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Regjeringen vil gjøre noe med bolig- og hyttehandelen. Avhendingsloven 
skal forandres for å gjøre slutt på at man kan selge en bolig «som den er» 
– «as is» – og på denne måten avhende eiendom med skjulte feil eller 
mangler som kjøper ikke kjenner til og som i verste fall kan være «katta 
i sekken».

Norges Hytteforbund er i prinsippet enig i at det kan være gode grunner til å 
justere dagens lov.  «Solgt som den er» prinsippet bør revideres, der slikt 
generelt forbehold og ansvarsfraskrivelse ikke lengre i en bolighandel skal 
virke som et «teppe» alle feil eller mangler kan skyves inn under og bli 

usynliggjort før budrunden begynner.
Men som så ofte ellers er verden komplisert, og slike forandringer og innstramnin-

ger i lovverket bør ha sin begrensning. Norges Hytteforbund har avgitt uttalelse til Jus-
tis- og beredskapsdepartementet om dette lovforslaget. Vi påpekte at om den generelle 
retten til å selge «som den er» forsvinner, så må ikke nye lover skape nye og kanskje verre 
problemer enn den gamle. Vi mener selger må ha rett og anledning til å oppnå ansvars-
frihet når det vitterlig og grundig påpekes tekniske områder der salgsobjektet har klare 
svakheter og mangler, men at kjøper da må kunne bære risikoen for mangler som kjø-

per klart opplyses om og kjenner til at eksisterer. Risikoen for at disse 
manglene så er mer alvorlig enn hva som en takstrapport har mulig-
het til å si noe om (uten at huset rives), bør så fortsatt kjøper bære, så 
lenge den spesielle mangel eller feil vitterlig opplyses om.

Det vil nemlig fortsatt være slik at en 100 prosent objektiv takst-
rapport ikke vil la seg lage uten at en bygning rives fra hverandre. Dis-
se ukjente forhold som selger eller kjøper ikke vet om, må risikoplas-
seres – og så lenge selger følger en streng opplysningsplikt om synlige 
forhold og ting han kjenner til, eller burde kjenne til, bør dette etter 
vårt syn medføre ansvarsfrihet ved videresalg.

Særlig for fritidsboliger og hytter har dette stor relevans. Hytter er byg-
get under kontrollregimer for bygningskvalitet som er langt mer variable 
enn boliger. Ofte snakker vi om bygg som delvis eller helt kan være selv-
bygget/påbygget i løpet av hektiske ferieuker. Norges Hytteforbund fore-
slo derfor at loven fortsatt bør åpne for salg «som den er» for fritidsboli-
ger som karakteriseres som reparasjonsobjekt, og er bygget før 1980.

Våre forslag er mye omtalt i den stortingsproposisjon som nå lig-
ger ute om lovforslaget. Dessverre synes de ikke å være hensyntatt slik 
vi hadde ønsket. Regjeringen går nå fra den ene grøftekant til den an-
dre. «Løsningen deres er å endre avhendingsloven fra å være kjøper-
fiendtlig til å bli selgerfiendtlig», sier avdelingsdirektør og advokat i 
NBBL, Hening Lauridsen i en uttalelse. Tilsvarende kritikk kommer 
også fra «Eiendom Norge». Slik forlagene nå er fremlagt vil det ved 
salg både av bolig og hytte, heretter ligge et klart garantiansvar for sel-
ger på bygningens skjulte tilstander, uansett alder. 

Dette trigger først og fremst 2 forhold: Det blir uansett krav til mye 
mer kostbar takseringsbefaring – noe vi i og for seg vil støtte opp om. 
Men forslaget vil også fremtvinge behov for omfattende og meget 
kostbare forsikringsordninger som selger nå MÅ få på plass for ikke 
å måtte sitte i venteboksen for søksmål i årevis etter et eiendomssalg. 
Den nye loven vil slik klart øke konfliktrisiko ved eiendomsoverdra-
gelse. Og slik vi vurderer lovforslaget kan det for enkelte eiendommer 
nå bli en svært kostbar affære å legge seg ut for salg. Gamle hyttebygg 
vil i tillegg til en krevende takseringsrunde, måtte belemres med dyr 
forsikring for å fremskaffe den salgsgaranti ny lov faktisk vil kreve at 
kjøper skal ha. Dette kan i verste tilfelle ta det meste av salgssummen 
som kan oppnås i markedet, og enkelte eiendommer kan slik miste 
sin salgbarhet.

