik som følger av veiloven § 54. 

Står det i kontrakten at fester har rett 
til å parkere på gårdstunet til grunneier
en, uten at det står noe om at det skal 
betales for dette, må det oppfattes slik at 
parkeringsretten er en del av de rettig
heter som er inkludert i avtalen som en 
tilleggsrett til festeretten, og at betalin
gen av festeavgift omfatter også denne 
retten.

Når det gjelder trær på tomten, plik
ter bortfester, i de tilfellene der kontrak
ten bestemmer at trærne er bortfesters 
eiendom, å innrette seg slik med hensyn 
til felling og unnlatelse av felling, at fes
teres behov er hensyntatt, og dette kan 
ikke bortfester kreve noen betaling for.

I tvilstilfelle vil det selvfølgelig bli 
snakk om en helt konkret fortolkning av 
den avtalen partene har inngått.

Et meget aktuelt spørsmål er hvorvidt 
bortfester i sin forvaltning av eiendom

men er forpliktet til å innrette seg etter 
«den tid man lever i». Vi tenker her for 
eksempel på eldre festekontrakter som 
forutsatte adkomst til fots fordi bilbruk 
ikke var vanlig på den tiden kontrakten 
ble skrevet. Dersom forholdene ligger til 
rette for det, så må nok grunneieren 
finne seg i at denne adkomstretten nå 
kan kreves utøvd ved bruk av bil.

Dersom kontrakten inneholder bestem
melser om at fester har krav på vannfor
syning i en eller annen form, så plikter 
selvfølgelig grunneieren å innrette seg 
slik at festeren kan få tilfredsstilt sitt 
behov for vann, og da vann av en slik 
kvalitet at det tilfredsstiller kravene til 
drikkevann. Også her gjelder det at der
som det ikke står noe om at festeren skal 
betale for dette vannet, så er det en del 
av det han betaler festeavgift for.

Enkelte grunneiere synes å tro at de 
har krav på store summer i kompensa
sjon når tomtefesterne med fritidsbolig 
ønsker å etablere privat vann og avløps
anlegg som igjen knyttes til kommunalt 
nett, og der man er avhengig av å ta 
bortfesters grunn i bruk for å legge rør. 
Dersom grunneieren her stiller ublue 
krav (krav utover en ren kompensasjon 
for den ulempen etableringen av rørene 
medfører), så vil festerne normalt få 
ekspropriasjonsrett, og grunneieren vil 
bli tilpliktet å stille sin grunn til rådig
het.

Vi kunne selvfølgelig nevne en rekke 
slike helt konkrete eksempler på grunn
eiers plikter i forbindelse med et etablert 
festeforhold, men vi håper at vi gjennom 
denne summariske gjennomgang har 
maktet å belyse spørsmålet på en måte 
som kan være til hjelp for festere som 
blir berørt av disse problemstillingene, 
og de er etter vår erfaring mange.

Gunnar Svendsen
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Dommen i Strasbourg 
(EMD)
Lenge trodde vi nok at EMD ikke ville 
befatte seg med denne saken, at den ikke 
ville bli akseptert tatt inn for bedøm
melse i Domstolen, men da vi så at 
Domstolen tok den inn, fattet vi nok en 
viss engstelse for at dommen ville falle 
ut til ugunst for festerne. Slik ble det da 
også. 

Saken gjaldt seks norske grunneiere som 
i fellesskap hadde brakt saken inn for 
EMD. Sakens kjerne var den samme for 
alle seks, nemlig at de ikke ville aksepte
re at festerne på eiendommen skulle få 
forlenget sine festeavtaler «på same vil-
kår» slik som bestemt i gjeldende lov
givning. De anførte at tomtefesternes 
rett til forlengelse av festekontraktene på 

ubestemt tid og på samme vilkår som 
tidligere, utgjorde en krenkelse av artik
kel 1 i Konvensjonens første protokoll, 
som Norge er folkerettslig forpliktet 
etter. Denne bestemmelsen omhandler 
retten til vern av eiendom (eiendomsret
ten).

Domstolen ga de seks klagerne medhold 
i at den lave årlige festeavgiften etter for
lengelsen, som ble konsekvensen for de 
kontrakter de hadde brakt for domsto
len (mindre enn 0,25 % av antatt mar
kedsverdi), og den tidsubestemte varig
heten av disse avgiftssatsene, utgjorde et 
vesentlig inngrep i klagernes eiendoms
rett. Domstolen var imidlertid ikke enig 
med klagerne i at anvendelsen av tomte
festeloven § 33 utgjorde en de facto 
ekspropriasjon, eller at det innebar at 
klagerne var fratett all meningsfull bruk 
av eiendommen. 

Domstolen poengterte at lovgiverens 
vurderinger, som lå bak ordlyden i § 33, 

ikke var åpenbart uten rimelig grunnlag 
sett i forhold til allmennhetens interesse 
(behovet for å sikre at de tomtefesterne 
som ikke har råd til å kjøpe festetomten, 
en varig rett til å benytte tomten). Den 
konstaterte tvert om at det omtvistede 
inngrepet må anses i tråd med formålet 
om allmennhetens interesse. 

Det er viktig når man skal vurdere kon
sekvensene av denne dommen at man 
har klart for seg at Domstolen har fore
tatt en konkret vurdering av de sakene 
klagerne brakte frem for den. Ut fra 
dette utgangspunkt uttalte domstolen at 
det i klagernes saker ikke synes å eksis
tere allmenne interesser som var til
strekkelig tungtveiende til å rettferdig
gjøre en så lav festeavgift som tilfellet 
var, og som ikke sto i noe forhold til den 
faktiske verdien av tomtene.

På denne bakgrunn konkluderte 
domstolen enstemmig med at første 
protokoll artikkel 1 var krenket.

Spørsmålet blir selvfølgelig nå hvilke 
konsekvenser denne dommen får for 
norske tomtefestere. Fra et interessehold 
ble det, like etter at dommen var kjent, 
uttalt at dommen er et sjokk for landets 
300.000 festere, og at avgjørelsen kan få 
enorme konsekvenser for mange av lan-
dets tomtefestere, som kan bli nødt til å 
selge boliger og hytter med store tap.

