
Velkommen til Norges Hytteforbunds 

HYTTETING

Olavsgård 27. april 2019 kl. 13 



Advokatfirmaet Nicolaisen & Co vil åpne møtet med foredrag om: 

«Veien til hytta» 

 – Hva sier lovverket om hytteeiernes vedlikeholdsplikt for private veiløsninger, og (privat) 

opparbeidelse av friluftsområder.» 

Deretter starter selve Hyttetinget med følgende: 

Dagsorden 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av møteleder, referent og to stemmeberettigede til å undertegne protokollen 

3. Styrets årsberetning for 2017/2018 

4. Godkjenning av forbundets regnskap for 2017 – 2018, samt revisors beretning  

5. Behandling av styrets forslag og innkomne forslag 

6. Behandling og godkjenning av handlingsplan 

7. Fastsetting av kontingent for de kommende to år 

8. Godkjenning av budsjett for kommende år 

9. Valg 



Sak 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden 



Sak 2    Valg av møteleder, referent og to 

stemmeberettigede til å signere protokollen 



Sak 3  Styrets årsberetning for 2017/2018 



ÅRSBERETNING – NORGES HYTTEFORBUND 2017. 

Denne årsberetning omkring styrets aktivitet behandler perioden fra Hyttetinget 22.april 2017 frem 

til 1.1.2018. Årsrapport for 2018 vil så omhandle resten av valgperioden 1.1.2018 frem til dato for 

hyttetinget 2019. Kommentarer til regnskapet omfatter REGNSKAPSÅRET 2017, altså perioden 

1.1.2017-1.1.2018.  

Hyttetinget 2017 valgte følgende styre: 

Leder:  

Birgitta Ericsson (stilte til valg for 1 år, permisjon fra ledervervet fra juli 2017) 

Styremedlemmer 

Mathias B. Dannevig (nestleder) 

Trond Hagen 

Mona Flemmen 

Turid Knudsen 

Varamedlemmer: 

Sverre Stockinger 

Jens N Engelstad 

Birgitta Ericssson: Styrets leder frem til 1.7. 2017 da hennes arbeidssituasjon i Østlandsforskning ble 

forandret og gjorde det vanskelig å fortsette i stillingen som styreleder i Norges Hytteforbund. Fra 

1.8. 2017 har Birgitta Ericsson trådt inn i rollen som ordinært styremedlem og ansvarlig for 

Forbundets datainnsamling om hyttelivet i Norge, høringsuttalelser innenfor utvalgte områder og vår 

kontaktperson mot relevante forskningsmiljø.  

Fra 1.8. 2017 har Mathias B. Dannevig fungert som styrets leder. 

Arbeidsform –Styremøter 

Styret avholdte fem styremøter i 2017. I tillegg ble det avholdt strategisamling den 08. oktober 2017. 

Styret har knesatt arbeidsform som et arbeidende styre. Dette betyr at man har fordelt ansvar for 

sentrale hovedområder mellom styre- og varamedlemmene. Det har i denne fordeling ikke vært 

praktisert noen forskjellsbehandling i forholdet mellom vara- og vanlige styremedlemmer, men lagt 

opp til at alle skal fungere med mest mulig lik aktivitet og ansvarsbyrde i et samlet kollegium. 

Arbeidsområdene har vært fordelt således: 

Mathias B. Dannevig: Styrets hyttepolitiske talsmann med ansvar for generell pressekontakt, 

høringsuttalelser mot myndigheter, vårt medlemsblad «Hytte&Fritid», samt vårt forhold til 

Forbundets samarbeidende jurister.  

Mona Flemmen: Ansvar for sekretariatets drift og kontorrutiner, herunder data og sosiale medier. 

Mona Flemmen har også fagansvar for et politiske området «Tomtefeste». 



Trond Hagen: Styrets skattepolitiske og finanspolitiske talsmann, med særlig ansvar for området 

«eiendomsskatt». 

Turid Knudsen: Kassereransvar og håndtering av økonomiske transaksjoner. 

Sverre Stockinger: Hytteforbundets økonomiansvarlig og controller. Ansvar for økonomisk kontroll og 

økonomiens totaloversikt. Dessuten er Stockinger ansvarlig for markedsføring av samarbeidstiltak 

mot kommunene, jfr vårt «Vegkart for kommunesamarbeid». 

Jens N. Engelstad: Prosjektansvarlig for området «kommunale avgifter/gebyrer» samt arbeidet med å 

få etablert et uavhengig klageorgan angående kommunale vedtak på området. Kontaktansvarlig for 

forholdet til samarbeidsorganisasjonen Norsk Friluftsliv 

Styrets prosjekter: Som følge av en mer målrettet filosofi omkring forbundets drift og observert 

behov for vesentlige justeringer i driften av forbundet, har det i 2017 vært nedsatt prosjektgrupper 

innenfor viktige områder som Økonomi, Kontoradministrasjon og datasystemer. Gruppenes arbeid 

har medført viktige forandringer og tilpasninger som etter styrets oppfatning har modernisert Norges 

Hytteforbund og forbedret vår drift. Således har vi i 2017 fått oppdatert vårt medlemssystem.  

Sekretariat: 

Norges Hytteforbund hadde sykdomsforfall for vår organisasjonssekretær i begynnelsen av året, og 

frem til 1.8 2017 var det nødvendig å ansette vikar i stillingen, samtidig som styremedlemmer i denne 

perioden også måtte påta seg en del administrative arbeidsoppgaver. Denne situasjon i sekretariatet 

medførte en ekstra kostnadsbelastning for forbundet. Ny organisasjonssekretær, Kersti Rokkan, ble 

ansatt pr 1.8. 2017 og situasjonen ble i løpet av høsten 2017 normalisert. Forbundet har siden 2016 

vært lokalisert i Øvre Slottsgate 11, Oslo, i tilfredsstillende og gode kontorlokaler. 

Juridiske samarbeidspartnere 

Norges Hytteforbund inngikk mai 2017 avtale med advokatfirma Nicolaisen om betjening av 

medlemshenvendelser om juridiske forhold og problemer der Norges Hytteforbund har en viktig 

støttefunksjon for sine medlemmer. Denne avtalen avløste et langt og svært godt forhold til jurist 

Gunnar Svendsen som i en årrekke har hatt et nært forhold til vår medlemsmasse. Styret takker 

Gunnar Svendsen for det gode arbeid som er utført i mange år. Samarbeidsavtalen med Gunnar 

Svendsen som konsulent for Forbundsrelaterte juridiske problemstillinger er fortsatt i kraft. 

Hytte&Fritid – Media-Markedsføring: 

Norges Hytteforbund samarbeidet med Gausdal Landhandleri og hadde stand på Hyttemessen 20-23 

april 2017.  