Mens takseringsfirmaer, saksøkende advokater og forsikringssel-
skapenes aksjonærer altså har grunn til å juble – synes bolig- og hytte-
selgere å ha større grunn til å fortvile. 

Derfor er Norges Hytteforbund uenig i, og stiller seg noe uforstå-
ende til, den nærmest reservasjonsløse tilslutning forslaget fra regje-
ringen har fått fra Huseiernes Landsforbund. Vi må si oss mer enig 
med NBBL som på sine hjemmesider avslutter med følgende kraft-
sats: «Intensjonen bak lovforslaget er god, nemlig å gjøre bolighan-
del tryggere. Det blir den definitivt ikke for boligselgere. NBBLs for-
slag er at hele forslaget kastes, og at det nedsettes et lovutvalg som får 
i oppdrag om å komme med forslag til endringer i avhendingsloven 
som vil føre til tryggere bolighandel – også for selgere.» 

Mathias B Dannevig, ansvarlig redaktør

Fra den ene grøftekant 
til den andre 
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Ny redaktør
Mathias B. Dannevig

Tove Helen Selbæk har be-
stemt seg for å slut-
te som redaktør i 
vårt medlemsblad 

Hytte & Fritid, og det num-
mer av bladet du nå leser 
blir hennes siste. Tove har 
en årelang gjerning bak seg 
til beste for Norges Hytte-
forbund. Av ansatte og tillits-
valgte i 2019 er det ingen som 
kommer i nærheten av hennes 
ansiennitet for forbundet. 

Tove begynte som organisasjonssekretær i 2001, og jobbet 
da på sekretariatet i Parkveien i Oslo sammen med vår juridis-
ke rådgiver Gunnar Svendsen. Samtidig med organisasjons-
jobben tok hun da også ansvaret som redaktør for medlems-
bladet vårt. Senere krevde mann, barn og annen jobb sitt, og 
Tove sluttet som organisasjonssekretær i 2010, men beholdt 
redaktøransvaret frem til i dag. 

Norges Hytteforbund sender en varm takk til Tove Helen 
Selbæk for den innsats og jobb hun har gjort for forbundet og 
alle våre lesere opp gjennom årene.  

Styret i Norges Hytteforbund har nå engasjert Dag Nord-
berg som redaktør for de nærmeste utgaver av bladet frem-
over. Han er bosatt i Arendal, med egen hytte på Tromøya, 
og med mange års erfaring fra undervisnings- og forlagsvirk-
somhet. Ny redaktør vil bli presentert nærmere i neste num-
mer.

HYTTEPORNO
Har du besøkt nettsiden freecabinporn.com? Hvis 
ikke, bør du kanskje ta en titt, for her er det mange 
gode tips til glede og inspirasjon. 

Hyttefolk rundt om i verden deler sine drømmer og 
ideer med resten av verden inne på denne siden. Den 
er åpen for alle, og du vil garantert bli imponert over 
mylderet av «rare» og geniale påfunn, både når det 
gjelder arkitektur og materialvalg, men også beliggen-
het og dekor. 
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Bestill på nett!

alt av 
byggevarer
til hytta.

Hyttefolket er vitaminer 
for distrikts-Norge

Av: Hanne Alstrup Velure, leder av Utmarkskommunenes Sammenslutning

Hyttefolket er aktive, ressursster-
ke forbrukere og deltagere i lo-
kalsamfunnene med et ekte 
hjerte for utvikling av lokalmiljøet.