Slik jeg ser det er dette å ta mer en vel 
hardt i. At dommen vil få konsekvenser, 
er nok alle som er innvidd i denne 
materien enige om, men å slå bastant 
fast slike konsekvenser, som her sitert, 
må bero på en feiloppfatning av dom
mens innhold.

Vi skal ikke legge oss ut i denne konse
kvensdiskusjonen ved å gå nærmere inn 
i detaljene om hva vi må forvente oss, 
men vi mener det er viktig å slå uttryk
kelig fast at dommen utelukkende gjel
der for forlengelse av festekontrakter, og 
at den kun har en betydning for hvor
dan festeavgiften skal kunne kreves 

regulert i den sammenheng. Dommen 
sier ikke klart at det må kunne kreves en 
full «markedsregulering» – en regule
ring basert på tomtens markedsverdi på 
reguleringstidspunktet, og den setter 
ikke til side bestemmelsen om at festeti
den skal være ikketidsbestemt (at bare 
fester skal kunne si opp kontrakten). 

Dommen har altså ingen betydning 
for lovens bestemmelse om festers rett til 
innløsning av tomten og vilkårene i den 
sammenheng, slik mange synes å tro. 
Den har heller ingen betydning for 
grunneies rett til å kreve regulering av 
avgiften under festeperioden.

Mange spør seg selvfølgelig hva Regje
ringen – og i neste omgang Stortinget – 
vil gjøre med hensyn til å justere lovver
ket etter det pålegget som ligger i dom
men fra EMD. Dette er det mer enn 
vanskelig å spekulere i, vi må se dette i 
sammenheng med det faktum at det 
bare er vel et år til neste stortingsvalg, 
og at Regjering og Storting før dette 

blant annet skal ha en viktig og meget 
tidskrevende budsjettgjennomgang opp 
mot dette valget. Vi kan nok ikke for
vente at arbeidet med tomtefesteloven er 
det som vil bli høyest prioritert i denne 
tiden frem mot valget.

Og – det er det også viktig å ha klart for 
seg – i tiden frem til loven evnt. blir 
endret, er det gjeldende norsk lov som 
gjelder for tomtefeste, også for det som 
skal skje i forbindelse med forlengelse av 
kontrakter.

Gunnar Svendsen

Den 12. juni i år falt den dommen i Menneskerettsdomstolen  
i Strasbourg (EMD). Denne dommen har vi, som er interessert  
i tomtefeste, ventet på – og kanskje fryktet for. 

«Slik jeg ser det er dette å 
ta mer en vel hardt i»

«Hvilke konsekvenser 
får dommen for norske 

tomtefestere?»

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

Juristen svarer

Steiner i sjøen
Jeg er så heldig å ha hytte med strand
linje. Rett utenfor et svaberg som er en 
del av min tomt, ligger det et lite skjær, 
og mellom skjæret og svaberget ligger 
det to store steiner som stenger ferdsels
mulighet på vannet mellom fastland og 
skjæret. Nå ønsker jeg å få disse fjernet, 
slik at jeg kan legge båten min på dette 
stedet, hvilket ville være helt ideelt.
Kan jeg fjerne disse steinene uten å inn
hente tillatelse fra kommunen?

Svar.
Nei, jeg er nok redd for at du her må inn
hente kommunens tillatelse til dette gjen
nom en dispensasjonssøknad. Slik fjer
ning av steiner i 100metersbeltet er et 
terrenginngrep som rammes av forbudet i 
plan og bygningsloven § 18 jf § 16.

Heller som erstatning for plen
Mellom sjøen og hytta (cirka 15 meter) 
har vi for mange år siden anlagt en plen, 
men denne er vanskelig å holde i orden 
da vi reiser mye utenlands i stedet for å 
være på hytta om sommeren.

Nå ønsker vi å legge heller der plenen 
er, slik at vi blir spart for fremtidig ved
likehold (plenklipping/luking). Det er 
ikke snakk om å heve terrenget eller 
gjøre andre terrenginngrep. Jeg går ut 
fra at vi kan gjøre dette arbeidet uten å 
ta kontakt med kommunen på forhånd?

Svar.
Nei dessverre. Det du her ønsker å gjøre 
er et terrenginngrep som rammes av 
samme bestemmelser som jeg viser til i 
svaret gitt i forrige spørsmål. Også du må 
søke om dispensasjon fra byggeforbudet.

Vinduer med sprosser
Vi har et lite hvitt «sørlandshus» som 
ligger bare 5060 meter fra sjøkanten i 
en hyggelig vik på Telemarkkysten. En 
gang på 80tallet ble vinduene skiftet i 
hele huset, og de gamle sprossevindue
ne ble erstattet med hele vindusflater. 
Slik jeg ser det, har dette ødelagt fasade
ne som faktisk virker litt «kunstige» uten 
sprossevinduer. Nå ønsker jeg å skifte 
vinduene på ny, og montere inn vinduer 
med sprosser slik det var opprinnelig. 
Samtidig ønsker jeg å montere inn en ny 
dør mot at en eksisterende dør blendes.

Jeg har fått opplyst at det jeg her 
ønsker å gjøre er fasadeendringer som 
forutsetter byggetillatelse med hele den 
prosessen dette medfører. Dette betyr 
vel også at jeg rammes av byggeforbudet 
i 100metersbeltet slik at jeg må søke om 
dispensasjon?

Svar
Det er riktig at de arbeidene (tiltaket) du 
her planlegger å gjøre er å oppfatte som 
en fasadeendring, og at du må fremme 
byggesøknad på vanlig måte. Fasade
endring er imidlertid unntatt fra bygge
forbudet i Pbl § 18, dette fremkommer 
av paragrafens annet ledd. 

Det betyr at du ikke behøver å kom
plettere byggesøknaden med dispensa
sjonssøknad.

Jeg anbefaler her at du tar kontakt 
med kommunen på forhånd og søker 
råd. Foruten tegninger av hvordan de 
nye vinduene og den nye døren vises, er 
det veldig fint om du har et bilde av 
huset fra den gang de gamle sprosse
vinduene fortsatt var der, slik at du kan 
dokumentere bygningens opprinnelige 
utseende. Lykke til!

Hytte i «bakgården»
Vi har hytte i kystområdet i AustAgder 
som er plassert i «bakgården» i forhold 
til strandhyttene. Den ligger cirka 200 
meter fra stranden, og foran oss ligger to 
rekker av hytter, den nederste bare noen 
meter fra vannkanten.