Fra desember 2017 var Hytteforbundet også eksponert på nettavisen «Hyttepuls» sin «bobilturnè» 

med reklame trykket på bussen og utdeling av materiell fra forbundet der bussen kjørte innom.  

Vårt medlemsblad Hytte&Fritid er utgitt med 3 nummer i 2017, alt i henhold til plan. På slutten av 

forrige valgperiode, før Hyttetinget 2017, opphørte vår distribusjonsavtale med Egmont om 



samdistribusjon med bladet Hytteliv. Styret søker nå kontinuerlig å spre våre artikler i 

medlemsbladet til andre media, bl.a nettaviser, for å gjøre våre synspunkter bredest mulig kjent.  

Norges Hytteforbund følger ellers opp lokale henvendelser om tilstander i kommuner som krever 

påtale og oppmerksomhet. Vi har i 2017 hatt oppslag i riksaviser og lokalt i forbindelse med 

eiendomsskatt i kommuner der dette oppleves som problematisk for hytteeiere. Således har vi 

høsten 2017 sendt brev til de folkevalgte i Tvedestrand og her også markert oss i media i forbindelse 

med skattesituasjonen for hytteeiere i kommunen.  

Politiske satsningsområder 2017 

Norges Hytteforbund sendte høringsuttalelse til Miljødirektoratet i forbindelse med 

Vannscooterforskriften som ble opphevet 18.5 2017. Forbundet var også aktiv i media i forbindelse 

med problemstillongene rundt dette, og samarbeidet for mediaeksponering med Norsk Friluftsliv i 

sakens anledning.  

Eiendomsskatt: 

Vårt styremedlem Trond Hagen har i løpet av 2017 gjennomført en omfattende undersøkelse i 

landets hyttekommuner der over 10.750 salgssummer for boliger og fritidseiendommer er 

sammenlignet med de skattetakster for eiendomsskatt som kommunene opererer med. 

Undersøkelsen er en fortsettelse og utvidelse av undersøkelsen fra 2016-2017 om forholdene i 

Stranda, Hol, Sigdal og Ringebu og danner grunnlag for en planlagt offensiv mot 

Finansdepartementet i 2018. Foreløpige resultater fra undersøkelsen har hittil vært omtalt i 

Dagbladet juli 2017, i Finansavisen i september 2017, samt i en del lokalaviser. 

Trond Hagen og Jens N Engelstad har møtt Gausdal kommune på møte med kommunestyre den 31. 

august 2017 der det ble fremlagt resultater fra Trond Hagens skatteundersøkelse og kommunen ble 

gitt spesielle anbefalinger i forbindelse med forestående retaksering av eiendommer i kommunen. 

Møtet følges opp av Jens N Engelstad som også er leder for hytteeiernes samarbeidsutvalg i 

kommunen.  

Tomtefeste: 

Forbundet mottar relativt mange henvendelser fra medlemmer som har spørsmål til 

festeavgiftproblematikken, og hvordan de kan gå frem for å innløse sin tomt. Det er tydelig at 

grunneierne nå er ivrige i å gjøre et forsøk på å øke sine inntekter. Mange av de opprinnelige 

festeavtalene som ble utsted mellom 1960 og 1975 er uklare i sine presiseringer og det er derfor ofte 

nødvendig behov for en juridisk gjennomgang. Samarbeidet med advokatkontoret Nicolaisen & Co er 

godt, og mange må ta kontakt med disse for å utrede de juridiske sidene av sine kontrakter. 

Tomtefestealliansen som er et samarbeid mellom Tomtefesteforbundet, NBBL, Boligmentoren og 

NHF har hatt to møter. Planen videre er å få i stand direkte kommunikasjon med departementet for å 

få nedsatt et lovutvalg som skal se på loven slik den i dag blir utøvet i praksis.  



Økonomi 

Styret oppfatter etter fremleggelse av regnskap for 2017 at Forbundets økonomi er tilfredsstillende 

og under kontroll. Resultatet for 2017 er riktignok gjort opp med et mindre underskudd på  

kr. 22.351,-, men dette resultatet kan i stor grad henføres til at regning for trykking av Hytte & Fritid  

kr. 191.839,- for 2016 ikke ble belastet dette år, men overført til 2017 som således fikk en 

ekstraordinær utgiftspost. Tilsvarende påførte situasjonen på sekretariatet våren 2017 også ekstra 

utgifter bl.a til vikarbyrå som vi anser som en ekstraordinær utgift.  

Regnskap og balanse pr. 31/12-2017 viser grunnlag for fortsatt drift. 

Oslo 11. april 2018 

Mathias B. Dannevig (sign)
Styrets leder 

Sverre Stockinger (sign)
Økonomiansvarig-controller 

Mona Flemmen (sign) Trond Hagen (sign)

Birgitta Ericsson (sign) Turid Knudsen(sign)

Jens N. Engelstad (sign)
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ÅRSBERETNING – NORGES HYTTEFORBUND 2018. 

Denne årsberetning omkring styrets aktivitet behandler perioden fra 1.1. 2018 og frem til 1. januar 

2019.  

Hyttetinget 2017 valgte følgende styre: 

Leder: Birgitta Ericsson 
(stilte til valg for 1 år, permisjon fra ledervervet fra juli 2017) 

Styremedlemmer: Mathias B. Dannevig (nestleder)
Mona Flemmen
Trond Hagen
Turid Knudsen

Varamedlemmer: Sverre Stockinger
Jens N Engelstad

Fra 1.8. 2017 har Mathias B. Dannevig iht beretning for 2017 fungert som styrets leder, frem til 

desember 2018 da han ba om avløsning for denne oppgaven.  

Arbeidsform –Styremøter 

Styret avholdte 6 styremøter i 2018. Strategisamling for 2018 ble skjøvet til 5-6 januar 2019. 

Styret har i 2018 fortsatt sin arbeidsform som et arbeidende styre. Dette betyr at man har fordelt 

ansvar for sentrale hovedområder mellom styre- og varamedlemmene. Det har i denne fordeling ikke 

vært praktisert noen forskjellsbehandling i forholdet mellom vara- og vanlige styremedlemmer, men 

lagt opp til at alle skal fungere med mest mulig lik aktivitet og ansvarsbyrde i et samlet kollegium. 

Arbeidsområdene har vært fordelt således: 

Mathias B. Dannevig: Styrets hyttepolitiske talsmann med ansvar for generell pressekontakt, 

høringsuttalelser mot myndigheter, vårt medlemsblad «Hytte&Fritid», samt vårt forhold til 

Forbundets samarbeidende jurister.  

Mona Flemmen: Ansvar for sekretariatets drift og kontorrutiner, herunder data og sosiale medier. 

Mona Flemmen har også fagansvar for det politiske området «Tomtefeste». 