De siste tiårene har det utviklet seg en nes-
ten politisk sannhet om at hytteutbygging 
utelukkende er kortsiktig økonomisk vin-
ning for grunneiere og hytteentreprenører! 
I arealplanprosesser sorterer hytteutbygging 
ofte under «andre samfunnsinteresser» og 
som en motsats til «viktige nasjonale føringer 
mot nedbygging av natur». Det særnorske fe-
nomenet, at en vesentlig del av byfolket har 
hytte i distriktet, har avgjørende betydning 
for samfunnsutviklingen. Hyttefolket er å 
regne som rene vitamintilskuddet for distrik-
tene – noe man, ikke bare i distriktspolitik-
ken men i den helhetlige norske politikken, 
må ta inn over seg.

I Norge er det i dag 450 000 hytter – hvor-
av 190 000 eies av Oslo-innbyggere – og med 
en årlig tilvekst på 5–6000 hytter. 

I flere små distriktskommuner er an-
tall fritidsboliger flere ganger større enn an-

tall fastboliger. Oppland er største hyttefyl-
ke med 48 000 hytter, tett fulgt av Buskerud, 
Hedmark, Sør-Trøndelag, Hordaland, Tele-
mark og Nordland – «distriktsfylker» med 
lav sysselsettingsvekst og nedgang i folketal-
let utenfor de større byene.

Hyttene ligger gjennomsnittlig 1–4 timer 
unna eierens fastbolig i byen, er høystandard 
og brukes stadig mer som «deltidsbolig». 
Forskere snakker om «flerhushjemmet» og 
«deltidsinnbyggere» i distriktene.

Hyttefolket er aktive, ressurssterke for-
brukere og deltagere i lokalsamfunnene med 
et ekte hjerte for utvikling av lokalmiljøet. 
For lokale håndverks- og anleggsbedrifter, 
for lokale gardbrukeres tilleggsnæring som 
brøyting, vedsalg og annen serviceyting, for 
handel og service er hytteeierne avgjørende 
viktige som inntekts- og eksistensgrunnlag.

Hyttefolket utgjør et svært viktig drifts-
grunnlag for de tjenester som tilbys både 
norske og utenlandske turister som kun er 
kortvarig innom på besøk – noen av disse er 
de samme som stadig proklamerer at hytte-
utbygging ikke genererer annet enn ødelagt 
natur og raske penger.

Ved sin blotte tilstedeværelse som uta-
bygds personer gir hyttefolket positive im-
pulser lokalt og er også i så måte et viktig bi-
drag til levende bygder – de binder sammen 
land og by på en flott måte som gjør det at-
traktivt å bo på fjellet og bidrar til å fremme 
gjensidig forståelse og kunnskapsdeling mel-
lom by og distrikt.

Med tanke på at 26 prosent av Oslos be-
folkning er innvandrere og stadig færre av de 
resterende Oslo-borgere har besteforeldre, 
onkel eller tante på landet, er fremmedgjø-
ring en økende utfordring som kan motvir-
kes av det særnorske hyttefenomenet.

Hva hytteutbygging og hyttefolket betyr 
for store deler av distrikts-Norge, må mer 
på den politiske dagsorden – med positivt 
fortegn!

                Hva hyttefolket betyr 
for distriktene, må på den 
politiske dagsorden – med 

positivt fortegn!

AKVACONSULT vil hjelpe deg med vann- og avløp fra A til 
Å, uavhengig hvor langt du har kommet i prosessen. Vi vil 
være din private prosjektkoordinator, en sparringspartner 
som vil hjelpe med alle stegene i prosessen, selv etter at 
vannforsyningssystemet er ferdig installert.

Som nøytral rådgiver har vi ingen bindinger til bestemte 
løsninger og produkter. Våre anbefalinger tar alltid 
utgangspunkt i det som lønner seg best for deg som 
kunde. Vårt mål er at du som kunde skal få en oversiktlig 
og forenklet prosess ved å forholde deg til en aktør.