Vi liker veldig godt å gå langs stran
den med fiskestanga, og det betyr at vi 
enkelte ganger kan befinne oss svært 
nær de hyttene som ligger nederst mot 
vannet. Vi forsøker å legge disse «fiske
vandringene» til tider da det ikke er folk 
på de aktuelle hyttene, men det har selv
følgelig hendt at vi har bommet på dette, 
og blitt «tatt på fersk gjerning». Ved 
noen anledninger har dette medført 
svært ubehagelige «sammenstøt» med 
hytteeiere (særlig én), og vi kvier oss nå 
mer for å ta disse turene. Hvordan står 
vi i forhold til strandretten?

Svar. 
Den «strandretten» du kan vise til i 
dette tilfellet, er friluftslovens regler om 
fri ferdsel i utmark. Dermed blir det et 
spørsmål om det området du pleier å 
ferdes er å anse for utmark, eller om det 
omfattes av innmarksbegrepet 
(hustomt). Her er det vanskelig å gi noe 
eksakt svar ut fra de opplysningene du 
gir. Høyesterett har sagt at de som har 
fritidsbolig langs sjøen i større grad enn 
hytteeiere i innlandet må tåle at all
mennheten ferdes tett inn mot hytta. 
Det er imidlertid også et vilkår i frilufts
loven at all ferdsel på annenmanns 
grunn skal skje med tilbørlig varsomhet 
og hensyntagen til eieren (se egen artik
kel om dette i H&F 1/2012).

Av dette følger selvfølgelig at ferdsel 
når hytta ikke er bebodd må kunne aksep
teres i større grad enn når den er bebodd.
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Ny nasjonalpark i Trysil
I mai ble Fulufjellet nasjonalpark i Ljørdalen i Trysil åpnet. Fulufjellet er vår 35. nasjonalpark og utgjør  
82,5 kvadratkilometer. – Dette er første gang jeg åpner en nasjonalpark og jeg kommer til å huske 
Fulufjellet og denne dagen veldig godt. Jeg gleder meg til å følge med på hvordan dere vil forvalte 
dette flotte området og hva samarbeidet med svenskene vil kunne bety for utviklingen av Fulufjellet 
nasjonalpark, sa miljøvernminister Bård Vegar Solhjell da han formelt åpnet parken.

Bård Vegar Solhjell

Nasjonalparken omfatter et relativt stort, sammenhengende og inngrepsfritt 
fjellområde. Sammen med den tilgrensede nasjonalparken på svensk side, 
utgjør verneområdet en stor og helhetlig økologisk og landskapsmessig enhet 
på til sammen nesten 500 kvadratkilometer. Naturen i dette området repre
senterer en svært spesiell, artsfattig fjellvegetasjon. I noen lisider finnes eldre 
gran og furuskog, med furutrær som er over 350 år gamle. Her finnes rød
listede arter som soppartene sibirkjuke og sjokoladekjuke, og både gaupe og 
bjørn er registrert i området.

Området er i dag mye brukt til jakt, fiske og annet friluftsliv, og det vil fort
satt være tillatt. Statusen som nasjonalpark gir også nye muligheter for turis
men i området, mener Solhjell: – Begrepet nasjonalpark er kjent internasjo
nalt og er et stempel vi setter på det beste vi har av naturområder. En nasjo
nalpark med slike flotte turområder, og med de tre store turistdestinasjonene 
Trysil, Sälen og Idre i nærheten, gir lokalsamfunnet nye muligheter.
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Demokratisk 
bærekraft
Høyre har vært sterkt kritisk til de rødgrønnes utvidelse av eiendomsskatte-
grunnlaget. Vi har påpekt det demokratiske underskuddet man får når 
hytteeiere ilegges skatt i en kommune der de ikke har stemmerett og vi 
har foreslått begrensninger i verdigrunnlag og beskatning lik de vi har for 
formuesskatten. Eiendomsskatten er en kommunal skatt og det bør den 
fortsette å være, men med de begrensninger som er nevnt. Når vi sentralt blir spurt om råd så er vi klare på 
at folks hytter og bolig ikke skal være et skatteobjekt, men det er lokalt man tar beslutningen.

Av: Gunnar A Gundersen, Stortingsrepre-
sentant Hedmark Høyre, Finanskomiteen 
og skattepolitisk talsmann for Høyre

Høyre ønsker bærekraftige kommuner, 
som gjennom lokalt tilpassede priorite
ringer skaper trygge og gode lokalsam
funn. Utviklingen under rødgrønt styre 
gjør at kommunepolitikere nå er i ferd 
med å bli husmenn på egen grunn.  Den 
statlige overstyringen av lokaldemokra
tiske beslutninger i arealforvaltningen er 
i ferd med å pulverisere lokaldemokra
tiet.

Lokaldemokratiet skal, gjennom 
bevisste politiske prioriteringer, forvalte 
lokalbefolkningens interesser. Dette skal 
skje innenfor et nasjonalt ramme og 
lovverk, men det er frustrerende for 
ambisiøse og visjonære lokalpolitikere at 
Fylkesmannen, eller andre instanser 
som skal være upolitiske, gjør om de 
politiske vedtakene, ikke ut fra en lovlig
hetskontroll, men på skjønnsmessig 
grunnlag.

Det lokale selvstyret er en av grunn
steinene i demokratiet vårt. Et samfunn 
skal bygges nedenifra og opp, ikke 
omvendt. Derfor må kommunene få 
større handlingsrom til å utmeisle poli
tikk etter lokale forhold og behov, ikke 
være regjeringens forlengede arm. 
Norge er preget av bruk. For å sikre seg 
livsgrunnlag i alle landets «kroker og 
kriker» har man til dels brukt landet «på 
begge sider». Dette har også skapt en 
sterk kultur for bærekraft og en dyp for
ståelse for hva naturen tåler og ikke tåler 
av bruk. I andre deler av den nordlige 
halvkule finner man urørt natur. Der 
har vi tatt begrepet INON – uberørt 
natur – fra. Det er dermed svært lite 

egnet som et verktøy i norsk forvaltning, 
men det er allikevel forvaltningsmessig 
innført og påvirker anslagsvis 75% av 
Norges areal og begrenser norske kom
muners råderett over egne arealer sterkt. 
Begrepet må fjernes som en indikator 
for utviklingen i norsk natur og erstattes 
av noe annet som tar som utgangspunkt 
at Norge er preget av bærekraftig bruk. 
Det vil være et kvantesprang når det 
gjelder lokal råderett over arealene.