Trond Hagen: Styrets skatte- og finanspolitiske talsmann, med særlig ansvar for området 

«eiendomsskatt».  

Turid Knudsen: Kassereransvar og håndtering av økonomiske transaksjoner.

Birgitta Ericsson: Styrets produsent av strategiske data. Ansvarlig også for produksjon av 

høringsuttalelser innenfor avtalte saker ad hoc. 

Sverre Stockinger: Fra 2017 Hytteforbundets økonomiansvarlig og controller. Stockinger trakk i mai 

2018 seg tilbake til en mer tradisjonell varamannsrolle i styret da han om avløsning for fast oppmøte 

når det ikke var innmeldt forfall. I tillegg har likevel Stockinger vært aktiv i, og bidratt til, prosjektet 

«medlemsfordeler» som omtales nedenfor.  Stockingers økonomiansvar har så siden mai 2018 blitt 

ivaretatt av Mona Flemmen.  
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Jens N. Engelstad: Prosjektansvarlig for området «kommunale avgifter/gebyrer» samt arbeidet med 

å få etablert et uavhengig klageorgan for kommunale vedtak på området. Kontaktansvarlig for 

forholdet til samarbeidsorganisasjonen Norsk Friluftsliv 

Styrets prosjekter: Som følge av en mer målrettet filosofi omkring forbundets drift og observert 

behov for vesentlige justeringer i driften av Forbundet, allerede knesatt i 2017, har det i 2018 vært 

igangsatt og videreført prosjektgrupper innenfor viktige områder som økonomi, 

kontoradministrasjon, datasystemer, sosiale medier og nytt viktig prosjekt i 2018: Medlemsfordeler. 

Gruppenes arbeid har nå gjennom 2 år medført viktige forandringer og tilpasninger som etter styrets 

oppfatning har modernisert Norges Hytteforbund (NHF) og lagt et konsolidert grunnlag for 

Forbundets fremtidige og mer offensive drift. Således har vi i 2018 fått videreført og forbedret 

anvendelsen av vårt medlemssystem AlphaReg som nå har fått «nytt liv» i en ny drakt.  

Sekretariat. 

Ny organisasjonssekretær, Kersti Rokkan, ble ansatt pr 1.8. 2017. Forbundet har i perioden 2016 - 

september 2018 vært lokalisert i Øvre Slottsgate 11, Oslo, men denne leieavtalen ble sagt opp av 

utleier juni 2018. Ny leieavtale er inngått med Eiendomsselskapet B25 for kontorlokaler på 

Billingstad, hvilket har redusert leiekostnaden betraktelig.  

Noen ord om bytte av regnskapsbyrå: Etter mange gode samarbeidsår med vår gamle regnskapsfører 

Eva Hilding valgte Styret p 1.6. 2018 å avslutte forholdet i forbindelse med av Eva da skulle 

pensjonere seg. Styret retter en varm takk til Eva Hilding for det arbeid hun har gjort for Norges 

Hytteforbund gjennom alle år. Nytt regnskapsbyrå er Azets, der nye tekniske løsninger også gir oss 

nye muligheter.  

Juridiske samarbeidspartnere 

Norges Hytteforbund inngikk mai 2017 avtale med advokatfirma Nicolaisen om betjening av 

medlemshenvendelser om juridiske forhold og problemer, der Norges Hytteforbund har en viktig 

støttefunksjon for sine medlemmer. Denne avtalen har vært videreført i 2018 til glede for våre 

medlemmer. Gratis juridisk hjelp gis nå med ½ time for individuelle medlemmer, og 1 time for 

velmedlemmer for hvert saksforhold som meldes inn.  

Norges Hytteforbund har inngått en bistandsavtale med revisjons- og rådgivningsfirmaet BDO. 

Avtalen medfører at organiserte foreninger, sameier, vel o.l., som er medlem av NHF, kan få bistand 

av BDO i klagesaker knyttet selvkostprinsippet som gjelder for kommunale avgifts- og 

gebyrfastsettelser for vann og avløp, renovasjon, feiing og tilsyn, byggesaker og oppmåling.  

Andre samarbeidspartnere 

Norsk Friluftslivs medlemmer er mange, store norske natur- og friluftslivsorganisasjoner. Norsk 

Friluftslivs formål er å styrke arbeidet med myndighetskontakt, samt å fremme felles politiske og 

økonomiske krav, fremskaffe relevant kunnskapsgrunnlag og få kanalisert ressurser til viktige tiltak til 

beste for norsk friluftsliv. Norges Hytteforbund samarbeider tett med Norsk Friluftsliv. I fellesskap er 

det gjennomført flere viktige tiltak og prosjekter.  
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Norges Hytteforbund har dessuten etablert et godt forhold til Norsk Friluftslivs søsterorganisasjon 

Forum for Natur og Friluftsliv, som på nasjonalt nivå ivaretar arbeidsgiveransvaret for en koordinator 

i hver av de fylkesvise avdelingene. Fritidsboligeiere som er organisert som vel, foreninger, sameier 

m.m. (definert som «organisasjoner») kan, uten kostnader, slutte seg til det relevante fylkesledd av 

Forum for Natur og Friluftsliv.  

Politiske satsningsområder 2018 

Som det fremgår av overstående har vi fortsatt med stor aktivitet fra områdene vi også profilerte i 

2017. Norges Hytteforbund opprettholdt i 2018 en aktiv holdning med å sende innspill til stat og 

kommune som ønsker høringsuttalelser. Vi har således sendt høringsuttalelser 

 til Sarpsborg, Holmestrand og Oslo i forbindelse med vannscooter-problematikken og 

fartsgrenser til sjøs,  

 til Norges Vassdrags- og Energidirektorat i forbindelse med forslåtte endringer i tariffer for 

strømoverføring til hytter og husholdninger,  

 til Justis- og Beredskapsdepartementet om forandringer i avhendingsloven, 

 til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet om forventninger til lokal og regional 

planlegging for 2019-2022.  

Vi søker å samarbeide med, og henvise til, våre samarbeidspartnere i slike sammenhenger.  

Generelt er styret i Norges Hytteforbund bekymret over de angrep som rettes mot hyttelivet i mange 

forskjellige sammenhenger fra våre myndigheter. Mye av dette mener vi bunner i ren 

kunnskapsløshet fra politikere og forvaltning sin side.  

Det er således på gang nye forslag om energitilførsel/nett-tariffer som kan være svært skadelig for 

hytteeiere. 

«Det grønne skiftet» skaper også problemer for hyttefolket når store vindmølleutbygninger truer så 

vel hytte, som natur, fugl og friluftsliv.  