Telefon: 992 27 433  E-post: kh@akvaconsult.no Hjemmeside: akvaconsult.no



§5. HYTTETINGET 
Lørdag 27. april er dato for Hyttetingets samling 
i år. Dagen faller sammen med HYTTEMESSEN 
på Hellerudsletta rett ved, og våre medlemmer 
kan med fordel kombinere et besøk på HYTTE-
MESSEN med deltakelse på Norges Hytte-

forbunds årsmøte, «Hyttetinget».  I tillegg tilbyr 
vi et interessant faglig foredrag om lovregler 
hyttefolk stadig støter på, og som mange medlem-
mer er opptatt av. Så reserver allerede NÅ denne 
datoen for en interessant «Hyttedag»!

Stedet for årets samling er Quality Hotel Olavsgaard , Hvamstubben11,  2013 Skjetten, og vi starter kl. 1200 
med foredrag av vår samarbeidspartner Advokatfirma Nicolaisen:

«Veien til Hytta: 
Hva sier lovverket om hytteeieres vedlikeholdsplikt for private vegløsninger 
og privat opparbeidelse av friluftsområder?»

Så – kl. 13.00 settes vårt årsmøte med følgende 
poster slik våre vedtekter fastsetter:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og to stemmeberet-

tigede 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 etterføl-
gende år.

9. Valg.

Styret vil i år fremme diverse forslag til oppdatering 
av vedtektene. Blant annet vil styret foreslå at det 
heretter skal avholdes årsmøte hvert år – og ikke 
Hytteting hvert annet – samt en rekke andre mindre 
justeringer. En samlet oversikt over innkomne for-
lag og den eksakte ordlyd i disse som Hyttetinget 
skal ta stilling til, vil legges ut på våre hjemmesider  
www.hytteforbund.no senest to uker før hyttetinget 
settes. 

Vi vil gjerne stå for lettere servering for våre med-
lemmer. Derfor er det en fordel om medlem-
mer som møter melder dette til sekretariatet, mail  
norges@hytteforbund.no noen dager i forveien, 
men slikt varsel er intet krav for å kunne møte opp 
så lenge kontingenten for 2019 er betalt.   

VI ØNSKER VÅRE MEDLEMMER VELKOMMEN TIL HYTTETINGET 2019. 
MØT OPP PÅ OLAVSGAARD HOTEL LØRDAG 27. APRIL KL. 12.00!

Den Norske Turistforenings (DNT) sitt tilbud til mennes-
ker som trenger tilrettelegging, vokser. 

DNT Tilrettelagt er samlebetegnelsen på DNTs tilbud til 
personer som trenger litt ekstra hjelp for å komme seg på 

tur. De inviterer til turer i nærområdet, ved sjøen og på fjellet. Aktivitete-
ne og turene er varierte og det hele skjer både kveldstid i helger og ferier. 
DNT Tilrettelagt arbeider også for å gjøre hyttene tilgjengelige for flere. 

I 2015 tok Eirik Dahl fatt på arbeidet med FTU – Friluftsliv 
tilrette lagt for utviklingshemmede. Dahl var i full jobb som direktør 
i nærings livet, og på en skogstur kom ideen om å bidra til at DNT 
fikk et tilbud spesielt rettet mot utviklingshemmede og deres fami-
lier. Han sa etterhvert opp jobben for å kunne jobbe på fulltid med å 
starte tilbudet i DNT fra grunnen av. 

– Mange utviklingshemmede blir isolert, det samme blir foreldre-
ne. På turer sammen med andre får de en arena der de kan utfolde seg 
og trives, sier Dahl. 

Eirik Dahl har selv en datter med Angelman syndrom, en utviklings-
hemning som gjør at hun trenger mye oppfølging. Både hun og resten av 
familien har stor glede av turene. – Å se gleden i øynene til barna, gleden 
over det sosiale samværet og over å være i aktivitet, er utrolig givende.