Høyre ønsker at en andel av selskaps
skatten overføres til kommunene, i til
legg til at kommunene skal få en større 
andel av skatteinntektene. Dette vil gjøre 
lokaldemokratiet mer meningsfylt både 
for velgere og politiske aktører. Det vil 
stimulere sterkt til et lokalt fokus på ver
diskaping og utvikling av lokalt 
næringsliv.

For mange kommuner kan en fornuf
tig arealforvaltning være et godt verktøy 
for å stimulere tilflytting. Mange kom
muner prøver også det de kan for å 
legge til rette for nettopp dette. Frustre
rende er det da at storebror fra stat eller 
fylke gjør om folkevalgtes politiske 
beslutninger på skjønnsmessig grunn
lag. Dette er en skammelig overkjøring 
og undergraving av lokaldemokratiet.

Lokale folkevalgte får ofte følelsen av 
at deres viktigste oppgave er å være lokal 
tjenesteprodusent for staten. Detalj
styringen er stor, og kommunene ikles 
tvangstrøyer i form av likhetskrav og 
lovfestede minimumsstandarder. Nasjo
nale lover og retningslinjer og interna
sjonale forpliktelser utgjør et solid fun
dament, kommunestyrer kan ikke for
valte fritt etter eget forgodtbefinnende. 
Eidsvoll Kommune kan ikke bare rive 
Eidsvollbygningen for å bygge rådhus 

om de noen gang skulle komme på 
ideen. Alle forstår at vi må ha nasjonale 
retningslinjer, men det er grenser for 
overkjøring fra statlige organer. Større 
lokal frihet må til for å gjenreise lokal
demokratiet. Makt må overføres fra 
statsapparatet til kommunestyrene. Vi 
må tåle at ulike kommuner prioriterer 
ulikt, både på arealplanlegging og andre 
områder – det er det som kalles demo
krati.

Fylkesmannen skal drive tilsyn og 
lovlighetskontroll, ikke overprøving av 
folkevalgtes beslutninger. Stadig flere 
lokale folkevalgte belemres med innsi
gelser og politiske overprøvelser fra Fyl
kesmannen. Dette fordi Fylkesmannen 
som institusjon, har gått fra å være et til
synsorgan, til å bli en aktør som tar et 
stadig fastere grep om strupen på det 
lokale selvstyret på skjønnsmessig 
grunnlag. Dette er mistillit til alt som 
heter lokalt selvstyre, og vitner om en 
skammelig liten respekt for lokale kref
ter som ønsker å sette et lokalt preg på 
sitt samfunn.

Høyres prinsipielle holdning er at 
beslutninger bør bli tatt nærmest mulig 
de som blir berørt av beslutningene. 
Dessverre har utviklingen de siste årene 
gått i stikk motsatt retning. Det hjelper 
lite med større kommunale overføringer 
så lenge regjeringen holder et jerngrep 
om de politiske prioriteringer. Med 
Høyres politikk vil kommunene få min
dre statlige pålegg, Fylkesmannens rolle 
vil begrenses til lovlighetskontroll og 
dermed vil vi få et større mangfold i 
kommuneNorge. Vi vil kjempe for et 
levende og dynamisk lokalt selvstyre, 
hvor lokalsamfunnet får mulighet til å 
velge lokale løsninger.

Neste år er det 
stortingsvalg. Vi syns 
derfor det er ekstra 
viktig å la politikerne 
komme til orde – og 
både i denne og i neste 
utgave av bladet vil 
dere kunne se noen 
interessante innlegg 
fra sentrale politikere. 
Red. 
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Færre hytteovernattinger
I 2011 formidlet norskregistrerte formidlere 1,06 millioner 
overnattinger i private hytter i Norge. Det var en nedgang på seks 
prosent sammenlignet med 2010. 
Både det norske og det utenlandske markedet for hytteovernattinger gikk ned i 
2011. Antall norske overnattinger gikk ned med 11 prosent, mens tallet på uten
landske overnattinger gikk ned med 5 prosent. 

Det var særlig våre nærmeste naboer fra Finland, Danmark og Sverige, som 
sviktet hytteovernattingene i 2011. Tyskland, derimot, bidro med tre prosent flere 
overnattinger enn i 2010, og var det største utenlandsmarkedet på årsbasis. 

Nesten fire av fem hytteovernattinger, eller 78 prosent, var i 2011 utenlandske. 
Til sammenligning var andelen utenlandske overnattinger for de andre kommer
sielle overnattingsformene på 27 prosent.

Det totale antall overnattinger ved kommersielle overnattingssteder, samt i 
 private hytter, formidlet gjennom hytteformidlere, var om lag 30,1 millioner i 
2011. 21,5 millioner var norske overnattinger, mens 8,7 millioner var utenlandske. 
Hytteformidlerne stod for formidlingen av 3,5 prosent av det totale antall overnat
tinger. Det utgjorde én prosent av de totale norske overnattingene, og om lag 10 
prosent av de utenlandske.
Kilde: ssb.no

Hytter – et onde eller en mulighet?
Det er en god følelse jeg sitter igjen med etter en tur på hytta i helgen. En følelse av ro på grunn av 
avstand fra jobb og det som kan innhente en av dårlig samvittighet for verandaen som skulle vært oljet. 
Behovet for en dusj og for å skrive «Deilig med ei flaske rødvin foran peisen på hytta» på Facebook var 
selvsagt til stede. Men det har jo sin sjarm å være uten strøm og innlagt vann. 

Av: Kjetil Lundemoen 
(Oppland AP), leder 
i komitéen for kultur, 
miljø og næring i 
 fylkestinget

Hytta i Etnedal betyr mye for oss, når vi 
først har kommet oss dit. Det gjør den 
også for andre.  Hyttene betyr mye for 
Etnedal, som har 1400 innbyggere og 
over 2100 hytter

Oppland er det fylket i landet som 
har flest hytter. Over 46 000 
fritidsboliger finnes det her.  Det betyr 
at hytter er et svært naturlig innslag i 
samfunnet og naturen, i enkelte kom
muner mer enn andre. Deler av fylket 
får innbyggerantallet fordoblet eller 
 tredoblet i perioder av året. 