Og nye forslag er lagt frem om frafall av «As is» prinsippet for salg av fast eiendom til tross for at 

Norges Hytteforbund spesielt ba om – og i utredningsarbeidene også er sitert på – at eldre 

fritidsboliger må få beholde rettigheten til å selges «som den er». Regjeringen følger ikke opp disse 

forslag, og salg av eldre hytter (og boliger) vil nå møte nye og svært kostbare utfordringer om de 

utlegges for salg etter det lovforslag som NÅ er fremlagt. Her blir garantiansvaret også for ukjente 

forhold betraktelig utvidet i forhold til dagens lovgivning. Lenge har Norges Hytteforbund påpekt at 

det ikke finnes etablert tilstrekkelige klageordninger mot offentlige avgifter i kommunene. Dette 

forhold er også i klare ord påtalt av Sivilombudsmannen.  

Eiendomsskatt: 

Diskriminering av hyttefolket når eiendommer skal takseres for eiendomsskatt er et annet område vi 

i årevis har påpekt. Trond G Hagen har produsert en undersøkelse som er unik i Norge og som gjør at 

vi nå kan dokumentere tilstander mer enn bare å påpeke (påstå) dem. Økt bruk av eiendomsskatt 

medfører også at kommunene nå er motivert for å gi utbyggere lov til å bygge hyttebyer i langt større 

omfang enn tidligere. Hyttebyene ser vi skaper unødvendig motstand mot hyttebygging generelt, og 

stemmer heller ikke overens med typiske norske hyttetradisjoner.  

Samtidig er Norges Hytteforbund fornøyd med forslagene om reduksjon i kommunenes rammer for 

eiendomsskatt, forslag vi mener også kan tilbakeføres til eget påvirkningsarbeid.  Men det er 

fremdeles et langt lerret å bleke i forholdet til politikerne her.  
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Tomtefeste: 

Forbundet mottar fortsatt relativt mange henvendelser fra medlemmer som har spørsmål til 

festeavgiftproblematikken, og hvordan de kan gå frem for å innløse sin tomt. 

Norges Hytteforbund er av den klare oppfatning at tomtefesteloven må oppheves og dette har vi nå 

arbeidet med i flere år og i flere ulike konstellasjoner. Tomtefesteloven, som har vært endret flere 

ganger, viser seg nå å være en lov ingen «våger» å røre. Til tross for at NHF og andre kan påvise at 

loven mest tilgodeser grunneieres interesser, er det en utdatert, urettferdig, usosial og ikke minst en 

gammeldags lov.  

Ukentlig mottar NFH henvendelser fra medlemmer som får økt festeavgiften opp til lovens 

maksimalbeløp, eller som nektes innløsing selv om de i prinsippet har rett til det.   

Norges Hytteforbund har sammen med Tomtefestealliansen (BoligMentoren, Norges Boligbyggelags 

landsforening og Tomtefesteforbundet) i flere år gjort diverse målrettede tiltak mot politikere 

enkeltvis og grupperinger, men ingenting skjer. Det har også vært avlagt møter med de ulike politiske 

partiene på Stortinget. Vi har vært og holdt en presentasjon for Arbeiderpartiets justisfraksjon! – og 

politikere lover å komme tilbake, men tiden går og intet skjer. Artikler og notarer er sendt, men igjen 

ingenting blir endret. Advokater har gjort forsøk på å sette ord på tomtefesteloven ut fra et juridisk 

perspektiv, men dessverre med lite reaksjon fra norske politikere.  

NHF ble invitert til Liaskogen Velforenings (Sarpsborg) årsmøte for å orientere om tomtefeste. NHF 

har til tross for den politiske situasjonen ikke tenkt å gi seg i kampen om en avvikling av loven. Vi har 

lagt frem ulike forslag til løsninger også slik at bortfesterne skal få noe igjen av en så radikal 

lovendring, men nei vi stanger hodet i veggen, men vi gir oss ikke og vil stå på for eiere av 

fritidsboliger i Norge som står på festet tomt! 

Hytte&Fritid – media-markedsføring: 

Norges Hytteforbund samarbeidet også i 2018 med Gausdal Landhandleri og hadde stand på 

Hyttemessen fra 5.-9. april.  

Fra desember 2017 og frem til påske 2018 var Hytteforbundet også eksponert på nettavisen 

«Hyttepuls» sin «bobilturnè» med reklame trykket på bussen og utdeling av materiell fra forbundet 

der bussen kjørte innom.  

Vårt medlemsblad Hytte&Fritid er utgitt med 3 nummer i 2018, alt i henhold til plan. På slutten av 

året, i november 2018 valgte redaktøren Tove Selbæk å si opp sin stilling. Styret har engasjert Dag 

Nordberg, Arendal, som midlertidig redaktør for de 3 planlagte utgivelser (første utgivelse sammen 

med avtroppende redaktør) i 2019. Det avtroppende styre vil således legge forhodene til rette for at 

det nye styret som velges april 2019 kan drøfte nærmere hvordan, og i hvilken form, man vil utforme 

og benytte «Hytte & Fritid» for fremtiden.  

Svært viktig var det også at Trond G Hagen og Mathias B. Dannevig ble invitert til 

Finansdepartementet for å legge frem Hytteforbundets syn til den politiske ledelse på 

eiendomsskattelovgivningen og den store undersøkelsen Trond G. Hagen har laget rundt hvordan 

eiendomsskatten praktiseres i landets hyttekommuner (over 1000 hytter, ex Oslo/ex Bergen).  

Debatten rundt dette tema medførte også at Dannevig i oktober 2018 på Forbundets vegne, skrev et 

lengre innlegg i Dagens Næringsliv om KS sine angrep på regjeringens moderasjonslinje i saken. Men 

samtidig med påpekning om at Regjeringens forslag langt fra er tilstrekkelig medisin. 
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Trond G Hagen og Mathias B. Dannevig har i 2018 representert Norges Hytteforbund med foredrag 

på den årlige «Eiendomsskatt- konferanse» som Kommunenes Sentralforbund organiserer.  

Norges Hytteforbund følger ellers opp lokale henvendelser om tilstander i kommuner som krever 

påtale og oppmerksomhet. Vi har i 2018 hatt oppslag i riksaviser og lokalt i forbindelse med 

eiendomsskatt i kommuner der dette oppleves som problematisk for hytteeiere. Således har vi 

sommeren 2018 hatt oppslag i Dagbladet om den skatteundersøkelsen nevnt ovenfor. Hagen har 

også januar 2019 blitt intervjuet i Finansavisen om emnet.  

VG hadde også sommeren 2018 oppslag med Norges Hytteforbund sentralt sitert omkring 

arvespørsmål.   

Mathias B. Dannevig har også i forbindelse med de foreslåtte forandringer i «Avhendingsloven» holdt 

et foredrag for innbudte på en høringskonferanse i Justis- og Beredskapsdepartementet.  