Til nå finnes det aktive grupper for utviklingshemmede 22 steder i 
landet. I fjor ble syv nye grupper etablert og flere er i startfasen. 
– Paral lelt med etableringen av stadig nye turgrupper, arbeider vi tett 
mot kommuner og byer. Det er her mange utviklingshemmede bor 
når de flytter hjemmefra. Rundt 80 prosent av utviklingshemmede er 
arbeidsledige, noe som gjør det ekstra viktig med gode fritidsaktivite-
ter for at denne gruppen og skal ha et godt og meningsfylt liv, på linje 
med resten av befolkningen, sier Dahl.

Så langt er det etablert tilbud i Bærum, Elverum, Gjøvik, Halden, Ha-
mar, Innherred, Kongsberg, Lier, Evenskjær og Molde, Sandefjord, 
Sunnmøre og Telemark, Bergen, Holmestrand, Horten, Kongsberg, 
Sogndal, Stavanger, Trondheim og Tønsberg. –  Målet er at det innen 
2020 skal være et tilbud for utviklingshemmede 35 steder rundt om i 
Norge. Da skal det være i overkant av 4000 personer som går tur en 
gang per måned eller oftere med oss, sier Dahl.

      Å se gleden i øynene til barna, over  
sosialt samvær og aktivitet,  

er utrolig givende!

DNT tilrettelagt gjør det mulig
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Waterment leverer
renseanlegg for gråvann.

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

Pris for komplett anlegg, R2, kr. 42 500,–
Ved samlet salg til flere hytter i nabolaget eller  
hytteforeningen utarbeider vi et eget tilbud.

www.waterment.no

Hvorfor velge oss?

✔ Ingen lukt

✔ Rimelig pris

✔ Enkel montering

✔  Ingen behov for  
kostnadskrevende anleggsarbeid

✔ Krever ikke kjørevei til hytta

Ring oss på 905 46 133



Det er idyllisk rundt Steinsfjorden

Rørsystem i detalj Det sikres at landskapet gror igjen over grøftene
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Vann og avløp i «ny form» er stadig mer aktuelt for flere og 
flere hytteeiere som kanskje har «tradisjonelle» løsninger 
i gammeldags norsk hyttestil. 

Her har hytteeier Erik Reium sendt oss rapport og bilder 
fra et hytteområde rundt Steinsfjorden, om hvordan og til hvilken pris dette 
er løst hos dem. Merk at Hole kommune her er med på laget.  Dette er sli-
ke samarbeidsordninger Norges Hytteforbund anbefaler sine medlemmer. 

Rundt Steinsfjorden i Buskerud ligger det boliger, gårdsbruk og et 
utall av hytter. I fjorden har ikke ferskvannskrepsen ideelle forhold 
lengre, da vannkvaliteten ikke er som den var. Tilsig fra jordbruk og 
ikke minst hytter har forringet vannkvaliteten såpass at kommunene 
rundt fjorden så seg nødt til å iverksette tiltak.

Nordre Loreåsen hyttefelt er et av de eldste og største hyttefeltene 
med sine vel 80 hytter. Hyttene hadde sommervann fra fellesanlegg 
og ulike avløpsløsninger for gråvann og toalett. 

Etter en oppfordring fra Hole Kommune, engasjerte velforeningen 
seg for å få sine medlemmer med på å etablere et spleiselag for et hel-

års VA-anlegg med kvalitetsvann fra kommunen og samlet avløp til 
kommunalt renseanlegg. Av 82 hytter ble 80 med.

Eco – Solutions AS ble kontaktet for å ta en gratis befaring og kom-
me med et utkast til VA-løsning internt i feltet. Hyttene ligger i tre 
rekker langs en strekning på over 1 km langs fjorden. Det er fjell i da-
gen eller grunt ned til fjell i store deler av feltet. Cirka ¼ av feltet kun-
ne bygges med selvfall ned til kommunal hovedpumpestasjon, mens 
hos resten lå det til rette for trykkavløp. Alle grøfter ble foreslått som 
grunne grøfter på cirka 40 cm i vegkant eller i terreng og isolerte rør 
med integrert varmekabel unntatt i selvfallsrørene. Eco-Solutions AS 
ga, sammen med graveentreprenør Skogen, inn en totalpris inkludert 
dimensjonering, prosjektering, søknader til myndigheter, infomøte 
til hytteeierne, alle rør og deler, kvernpumpestasjoner og graveentre-
prisen med kobling av varmekabler og ikke minst oppfølging under 
byggefasen. Pris kr. 175 000.–/pr hytte.