Dette byr på utfordringer i form av å 
levere helse og omsorgstjenester og den 
beredskap som trengs. Hyttebygging har 
fått skylden for at mange høyfjellshotell 
de seneste årene har hatt færre gjester og 
gått konkurs. De som tidligere feiret 
nyttår og nøt påskeferien sin på det 
samme høyfjellshotellet hvert år, har i 
stedet kjøpt seg hytte ved siden av. 
Naturvernforbundet forsøker å gi 
hyttene og ferdselen i fjellet skylden for 
at villreinstammen i Rondane er i til
bakegang, noe den ikke er.

Det er kanskje lett å dra fram de 
negative sidene ved hytter, men hva ville 
lokalsamfunn i Oppland vært uten hyt
tene? Det vil vi ikke få vite, men det blir 
en stadig større bevissthet rundt hva hyt
tene har gitt og hvilke mulighetene hyt
tene gir. Bygging og oppussing av hytta 
blir ofte gjort av lokale bedrifter, besøks
døgn på hytta gir omsetning i lokalsam
funnet, hyttefolket abonnerer kanskje til 
og med på lokalavisa. Kommunene i 
Valdres har regnet ut at ett besøksdøgn 
ekstra på hyttene i Valdres i året ville gitt 
en ekstra omsetning på sju millioner.

Så hva skal til for å utløse dette døg
net? Østlandsforskning, som har gjort 
flere undersøkelser knyttet til hytters 
bruk og ringvirkninger, viser til at det er 
en klar sammenheng mellom standard 
og bruk. Hytter som har tilgang på 
strøm, vann og helårsvei brukes over 

dobbelt så mye som hytter uten innlagt 
vann og strøm. De kan også vise til at 
hytter med tilgang på handel og aktivite
ter som alpinanlegg, kafé/ restaurant og 
kulturtilbud, brukes mer i lokalsamfun
net. Dette er kanskje selvsagte funn, men 
det er kunnskap om hvordan man skal 
planlegge nye og tilrettelegge eksisteren
de hyttefelt for at de skal gi mer til lokal
samfunnet. Fra å si «byfølk» lett ristende 

på hodet, har lokalbefolkningen etter 
hvert erkjent at hyttefolk er nyttefolk.

For å sørge for strøm, vann, bred
bånd og en rekke aktiviteter knyttet til 
hytter, kreves også en viss konsentra
sjon. Nærhet til friluftsliv er en viktig 
del av hytteopplevelsen, men komfort 
blir stadig viktigere. Kanskje tåler man 
noe tettere avstand mellom hyttene mot 
at man kan holde liv i heistrekket og 
kafeen ved det lokale høyfjellshotellet? 
Kanskje er det greit å se en nymotens 
birkebeiner streve av gårde i årets kon
domdrakt og Fischerski, hvis man kan 
skrive om det på Facebook? Kanskje kan 
man også akseptere litt bjeffing fra fille
bikkja hos naboen hvis man kunne ta en 
dag med «hjemmekontor» på hytta? 

Jeg kjenner at jeg kanskje ville det. 
Og hvem lurer jeg egentlig; selvfølgelig 
var jeg innom både Facebook og 
arbeidsmailen i løpet av hyttehelga mi 
fra min nye smarttelefon. Dagens hytte
tur byr muligheter. Jo flere, jo bedre. 
Også for lokalsamfunnet.

«Behovet for å skrive 
«Deilig med ei flaske rødvin 
foran peisen på hytta» på 

Facebook var selvsagt  
til stede»
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Norges Hytteforbund 
(NHF) mener: (2011–2012)

8. Organisert kriminalitet 
(innbruddsbølge på hytter)
Mange hytteeiere rammes av innbrudd 
hvert år. 

Det er umulig å sikre seg helt mot 
innbrudd, men det viktigste tiltaket vil 
være sikring av vei og atkomst. 
 
Det er viktig at kommuner, hyttevel
foreninger og grunneiere samarbeider 
for å finne løsninger som gir en totalt 
sett best sikkerhetsløsning for området.

Vedtak: Man kan ikke gardere seg mot 
uønskede gjester på hytta, men sikring 
av vei og atkomst, er det viktigste til
taket. Kommuner, hyttevelforeninger og 
grunneier må samarbeide for å finne 
den beste sikkerhetsløsningen lokalt.

9. Brannvern og tilsyn av 
elektriske anlegg 
Hvert år rykker brannvesenet ut til 120 
hyttebranner, og verdier for 200 millio

ner kroner går opp i røyk. Skorstein og 
ildsted er ofte en årsak. Kommuner som 
etablerer feierordning ved vedtak, lager 
feie og tilsynsløsninger som ikke opp
leves som effektive. Tilsyn av elektriske 
anlegg er sjelden, tross stadig nye for
skrifter.

Hvordan kan man redusere disse tal lene? 

Vedtak: NHF anbefaler eltilsyn jevnlig, 
og oppfordrer velforeninger til å gå 
sammen om innkjøp av løsninger i fel
lesskap. Dagens feierordning med bruk 
av tilsyn når kommunene har etablert 
feierordning, må få en mer fleksibel og 
effektiv form og kostnad, tilpasset hytte
eiernes bruk.

10. Strømpriser
Hytter blir brukt mer og mer blant 
nordmenn.

De nye hytter er mer energieffektive enn 
eldre hytter. Litt over 1 % av strømfor
bruk går til hytter. Når hyttefolket er på 
hytta settes strømforbruket naturlig ned 
i hjemmet og netto er strømøkning som 
en konsekvens av strøm er lavere.

For at hyttefolket skal ha en fritid med 
stor nytte og glede, er det en forutset
ning at strøm er tilgjengelig så lenge 
dette er regulert og planlagt av kommu
ner og strømleverandører.

I dagens prismodell er en stor andel 
fastdel for hytter. Det gir ikke incentiver 
til å redusere forbruket på fritidsbolig
ere. Hytteforbundet mener at fastdelen 
bør ned og den variable delen opp for å 
bygge incentiver for å redusere strøm
forbruket.

Vedtak: Hytteforbundet mener at 
strømnettet skal være tilgjengelig for 
hyttebeboere og strømprismodellen 
endres for hyttefolket. Slik at det er 
incentiver for å redusere forbruket på 
hyttene.