Ny medlemsbrosjyre 

Det ble i høsten 2018 inngått avtale med JS Norge om produksjon av ny vervebrosjyre for Norges 

Hytteforbund. Brosjyren kommer både i trykket utgave og på nett, i første halvdel av 2019 

Vervebrosjyren finansieres og produseres 100 pct av JS Norge gjennom annonser som JS Norge 

innhenter. NHF er selv ansvarlig for den måte, og med hvilke saker, de blir presentert på og styrets 

medlemmer vil skrive brosjyrens artikler.  

Medlemsfordeler 

Nytt viktig prosjekt ble igangsatt mai 2018 da styret sammen med organisasjonssekretær igangsatte 

et moderniserings- og utvidelsesprosjekt for våre medlemsfordeler.  Det skal lønne seg å være 

medlem i Norges Hytteforbund, også gjennom ordninger der medlemmer kan få gode kjøp og 

rabatter. Prosjekt medlemsfordeler fortsetter i 2019. Gjeldene avtaler finnes på NHFs hjemmesider.  

Økonomi 

Forbundets økonomi er tilfredsstillende og under kontroll. Etter et mindre underskudd i 2017 er 

dette mer enn kompensert med fremleggelse av solid overskudd for 2018. Vi har de siste årene 

målbevisst søkt å konsolidere situasjonen ikke bare mht de fundamentale administrative funksjoner, 

for medlemssystem, sosiale medier, regnskapsfunksjoner og sekretariat, men også hatt som 

målsetting å bygge opp en sunn økonomi gjennom å ha en innestående kontantbuffer som kan 

rettferdiggjøre prosjekter. Vi mener Norges Hytteforbund nå har vært igjennom en 

konsolideringsperiode for å kunne «ta sats» for større utfoldelse, og at grunnlag for mer utadvendt 

virksomhet nå er lagt. Det er viktig å fokusere på rekruttering av flere medlemmer, også og kanskje 

særlig, de individuelle medlemmer, der medlemsmassen de siste årene har vært noe nedadgående. 

Vi tror dette i stor grad skyldes at det foregår generasjonsskifter i mange familier, og at det er viktig 

for NHF at vi nå appellerer også til yngre hytteeiere. 

Regnskap og balanse pr. 31/12-2018 viser grunnlag for fortsatt drift. 
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Billingstad, 01.04.2019 

Mathias B. Dannevig (sign)
Styrets leder 1.1.-31.12. 2018 

Birgitta Ericsson(sign)

Mona Flemmen (sign) Trond Hagen (sign)

Turid Knudsen (sign)

Jens N. Engelstad (sign) Sverre Stockinger (sign)



Sak 4  Godkjenning av regnskap for 2017/2018 







Norges Hytteforbund
Stempel



Resultatregnskap for 2018
NORGES HYTTEFORBUND

2018 2017Note

1 662 150 1 696 929Medlemskontingent

5 209 6 200Annen driftsinntekt

1 667 359 1 703 129Sum driftsinntekter

(629 772) (533 386)Lønnskostnad

(75 000) 0Tap på fordringer

(76 718) (97 790)Husleie

(9 165) (129 138)Honorar sekretariat

(34 450) (132 836)Juridisk bistand og konsulenthonorar

(10 324) (141 900)Medlemssystem, kontorrekvisita etc

(1 219) (25 382)Styremøter og hytteting

(19 875) (58 752)Reisekostnader

(295 861) (444 492)Hytte og fritid, markedsføring

(19 769) (24 634)Telefon, datakommunikasjon og porto

(135 299) (126 823)Revisjon og regnskapshonorar

(4 459) (9 662)Diverse kostnader

(1 311 909) (1 724 796)Sum driftskostnader

355 450 (21 667)Driftsresultat

7 267 6 495Annen renteinntekt

7 267 6 495Sum finansinntekter

(463) (285)Annen rentekostnad

(4 603) (6 894)Annen finanskostnad

(5 066) (7 179)Sum finanskostnader

2 201 (684)Netto finans

357 651 (22 351)Ordinært resultat før skattekostnad

357 651 (22 351)Ordinært resultat

357 651 (22 351)Årsresultat

Overføringer

357 651 (22 351)Til/Fra Annen egenkapital

357 651 (22 351)Sum



Balanse pr. 31. desember 2018
NORGES HYTTEFORBUND

2018 2017Note

EIENDELER

Anleggsmidler

Finansielle anleggsmidler

9 600 0Depositum leie

9 600 0Sum finansielle anleggsmidler

9 600 0Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Fordringer

1 660 0Kundefordringer

8 056 1 606Andre kortsiktige fordringer

9 716 1 606Sum fordringer

1 754 054 1 377 752Bankinnskudd, kontanter og lignende

1 754 054 1 377 752Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

1 763 770 1 379 357Sum omløpsmidler

1 773 370 1 379 357Sum eiendeler



Balanse pr. 31. desember 2018
NORGES HYTTEFORBUND

2018 2017Note

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Opptjent egenkapital

1 606 341 1 248 691Annen egenkapital

1 606 341 1 248 691Sum opptjent egenkapital

1 606 341 1 248 691Sum egenkapital

Gjeld

Kortsiktig gjeld

48 683 31 478Leverandørgjeld

73 754 78 637Skyldige offentlige avgifter

44 592 20 552Annen kortsiktig gjeld

167 029 130 667Sum kortsiktig gjeld

167 029 130 667Sum gjeld

1 773 370 1 379 357Sum egenkapital og gjeld

Styret i Norges Hytteforbund, 01.04.2019

Karin Birgitta Engh Ericsson
Styrets leder

Mathias Birger Dannevig
Nestleder

Mona Flemmen
Styremedlem

Trond Gullik Hagen
Styremedlem

Turid Knudsen
Styremedlem



Sak 4 Revisors beretning 







Sak 5  Innkomne forslag ‐ fra Styret  



VEDTEKTER I DAG ENDRINGSFORSLAG 
§1. NAVN OG STATUS 
Norges Hytteforbund, forkortet NHF, ble stiftet den 04.10.1971 og er selvstendig, 
landsdekkende og partipolitisk nøytralt.

§1. NAVN OG STATUS 
Norges Hytteforbund, forkortet NHF, ble stiftet den 04.10.1971 og er selvstendig, 
landsdekkende og partipolitisk nøytralt.

§2. FORMÅL 
Forbundets formål er å verne om og fremme saker av felles interesser for medlemmene, 
ved å: 

1. Verne om hyttelivet som det typiske for den norske livsstil og arbeide for at 
eierskap til fritidsbolig i Norge. ikke blir et privilegium for de få. 

2. Være en representativ og slagkraftig organisasjon for flest mulig av landets 
hytteeiere, andre hytteinteresserte og deres velforeninger. 