Gravearbeidene ble påbegynt i januar 2018 og første fase avslut-
tet i april samme år. Siste del ble bygd senhøsten og vinteren 2019, da 

Nyttig rapport om

Erik Reium, styreleder i Nordre Loreåsen vann og avløp SA

vann og avløp

det på den årstiden er minst bruk av hyttene og vegene. I denne peri-
oden ble det gravd nær 3000 meter hovedgrøfter og cirka 2000 meter 
stikkledningsgrøfter. Det ble samtidig gravd ut og montert nesten 70 
kvernpumpestasjoner. 

Området rundt Steinsfjorden har et rikt dyreliv og flere rødlis-
tende vekster. Ved grøftegraving ble derfor topplaget lagt til side for 
å ende som nytt topplag på ferdig grøft. Tilkjørte masser ble begren-
set til pukk i grøftebunn og under kummer. Etter en vår og sommer er 
traseene mer eller mindre usynlige, da lokale vekster har slått rot og 
dekker over alle inngrep.

Som velformann og leder av VA-prosjektet er det helt avgjørende å 
ha et godt forhold til de involverte entreprenører i prosessen.   Samar-
beidet med Skogen og Eco-solutions har på alle måter gått veldig bra. 
Vi hytteeiere var først og fremst opptatt av kvalitetskrav som at entre-
prenører holder sin pris, at fremdriften går OK , at kommunikasjonen 
er god underveis og at terrenget ikke skades for ettertiden.

Som ansvarlig for prosjektet vil jeg holde fram at vi kun har fått 
gode tilbakemeldinger fra våre medlemmer.

Nå gleder vi oss til at anlegget blir sluttført og at vi kan ta i bruk 
vann og avløp.



HER KOMMER ET TILSVAR FRA HAGEN (RED.ANM.):

HEI BJØRN! 
Det er riktig at jeg har utelatt næ-
ringslivskortet i innlegget. Jeg kon-
sentrerte meg om det absolutt eneste 
forsøket noen politiker har gjort på å 
rettferdiggjøre «tjuvskatten». De al-
ler fleste politikerne i Tvedestrand 
umaker seg ikke med å besvare våre 
anklager i det hele tatt. Så det spede 
forsøket fra Gjevinggutten Håkon 
Haugland var det greit å få adressert 
med fakta.

Med vennlig hilsen Øyvind Hagen Ekeberg

Det viser seg at mange pakker ned og stenger hytta for sesongen i oktober måned. Hvem tenker 
da på at vi da åpner for nye leietakere, nemlig musa. Vi syns ikke det er noe stas lenge å være på 
hytta kaldt og mye dårlig vær – og det samme tenker musa for den vil nemlig inn, for der er det var-
mere enn ute og vi har reist. De to artene som gjerne vil besøke oss inne er skogsmus og husmus. 

Tilrettelagt av Mona Flemmen

Musa kommer gjennom ørsmå 
åpninger og sprekker. Det 
er ikke mange millimeterne 
før den får presset hodet sitt 

gjennom – og så vips så er den inne. Den har 
den fabelaktige egenskapen at får den først 
hodet gjennom så er det ingen sak for krop-
pen å følge etter. Sørg for at du tetter små åp-
ninger i hytta, noe som selvsagt er enklere 
enn sagt. Mus kommer ofte inn under kled-
ningen på hytta. Der finner den åpninger vi 
ikke kan se. Det kan derfor være lurt å kjenne 
med fingrene nederst bak kledningen. Husk 
at musa klatrer rett opp om den vil. 