11. Vindkraftverk, 
 oppdrettsanlegg og andre 
etableringer
Utbygging av vindkraftverk har stor 
«symbolverdi» i dagens energidebatt, 
men koster det mer enn det smaker? 
Vindkraftverk er dyre å vedlikeholde, 
ser ikke pene ut, har kort levetid og kan 
tenkes å påvirke fuglelivet. Muligens kan 
også støy være et problem.

I kystområdene opplever mange hytte
eiere at store oppdrettsanlegg etableres i 
nærområdet få år etter at hytteområde
ne er etablert. Disse har ikke vært syn
liggjort i kommuneplaner, og kan med
føre betydelig ulempe. 

Generelt gjelder at respekt for plan
modeller er liten, og at nye etableringer 
som vindkraftverk, oppdrettsanlegg og 
andre former for næringsvirksomhet 
skjer nærmest etter innfallsmetoden, 
uten de prosesser og krav til langsiktig 
forutsigbarhet som hyttelivet krever.

Det er viktig at kommuner, hyttevel
foreninger og grunneiere samarbeider 
for å finne løsninger som gir en totalt 
sett beste løsningen, om slike etabler
inger allikevel skal skje.

Vedtak: Vindkraftverk, oppdrettsanlegg 
og nye former for næringsutbygginger 
vil utvilsomt bli etablert fremover, og 
det vil påvirke hyttefolket. Hyttevel
foreninger bør være naturlige og viktige 
høringsinstanser ved slike etableringer.

12. Hytteeierens plass i 
lokaldemokratiet.
Svært mange hytteeiere bor ikke i hytte
kommunen og har dermed ikke stem
merett, og kan da heller ikke påvirke 
kommunens politikk. 

I over 40 kommuner er hytteeierne i 
flertall i kommunen i forhold antall 
registrerte innbyggere. Mange av tjenes
tene som leveres av kommunen går også 

Oversikt over emner og vedtak 
som foreningen uttaler seg om 
(fortsettelse fra utg. nr. 2/2012 
hvor vi behandlet punkt 1–7). 

1.   Hytteeiere – en melkeku for kom
munene?
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mannsretten.
4.  Stort behov for båtplasser
5.  Fortetting av hyttefelt
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til hytteeierne, men hytteeierne har ikke 
mulighet til å påvirke politikerne direkte 
eller indirekte i den politiske prosessen, 
i mangel av stemmerett, og med opp
hold langt unna i det daglige. 

I planprosessene må hytteforeningene, 
kommunale myndigheter og grunneier 
samarbeide. For å lykkes må hyttefore
ningene bli en naturlig del av planleg

Etterord: 
«NHF mener» er resultat av prinsippdebatter i Norges Hytteforbund. Hoveddelen av prinsippdebattene 
som ligger til grunn for denne utgaven av «NHF mener» ble gjennomført på strategisamling 24.–25. 
september 2011. Sluttdokumentet er konkludert 7. mars 2012.

Deltakere:  Styret i NHF v/: Halvor Stormoen, Tore Rasch, Per Pedersen,  
Trygve  Jarholt, Trond Johansen, Aud L. Krook 

Bakgrunn:
A. Fra Norges Hytteforbunds vedtekter,  
§ 2 og § 3:
§ 2. MEDLEMSKAP
Forbundets medlemmer består av hytteeiere, andre 
 hytteinteresserte personer og hyttevelforeninger. Vel 
foreninger får medlemskap med service i saker av felles 
anliggende. Det er ønskelig at velforeningene påtar seg å 
virke som forbundets lokale kontakter. For å få person
lig service, må medlemmer av hyttevelforeninger tegne 
direkte medlemskap.

§ 3. FORMÅL
Forbundets formål er å verne om og fremme felles 
 interesser for hyttefolket i Norge ved å:
1.   Samle flest mulig av landets hytteeiere og andre 

hytte interesserte i et felles forum,
2.  Delta aktivt i samfunnsdebatten om hyttespørsmål  

og derigjennom være med på å fremme den aktuelle 
og fremtidige hyttepolitikk i Norge,

3.  Være en aktiv pådriver i miljøvernarbeidet,
4.  Gjøre hyttefolks meninger og interesser gjeldende 

overfor administrative og politiske myndigheter,
5.   Informere og veilede sine medlemmer, bl.a. gjennom 

medlemsblad,
6.   Samarbeide med organisasjoner med sammen

fallende interesser. 

B. Fra vedtak på Hyttetinget april 2011: 

«HANDLINGSPLAN
Forslag til handlingsplan for 2011/2012 ble vedtatt som 
følger:
–  Gjennom markedsføringstiltak og tydelig budskap i 

hyttepolitiske saker, spre økt kunnskap om Norges 
 Hytteforbund. 

–  Ved å utdype flerhus konseptet, tydeliggjøre de hytte-
politiske konsekvenser innen avgiftspolitikken, skatter 
og infrastrukturkostnader.

–  Bistå de lokale foreningene ved høringer og innspill til 
kommuneplaner og reguleringsplaner.

–  Få tydeliggjort de enkelte politiske partiers standpunkt 
innen hyttepolitikken.

–  Få påvirkning på hyttepolitiske saker gjennom å ha 
regelmessig kontakt med  aktuelle departementer.

–  Tett oppfølging som høringsinstans i lovsaker og andre 
saker som har konsekvenser for hyttefolket, som NHF 
skal involvere seg i og uttale seg om. 

–  Ha god innsikt i hva som er viktig for hyttefolket med 
blant annet å holde tett  kontakt med våre velforeninger 
og medlemmer.

–  Utarbeide et forslag hvordan hyttevelforeningene kan 
organisere seg for å få styrket hytteeiernes posisjon i 
kommunene.

–  Legge en strategi for å doble medlemsmassen innen 
10 år.

–  Vurdere løsninger for regionalrepresentasjon.
–  Ha fokus på målbarhet av tiltakene.»

gingsprosessen, som representanter for 
hytteeierne.

Vedtak:
Styret mener at hytteforeningene må 
organisere seg som en enhet i en kom
mune, for å forhandle på vegne av hytte
eierne – eventuelt gjennom en felles 
overbygning over de lokale hyttefore
ningene,

Norges Hytteforbund vil søke å støtte 
hytteforeningene for etableringen av en 
løsning og mandat til en slik organise
ring av en felles overbygning, med felles 
representasjon utad.