3. Delta aktivt i samfunnsdebatten i alle saker som angår eierskap av fritidsboliger, og 
til enhver tid å delta i utformingen av norsk hyttepolitikk 

4. Fremme verdien av norsk friluftsliv. 
5. Gjøre forbundets syn og fritidsboligeieres interesser gjeldende overfor politiske og 

administrative organer og myndigheter. 
6. Informere og veilede gjennom forbundets medlemsblad, webside og de til enhver 

tid relevante sosiale medier. 
7. Samarbeide med organisasjoner med sammenfallende interesser der det etter 

styrets oppfatning er formålstjenlig. 

§2. FORMÅL  
Forbundets formål er å verne om og fremme saker av felles interesser for medlemmene, 
ved å: 

1. Verne om hyttelivet som det typiske for den norske livsstil og arbeide for at 
eierskap til fritidsbolig i Norge ikke blir et privilegium for de få.  

2. Være en organisasjon for forbundets medlemmer og fremme saker som er av 
generell interesse for hytteeiere. Delta aktivt i samfunnsdebatten og i utformingen 
av norsk hyttepolitikk. 

3. Fremme og ivareta norske natur- og friluftslivsinteresser.
4. Gjøre forbundets syn og fritidsboligeieres interesser gjeldende overfor politiske og 

administrative organer og myndigheter. 
5. Informere og veilede gjennom forbundets medlemsblad, informasjonsbrev, 

webside og relevante sosiale medier. 
6. Samarbeide med organisasjoner, der det etter styrets oppfatning er formålstjenlig. 

§3. MEDLEMSKAP 
Forbundets medlemmer er individuelle fritidsboligeiere (heretter kalt «hytteeiere»), andre 
hytteinteresserte personer samt vel/sameier/borettslag/foreninger m.m., for hytteeiere, 
(heretter kalt «hyttevel») som består av enkeltstående hytteeiere innenfor et definert 
geografisk område. Vel og individuelle medlemmer som ikke har utestående 
årskontingent(er) for den tid de har vært medlem, kan søke forbundet om bistand i saker 
relatert til eierskapet av sine fritidsboliger.  
Hyttetinget avgjør rammer for slik bistand som kan gis til velforeninger og individuelle 
medlemmer. Om en sak har almen interesse for forbundets medlemmer kan styret 
bestemme at saken kan behandles utover disse rammer. Styret vedtar nærmere 
retningslinjer om hvordan støtte skal utøves. 

§3. MEDLEMSKAP 
Forbundets medlemmer er: 

 individuelle fritidsboligeiere (heretter kalt «hytteeiere») og andre 
hytteinteresserte personer. 

 vel/sameier/borettslag/foreninger m.m., for hytteeiere, (heretter kalt 
«hyttevel») som består av enkeltstående hytteeiere innenfor et definert 
geografisk område 

 sammenslutninger av hyttevel, hvor over 50% av medlemsforeningene er 
tilsluttet NHF 

§4. LEDELSE OG DRIFT 
Omfanget av forbundets virksomhet fastsettes av Hyttetinget som er forbundets høyeste 
myndighet. Forbundet ledes av et styre og daglig drift ivaretas av et sekretariat. 

§4. LEDELSE OG DRIFT 
Årsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Forbundet ledes av styret og daglig drift 
ivaretas av sekretariatet. 

§5. HYTTETINGET 
Ordinært Hytteting holdes hvert annet år innen utgangen av april. Innkalling skjer med 
minst 4 ukers varsel ved kunngjøring i medlemsbladet samt på forbundets webside og 
aktuelle sosiale medier. 

§5. ÅRSMØTE  
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april. Innkalling skjer med minst 8
ukers varsel ved kunngjøring i medlemsbladet samt på forbundets webside og aktuelle 
sosiale medier. 



Dagsorden, årsoppgjøret for perioden, forslag til kontingent og budsjett, styrets og 
medlemmers innkomne forslag som skal behandles, samt valgkomitéens og styrets 
innstillinger, bekjentgjøres for medlemmer som har meldt seg på til hyttetinget og andre 
medlemmer som ber om det senest 2 uker før tinget skal avholdes. 

Forslag som ønskes behandlet på Hyttetinget må være styret skriftlig i hende innen 1. 
desember i det foregående år.  
Dagsordenen på Hyttetinget skal som et minimum inneholde følgende: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
2. Valg av møteleder, referent og to stemmeberettigede til å undertegne protokollen.
3. Styrets årsberetning. 
4. Godkjenning av forbundets regnskap for de to årene samt revisors beretning.
5. Behandling av styrets forslag og innkomne forslag. 
6. Behandling og godkjenning av Handlingsplan. 
7. Fastsetting av kontingent for de kommende to år. 
8. Godkjenning av budsjett for kommende år og fastsetting av budsjettramme for det 

etterfølgende år. 
9. Valg. 

Dagsorden, årsoppgjøret for perioden, forslag til kontingent og budsjett, styrets og 
medlemmers innkomne forslag som skal behandles, samt valgkomitéens og styrets 
innstillinger, bekjentgjøres for medlemmer som har meldt seg på til årsmøtet og andre 
medlemmer som ber om det, senest 2 uker før årsmøtet skal avholdes. 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende minimum 6 uker 
før. 
Dagsordenen på årsmøtet skal som et minimum inneholde følgende: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
2. Valg av møteleder, referent og to stemmeberettigede til å undertegne protokollen. 
3. Styrets årsberetning. 
4. Fremlegging av revisors beretning. 
5. Godkjenning av forbundets regnskap  
6. Behandling av innkomne forslag. 
7. Fastsetting av kontingent 
8. Fremlegging av budsjett  
9. Valg. 

§6. STYRET 
Forbundet ledes av et styre på fem styremedlemmer, bestående av leder, nestleder og 3 
ordinære styremedlemmer. To nummererte varamedlemmer til styret kan innkalles til 
styremøtene. Ved forfall av et styremedlem fungerer et varamedlem i numerisk rekkefølge 
på styremøtet med status som styremedlem. 
Styrets nestleder trer inn i styreleders plass ved forfall. Om styreleder skulle frafalle sitt verv 
for resten av valgperioden kan styret – om nestleder ber om det – oppnevne annen 
styreleder enn nestleder blant fra styre- og varamedlemmene. 
Styret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt Hyttetinget, og forvalter forbundets midler, 
i tingperioden. Styret vedtar sin interne fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver Styrets 
leder alene, og styrets nestleder sammen med et øvrig styremedlem, har forbundets 
signatur. 
Styret fastsetter retningslinjene for Valgkomiteens arbeid, og oppnevner skriftlig, og senest 
6 måneder før Hyttetinget, en Valgkomité på 3 personer, samt en vararepresentant som 
trer inn ved varig forfall hos et fast medlem. 
Styret fører referat fra styreforhandlingene, og spesifiserer i protokollen sine vedtak. 
Styrevedtak fattes ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme. Styret 
er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er til stede. Er kun tre styremedlemmer 
til stede, kan gyldig vedtak kun fattes enstemmig. 
Det betales honorar fastsatt av Hyttetinget for styredeltakelse etter forslag fra styret. 
Styremedlemmene og varamedlemmer får i tillegg dekket direkte utgifter tilknyttet 
utøvelsen av sine styreverv. Styret kan tilstå honorar for avtalte arbeidsprosjekter 
styremedlem/varamedlem har spesiell kompetanse for, og som er utover det som følger av 

§6. STYRET 
Forbundet ledes av et styre på fem styremedlemmer, bestående av leder og 4 ordinære 
styremedlemmer. To nummererte varamedlemmer til styret innkalles til styremøtene. Ved 
forfall av styreleder og/eller et styremedlem fungerer et varamedlem i numerisk rekkefølge 
på styremøtet med status som styremedlem. 