Mus kan også komme inn via rørledninger. 
Er det ikke tettet skikkelig rundt rørende kom-
mer mus seg lett inn i åpninger og i overganger. 

Har du nå en gang fått mus så er den gode 
klappfellen svært effektiv med en liten ostebit. 
Mus forårsaker mest mekanisk skade på rør og 
ledninger men det kan bli misfarging og svar-
te flekker av urinen. Avføringen til en mus kan 
spres sykdommer. Ser du at det har vært mus så 

vask godt. Hvorfor det kan være greit å bruke 
klappfelle er jo fordi vi ikke ønsker at det ligger 
døde dyr i veggen – disse kan forårsake vond 
lukt. 

Dog er det slik at har du fått mus på hytta 
så er den vanskelig å bli kvitt den så det å ta 
kontakt med et skadedyrfirma kan nok være 
lurt. God musejakt!

LITT OM MUS – KILDE WIKIPEDIA: 
Husmus (Mus musculus) er en art i slek-
ten Mus. Den er en av de dyreartene i ver-
den som best har klart å tilpasse seg et sam-
liv med mennesker. Ikke bare tolererer den 
menneskers tilstedeværelse og virksomhet, 
den er i store deler av sitt nåværende utbre-
delsesområde mer eller mindre avhengig av 
mennesker for å overleve. Den har fulgt med 
som blindpassasjer rundt om i verden og på 
den måten kolonisert blant annet Amerika, 
Australia, Tasmania og Hawaii. I så måte 
minner den om sine slektninger brunrotta 
og svartrotta. 

Husmusa hører til musefamilien, som av 
og til kalles langhalemusene for å skille dem 
fra de korthalede artene som markmus, kla-
tremus, lemen, med flere. Dens nærmeste 
slektninger i Norge er, foruten de to nevnte 
rotteartene, småskogmus og storskogmus. 
Husmusa ligner skogmusene og kan forveks-
les med disse. Et sikkert kjennetegn hos hus-
musa er et lite, men skarpt hakk på baksiden 
av fortennene. Husmusa er som oftest mer 
grå enn skogmusene, men siden fargen vari-
erer ganske mye hos husmusa, er ikke dette 
noe sikkert kjennetegn. Fargen på føtter og 
hale er derimot til hjelp ved artebestemmel-
sen: Husmusas føtter er skittenbrune med 
hvite ytre tåledd, mens skogmusene har grå-
hvite føtter. Husmusas hale er omtrent like 
mørk på undersiden som på oversiden, mens 
skogmusenes hale er tydelig lysere på under-
siden. Lengden på halen er hos alle de tre ar-
tene omtrent like lang som kroppen inklu-
dert hodet. 

Musa liker i alle fall hytta!
Liker vi mus?

«Hytteskatten og  
hjemmesykepleie-alibiet»

Jeg viser til nevnte leserinnlegg i medlems-
blad 3/2018 vedrørende hytteskatten og 
hjemmesykepleie-alibiet. Selv er jeg også 
hytteeier i Tvedestrand kommune og  

 tillater meg å komme med noen kommen-
tarer i form av et leserinnlegg.

Hagen Ekeberg drøfter i sitt innlegg hvorvidt 
hytteeiere belaster kommunen med store kost-
nader knyttet til benyttelse av omfattende rettig-
heter definert i helse- og omsorgsloven. Alt tyder 
på at dette i dag er marginale kostnader for Tve-
destrand kommune. Dersom eldrebølgen frem-
over medfører at mange pensjonister på sikt vil 
oppholde seg på sine hytter i hele sommerhal-
våret, vil nok disse kostnadene øke, men det vil 
også pensjonistenes forbruk. Dette er forbruk 
som i stor grad kommer næringslivet i kommu-
nen til gode og som vil kunne utligne noe de sto-
re sesongsvingningene i omsetningstallene som 
vi ser i dag.