Norges Hytteforbund mener at 
demokratimodellen bør utredes slik at 
hytteierene får en sterkere politisk 
påvirkning i de enkelte kommuner.
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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!

NJFF tilbyr bjørnejegerkurs
20. august starter den ordinære jakttida på bjørn. Jakt på bjørn er krevende, og stiller noen særskilte krav 
til jegeren, både gjennom jakt og regelverk. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har med støtte fra DN 
utviklet et eget bjørnejegerkurs som kan brukes som forberedelse til å delta i lisensfelling. 

– Jakter du i områder der du eller jakthunden kan påtreffe 
bjørn, gir dette kurset deg god grunnleggende kunnskap om 
bjørnen og dens atferd. Kurset gir deg grunnlag for å opptre 
fornuftig i møte med bjørn, enten du jakter på bjørn eller ikke, 
understreker NJFFs opplæringsansvarlig Tore Larsson.

– En skadet bjørn er en potensielt farlig bjørn, enten det 
dreier seg om kollisjoner eller skadeskyting. Dette stiller sær
skilte krav til jegeren i forhold til kunnskap om bjørn og også 
bjørnehundens atferd i ulike situasjoner. Dette er elementer 
som belyses særskilt i kurset.

Vil øke jaktinteressen
Det er en bærebjelke at forvaltning og beskatning av de store 
rovdyrene så langt mulig skal skje som for øvrige arter – nemlig 
gjennom ordinær jakt med vanlige jegere. Omfanget av jakt på 
bjørn i Norge er lite, men økende, noe vi ser av det høye antallet 
jegere som hvert år registrerer seg som lisensjegere. Mange rei
ser også til Sverige for å jakte bjørn.

Arne Christiansen er død
En av stifterne av Norges Hytteforbund, Arne Christiansen, er død i en alder av 87 år. Arne tok sammen 
med Thor Trosterud, initiativet til å starte Norges Hytteforbund i 1971, initiert av en sak i Skjeberg 
kommune, og han var forbundets mangeårige formann. Arne var bl.a. kjent for sitt store engasjement 
med store medlems/folkemøter. Da forbundet lå langt nede og ble reorganisert av en tremannskomite, 
trådte Arne til igjen som formann i 2 år. Vi lyser fred over Arnes minne.

Tore Rasch

For å øke interessen for jakt på bjørn og styrke kunnskapen 
om jaktformene, har Norges Jeger og Fiskerforbund på opp
drag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) utviklet et nett
basert kurs for bjørnejegere. Kurset bygger på de erfaringer som 
er gjort gjennom flere år med kurs i Hedmark og NordTrønde
lag, og er tilpasset det frivillige tilbudet som svenskene har.

Nettbasert kurstilbud
Bjørnejegerkurset som nå lanseres, gir et godt grunnlag frem 
mot skyteprøve og god basiskunnskap for den som ønsker å 
registrere seg som lisensjeger på bjørn. Kurset er nettbasert og 
består av videoer, intervjuer og utfyllende kommentarer. Det er 
kontrollspørsmål etter hver modul og en avsluttende eksamen. 
Kursdeltakere som består eksamen kan skrive ut eget kursdi
plom. Resultatet blir loggført, slik at brukere senere kan hente 
frem dette som dokumentasjon på gjennomført opplæring. 

Kurset ligger på NJFFs Trainingportal og er tilgjengelig for 
alle. Kursprisen på kr 350, inkluderer brukerlisens, loggføring, 
support samt registrering. 
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 ✁

Ferskest jegerutdanning med NJFF
Direktoratet for naturforvaltning (DN) har oppdatert ulike lover og 
forskrifter som berører jaktutøvelsen, og nå har NJFF fått oppdatert 
alt læremateriell knyttet til læreboka «Jegerprøven med NJFF».  
Nå får du også leie oppdatert lydbok. 

– Enten du er i ferd med å lese deg opp til jegerprøveeksamen eller vil sikre at du er 
på riktig side av lovverket, er det mye nytt å følge med i for tiden. Bare det siste halv
året er to av de viktigste lovene og forskriftene endret, sier NJFFs opplæringsleder 
Tore Larsson.

I forbindelse med utgivelsen av «Jegerprøven med NJFF» fikk han samlet alle lover 
og forskrifter som berører jakta i et felles hefte kalt «Jegerens lovsamling». Endringer 
i lovverket har allerede medført behov for oppdateringer fire ganger. Nå er også 
«Jegerprøven med NJFF» kommet i rykende fersk, revidert utgave fra trykkeriet, slik 
at de som planlegger å ta jegerprøven nå i høst, er sikret fullt oppdatert læremateriell 
ved å velge NJFFs bok. 

Rykende fersk lydbok
Det er nå tilgjengelig lydbokversjon av siste utgave med «Jegerprøven med NJFF».  
– Som før er utgivelsen gjort i samarbeid med Norsk lyd og bildebibliotek (NLB). 
NJFF vil bestille et antall eksemplarer og formidle til instruktører/arrangører som 
kjøper bøker til sine kurs via NJFF´s medlemsbutikk. Informasjon om lån av boka for 
øvrig finner du i katalogen til NLB, opplyser Larsson.

Du finner også mye nyttig stoff om jakt og jegerprøven under nettressurs for jeger
prøven, som også er tilgjengelig via snarveien www.jegerprøven.no.

Bygget familiehytte: 
Fikk momskrav på 
106.000
Geir Lundheim (49) fra 
Kongsberg arvet foreldrenes 
gamle hytte, bestemte seg for å 
rive den, og bygde sammen med 
familien opp en 130 kvm stor 
familiehytte i årene fra 2007
2011. Etter mange års innsats og 
vel utført arbeid, kom det et 
overraskende krav i posten fra 
Skatteetaten; han måtte betale 
kr. 106.000 i moms for sin egen 
arbeids innsats. Problemet er at 
siden han er selvstendig 
nærings drivende tømrer, anses 
byggevirksomheten som bruk av 
bedriftens spesial kompetanse  
– og den er dermed 
momsbelagt.