Ved styreleders frafall konstituerer styret seg selv for resten av valgperioden. 
Ved frafall av et styremedlem trer varamedlem i numerisk rekkefølge inn som 
styremedlem for resten av valgperioden. 

Styret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt årsmøtet, og forvalter forbundets midler, i 
budsjettperioden. Styret vedtar sin interne fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver. 
Styrets leder alene eller to styremedlemmer sammen har forbundets signatur. 

Styret fastsetter retningslinjene for Valgkomiteens arbeid, og innstiller til årsmøtet en
valgkomite på 3 personer, samt en vararepresentant.  

Styret fører referat fra styreforhandlingene, og spesifiserer i protokollen sine vedtak. 
Styrevedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme.  

Innkalling til styremøter skjer skriftlig og styret er beslutningsdyktig når minst tre 
medlemmer av styret er til stede.  



den generelle styrefunksjonen, etter retningslinjer vedtatt av styret gjeldende for 
tingperioden. Slike retningslinjer, og totalt honorar utbetalt til styret i tingperioden for alt 
slikt utført arbeid, skal fremgå av styrets årsberetning for to-års perioden. 

Styrehonorar fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret. Styremedlemmene og 
varamedlemmer skal i tillegg få dekket utgifter, ihht statens satser, tilknyttet utøvelsen av 
sine styreverv.  

Øvrig godtgjørelse til styret skal fremgå av styrets årsregnskap.  

§7. VALG 
Følgende valg skal skje på Hyttetinget:  
Styrets leder 
Styrets nestleder 
3 styremedlemmer  
2 varamedlemmer 

Styremedlemmer må være individuelle medlemmer eller medlem av et hyttevel som er 
medlem. Minst ett styremedlem skal være medlem av et hyttevel som er medlem av 
forbundet. 
Hyttetinget velger offentlig godkjent revisor etter innstilling fra styret. 
Valgkomiteen skal foreslå styre -og varamedlemmer ihht. disse vedtekter og de av styret 
vedtatte retningslinjer. Ale valg gjelder for 2 år og skal foregå skriftlig såfremt det 
fremkommer mer enn ett forslag, eller dersom noen krever det. 
Ved votering teler kun stemmer fra de tilstedeværende stemmeberettigede. Det kan ikke 
stemmes ved fullmakt.  

???Medlemskontingent for året, samt eventuelt utestående kontingent fra tidligere 
medlemsperiode må være betalt og registrert hos forbundet innen forfallsdato for 
kontingent i hyttetingsåret, for at den fremmøtte/vedkommende hyttevel skal kunne utøve 
stemmerett.?? 

Individuelle medlemmer har 1 stemme hver ved stemmegivning på Hyttetinget. 
Velforeninger har stemmeantall som følger: 
Opp til 50 medlemmer: 4 stemmer 
50 til 200 medlemmer: 5 stemmer 
Over 200 medlemmer: 6 stemmer 
Alle avstemminger avgjøres ved vanlig flertall (se dog §§ 9 og 11). Ved stemmelikhet om 
saker på et Hytteting er styreleders stemme avgjørende. Hvis stemmelikhet ved personvalg 
foretas loddtrekning. 

§7. VALG 
Styreleder og styremedlemmene velges for 2 år. 

Følgende valg skal skje på årsmøtet:
– Styrets leder  
– 4 styremedlemmer  

2 varamedlemmer  
– valgkomite

For 2019-2020 skal 2 styremedlemmer og 1 varamedlem velges for 1 år. 

Styremedlemmer skal normalt være individuelle medlemmer. Minst ett styremedlem skal 
være medlem av et hyttevel som er medlem av forbundet. 

Valgkomiteen skal foreslå styre- og varamedlemmer. Alle valg skal foregå skriftlig såfremt 
det fremkommer mer enn ett forslag, eller dersom noen krever det.  

Ved votering teller stemmer fra de tilstedeværende stemmeberettigede. Individuelle 
medlemmer har 1 stemme hver ved stemmegivning på årsmøtet. For individuelle 
medlemmer kan ikke stemmes ved fullmakt.  

Hyttevel har stemmeantall som følger: 
Opptil 20 medlemmer  2 stemmer 
21 til 50 medlemmer: 4 stemmer 
51 til 200 medlemmer: 6 stemmer 
Over 200 medlemmer: 8 stemmer 

For hyttevel kan det stemmes ved fullmakt. Fullmakt må fremlegges av hyttevellets 
representant.  

Medlemskontingent for året må være betalt og registrert hos forbundet for å ha
stemmerett.  

Alle avstemminger avgjøres ved vanlig flertall (se dog §§ 9 og 11). Hvis stemmelikhet ved 
personvalg foretas loddtrekning.  



§8. ØKONOMI 
Kontingentens størrelse for individuelle medlemmer og de forskjellige hyttevel fastsettes av 
Hyttetinget for en toårs-periode etter forslag fra styret. Forfallsdato for 
kontingentinnbetaling er 1. februar i det året kontingenten gjelder for. 
Ved innmelding etter den årlige kontingentinnkreving forfaller betaling for 
medlemskontingenten senest 3 uker etter medlemsfaktura er datert. Første etter at 
betaling for utestående kontingent for den samlede medlemskapsperiode er mottatt av 
forbundet kan medlemmer nyte godt av de fordeler medlemskap medfører. Medlemskap 
løper inntil skriftlig utmelding, i brev eler epost, er dokumentert mottatt av sekretariatet. 
Medlemmer som ikke rettidig har betalt kontingent i to sammenhengende år strykes. 

§8. ØKONOMI 
Kontingentens størrelse for individuelle medlemmer, hyttevel og velsammenslutninger 
fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret.

Medlemskap løper inntil skriftlig utmelding, i brev eller epost, er dokumentert mottatt av 
sekretariatet. Medlemmer som ikke rettidig har betalt kontingent i to sammenhengende år 
strykes. 

§9 VEDTEKTSENDRINGER 
Forslag til vedtektsendringer fremsettes skriftlig for hyttetinget innen fristen– jfr. §5. 
Vedtektsendring må ha 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

§9 VEDTEKTSENDRINGER 
Forslag til vedtektsendringer fremsettes skriftlig for årsmøtet innen fristen– jfr. §5. 
Vedtektsendring må ha 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

§10 EKSTRAORDINÆRT HYTTETING 
Ekstraordinært Hytteting avholdes når styret beslutter det, alternativt når 1/4 av 
forbundets velforeninger eller 1/4 av de individuelle medlemmene krever det, med 
henvisning til eget oversendt saksforhold. Ingen andre saker kan behandles. Innkalling til 
ekstraordinært Hytteting kunngjøres på ordinært vis, se § 5 – første ledd. 

§10 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret beslutter det, alternativt når 1/4 av forbundets 
hyttevel eller 10% av de individuelle medlemmene krever det, med henvisning til eget 
oversendt saksforhold. Ingen andre saker kan behandles. Innkalling til ekstraordinært 
årsmøte kunngjøres på ordinært vis, se § 5 – første ledd. 

§11 OPPLØSNING 
Forslag om oppløsning fremsettes skriftlig for Hyttetinget. Beslutning krever minst 3/4 
flertall av de fremmøte som er stemmeberettiget. Blir forslaget vedtatt, må det gå til 
fornyet behandling på et ekstraordinært Hytteting som må avholdes senest 6 uker etter 
Hyttetinget der forslaget ble vedtatt. Blir oppløsning endelig vedtatt med minst 3/4 flertall 
går forbundets gjenværende midler tilbake til medlemmene etter kontingentens 
innbetalingsbrøk. 

§11 OPPLØSNING 
Forslag om oppløsning fremsettes skriftlig for årsmøtet. Beslutning krever minst 3/4 flertall
av de fremmøte som er stemmeberettiget. Blir forslaget vedtatt, må det gå til fornyet 
behandling på et ekstraordinært årsmøte som må avholdes senest 6 uker etter årsmøtet
der forslaget ble vedtatt.  
Blir oppløsning endelig vedtatt med minst 3/4 flertall går forbundets gjenværende midler 
til en ideell organisasjon. 



Sak 6 Handlingsplan 



1. Eiendomsskatt for hytteeiere 

Styret mener: Forskjellsbehandlingen av eiendomsskatt mellom fritidsbolig/hytter og boliger, må fjernes. Fritidseiendommer 

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 å sette beskatningsverdien av hyttene enn 

lokalsamfunnet eler ved at hytteeierne skal beskattes ut fra markedsverdi. 

Denne utviklingen er vi bekymret for, ettersom hytteeierne ikke har stemmerett eler andre muligheter til å påvirke 

kommunenes valg. Dersom kommunen skal bygge ny skole, ny infrastruktur, nye barnehager, nytt kulturhus, så kan kommunene 

argumentere med at dette skal finansieres gjennom økt eiendomsskatt. 

Hytteeierne kan ikke påvirke valgene til kommune. Det er demokratisk problem, ved siden av at man kan oppleve dette 

urettferdig. 

2. Tomtefestesaken 

Styret mener at tomtefesteordning må avvikles. 

Tomtefestesaker er definitivt de saker som kommer oftest på advokatens bord. Etter innføringen av den nye tomtefesteloven i 

sommeren 2015, vil det ikke bli mindre å gjøre for advokatene. 

Styret vil fortsette å arbeide sammen med Tomtefesteforbundet og Huseierforbundet for å påvirke at tomtefesteordningen 

avvikles og at Landbruksunntaket fjernes. 

3. Lokaldemokrati utvikling og hytter 

Styret mener: De lokale hyttevelforeningene blir en partner i kommuneutviklingen 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 kommunale tjenester som ikke brukes. 

Men samtidig så skal hytteeiernes kostander dekkes og vi skal gjerne bidra innenfor rimelighetens grense for 

kommuneutviklingen. 

I dag mangler det vesentlige kommunikasjonskanaler mellom hytteeiere og kommunen. 

Hytteeierne oppleves som fragmentert i en rekke vel. Vi kan godt skjønne at kommunen ikke ønsker å diskutere ale saker med 

alle hyttevelene. Så hyttevellene trenger å organisere seg i kommune vel for å diskutere saker med kommuner. Styret 

oppfordrer derfor vellene til å samarbeide. 

4. Manglende forskning innen hytte og fritidsboligers verdi 

Styret mener: Få en politisk aksept for å begynne en systematisk forskning innen fritidsboligers verdi for lokalområder (ref. 

stortingsmelding nr.13) 

I dag er forskningen innen verdiene til hytter begrenset og lite systematisk. Det innebærer at politikere kan risikere å ta feil 

beslutninger, med mangel på faktagrunnlag. Vi kjenner heler ikke til graden 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 forskningsmidler for å finne ut av hvilken verdiskapning hytte-Norge 

står for. 

5. Styrke Norges Hytteforbund sin organisasjon 

Styret mener: Bli mere synlig og hørt gjennom flere aktuelle tiltak. 

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. 



Sak 7  Fastsettelse av kontingent 





Sak 8 Budsjett for 2019 



Medlemskontingent 1 692 000

Lønn 709 345

Husleie 43 800

Medlemssystem 35 700

Møter 81 300

Reise 60 000

Markedsføring 457 000

Tlf/porto 16 600

Regnskap/revisjon 135 000

Div kostn 107 500

Driftskostnader 1 646 245

Resultat 45 755

BUDSJETT 2019



Sak 9  Valg 



Valgkomiteen i Norges Hytteforbund innstiller for følgende kandidater i 

Hyttetinget i 2019: 

Styret: 

Rolle  Kandidat Periode 
Styremedlem  Trond Hagen  2019 – 2020 

Styremedlem  Per Gunnar Halvorsen  2019 – 2021 

Styremedlem  Øyvind Ekeberg  2019 – 2020 

Styremedlem  Knut Nes 2019 – 2021 

Styremedlem  Turid Knudsen  2019 – 2020 

Første varamedlem  2019 – 2020 

Andre varamedlem  Jens N Engelstad 2019 – 2020 

Valgkomiteen har ikke innstilt på leder men foreslår at styret konstituerer seg selv og utnevner leder 

for perioden 2019 – 2020. 

Revisor i perioden 2019 – 2020: 

Håkon Andersen-Gott, BDO 

Styret innstiller følgende personer til valgkomiteen 

Formann Trygve Jarholt  2019-2021 

Medlem Grant Gundersen 2019-2021 

Medlem Sverre Stockinger  2019-2021 

Varamedlem  Birgitta Ericsson 2019-2021 