Nei til ny hytteby utenfor Tromsø
Miljøvernministeren sier nei til å etablere en ny hytteby på 
Breiviknes utenfor Tromsø. Her hadde hotell og eiendoms
selskapet «Nordic» store planer om å få bygd 91 hytter. Avsla
get begrunnes i hensynet til reindriften. Miljøvernministeren 
mener at bygging av 91 hytter vil i for stor grad redusere 
 arealet for fremtidig reindrift.

Men Opsahl har ingen planer om å gi opp drømmen om 
et hyttefelt på Breiviknes, og er forberedt på at dette kan ta 

tid. – Vi har brukt ti millioner kroner på å investere i tomt og 
ulike utredninger. Det er uaktuelt å gi opp prosjektet, da vil 
millionene ansees som tapte penger, sier Opsahl. Men før en 
ny plan kan være på plass vil Opsahl at spesielt en ting skal 
være klar. – Jeg har fått et råd fra fylkesmannen om å vente 
med ny planlegging til områdeplanen for reindrift er ferdig
stilt. Men arbeidet med planen kan ta tid. – Vi skal fortsette 
arbeidet, og som en del av det skal vi være med på å sette i 
gang planlegging av områdeplanen. Når den er på plass vil vi 
kunne utarbeide nye planer, sier Opsahl
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DIVERSE PRODUKTER:
Ca. 10%
Feieutstyr:
Hydr.Service A/S, Larvik
Tlf: 92 03 77 73
Mail: firmapost@hydraulikkservice.no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NB! Norges Hytteforbund har ikke noe ansvar for 
kvaliteten på varer og tjenester våre medlemmer mottar 
via rabattleverandørene i listen.

Har du 
flyttet?

Husk å 
melde ifra 
til oss  
om ny 
adresse!



Returadresse: Norges Hytteforbund, Arbinsgt. 1, 0253 Oslo

Henvendelsene til NHFs jurist
Omfanget av henvendelser til NHFs jurist er ganske konstant. I forbindelse med spesielle hendelser, som for 
eksempel da Strasbourg-dommen falt på forsommeren, så ser vi imidlertid at pågangen øker, noe som kan 
føre til at enkelte må vente noe mer enn vanlig på svar.
Vanlig vil her si at alle stort sett får svar innenfor én uke fra forespørselen kommer til kontoret.

Dette skaper sjelden problemer, det vil si 
at det er svært sjelden vi opplever at 
medlemmene purrer på svar fordi de 
synes dette kommer for sent.

Et annet spørsmål er selvfølgelig hvilke 
type spørsmål vi får, og hva medlemme
ne kan vente å få svar på. Dette går både 
på innholdet i spørsmålet og omfanget 
av saken.

At spørsmålene må være av rent 
«hytterelatert» art, synes de aller flest å 
rette seg etter. Det er nok imidlertid 
noen som ønsker å utvide dette noe for 
eksempel ved å fremsende eksempelvis 
spørsmål av mer generell skifterettslig 
karakter. Medlemmet ber for eksempel 
om råd med hensyn til hva vi mener om 
at en hytteeiendom i oppgjøret mellom 
barna settes til en verdi som den som 
overtar kan være veldig fornøyd med, 
men som de andre barna reagerer nega
tivt på. Dette er typisk for slike spørsmål 
som ligger utenfor det vi i NHF bistår 
medlemmene med.

En gang i blant (dog lykkeligvis ikke så 
ofte) oppstår også spørsmålet om hva 
medlemmet kan forvente å få hjelp til 
når det gjelder selve omfanget av saken.

Her er det viktig å merke seg at 
NHFs medlemstilbud i denne sammen
heng selvfølgelig ikke kan sammenlig
nes med den rettshjelpsordning som alle 
forsikringsselskapene har innebygget i 
sin hytteforsikring. Vi skal ikke her gå 
nærmere inn på denne annet enn å si at 
denne ordningen gjelder der hytteeierne 

er involvert i en tvist som vil kunne 
føres frem for domstolen og har behov 
for bistand av en advokat som kan 
representere hytteeieren utad – overfor 
motparten.

Slik bistand omfattes ikke av NHFs 
medlemstilbud.

Heller ikke saker av mer utredende art 
(som ofte er tidskrevende) omfattes av 
tilbudet. 

Litt upresist kan vi si at det som 
omfattes av tilbudet er svar på helt kon
krete spørsmål, der arbeidet fra juristens 
side ikke forutsetter gjennomgang av en 
stor bunke dokumenter som følger med 
henvendelsen. Ofte vil man erfare at en 
slik dokumentgjennomgang kan være 
langt mer tidkrevende enn selve det å 
formulere et svar eller et råd med rele
vans til spørsmålet i henvendelsen.

Disse mer generelle retningslinjene gjel
der for både henvendelser fra personlige 
medlemmer og fra velforeninger. I prak
sis er det imidlertid slik at juristen vil 
akseptere å behandle noe mer tidkre
vende henvendelser fra velforeninger 

enn for personlige medlemmer, dette 
selvfølgelig blant annet fordi velforenin
gene betaler 5 X så mye kontingent som 
de personlige medlemmene. 

Som en rettesnor har vi lagt oss på at 
arbeidet med en henvendelse fra et 
enkeltmedlem ikke må kreve mer enn ½ 
time i tidsforbruk, mens tilsvarende for 
velforeninger er satt til 1 time.

Det som i denne sammenheng er viktig 
å merke seg, er at henvendelser fra vel
foreninger skal kanaliseres gjennom vel
foreningens kontaktperson eller den 
som av velforeningens styre er «satt spe
sielt på jobben». Dessuten er det slik at 
disse henvendelsene skal gjelde saker av 
felles interesse for velforeningen med
lemmer. Enkeltstående medlemmer av 
en velforening kan altså ikke henvende 
seg direkte til juristen i NHF og vente å 
få svar på sitt spørsmål (med mindre 
vedkommende også er personlig med
lem).

Enkelte ganger, men heldigvis svært 
sjelden, mottar juristen kritikk for at 
han avviser å behandle saker som han 
mener er for store i omfang ut fra disse 
retningslinjene. Han er imidlertid av 
hensyn til det budsjettet han er bundet 
opp til, hva gjelder utgifter til «jusstje
nesten», dessverre helt nødt til å foreta 
prioriteringer som noen ganger kan 
virke «urettferdige».

Gunnar Svendsen