Vi er her ved sakens kjerne og Hagen ute-
later den betydelige inntektssiden vi hytteeiere 

representerer. Hytteeiernes nærvær represen-
ter enorme beløp gjennom forbruk og anskaf-
felser som kommer kommuneøkonomien til 
gode og som i betydelig grad bidrar til å opp-
rettholde bosetting og sysselsetting i kommu-
nen. Selv om en politiker, mens diskusjonen 
om eiendomsskatten raste som verst i 2017, 
uttalte at det kun er eiendomsskatt vi hytte-
eiere bidrar med, så vet næringslivet i kom-
munen bedre. I Tvedestrandsposten i 2017 
bekreftet de unisont det vi hytteeiere visste, 
hytteeiere betyr alt for de fleste bedrifter – og 
uten dem kunne vi bare stenge dørene. Vi kan 
derfor konkludere med at hytteeiere flest er 
betydelige netto bidragsytere! Vi snakker om 
forbruk og anskaffelser som utgjør femsifrede 
og til dels sekssifrede beløp per år for hytteei-
ere flest. Helse og omsorgskostnader er derfor 
intet alibi for å melke oss hytteeiere maksimalt 
gjennom eiendomsskatten.

Bjørn Knoph, pensjonist og hytteeier Oslo/Tvedestrand
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LESERINNLEGG

Øyvind H. Ekeberg



Et levende lokaldemokrati er grunn-
pilaren i vårt samfunn. Hver dag 
engasjerer mange nordmenn seg i 
lokalpolitikken for å gjøre sine lo-

kalsamfunn til enda bedre steder å bo i. 
Et av demokratiets grunnprinsipper er 

troen på og respekten for disse mennesker, at 
politikk skal vokse nedenfra og at «det som 
er rett for meg ikke nødvendigvis er rett for 
andre» – og vise-versa. I distrikts-Norge fin-
nes det snart 500.000 hytter som typisk eies 
av byfolk som bor 1–4 timer unna. Det sær-
norske hyttefenomenet er en av de viktigste 
motkrefter til avfolking og attgroing i distrik-
tene – to av de største samfunnsendringene 
i Norge som vi bare så vidt har sett konture-
ne av.

I media tar stadig flere hytteeiere og de-
res velforeninger sammen med naturvern-
organisasjoner, til orde for statlige og re-
gionale planer mot videre hytteutbygging 
i fjellet. Planer som vil redusere det kom-
munale handlingsrommet og undergrave 
kommunen som primær planmyndighet. 
Hytteinnbyggerne gir mange positive veks-
timpulser i distriktene – økonomi, nettverk, 
hjerte for bygda, engasjement, arbeidskapa-
sitet, kunnskap er noen av dem. Men det er 
og skal fortsatt være lokalbefolkningen – de 
som bor fast, skaper nye generasjoner, job-
ber, betaler skatt og har valgt de folkevalgte 
i kommunen – som utgjør folkestyret i Nor-
ge. At vi skal lytte til hytteeiere og andre som 
gjør bruk av våre lokaliteter, er selvsagt – 
men at disse mobiliserer for å ta råderetten 
over de lokale naturressurser fra lokalbefolk-
ningen, det er utidig intervenering – og det 
tjener ikke hyttefolkets egne interesser.

Det er ikke slik at man kan velge lokal rå-
derett eller statlig styring etter forgodtbefin-
nende – og rope på statlig styring dersom 
flertallet lokalt inntar en annen holdning enn 
man selv måtte ha. Enten har du troen på fol-
kestyret eller også har du det ikke.

Undertegnede har ved flere anlednin-
ger poengtert hvordan regionale planer er 
en «klam hånd om lokaldemokratiet» og en 
stor utfordring for lokale utviklingsmulighe-
ter. Mange lokalpolitikere er seg ikke bevisst 
hva som skjer på fylkesnivå, og først når man 
skal lage lokale planer, stanger man hodet 
mot føringene i regionalplanen. Med større 
fylker blir det en enda større utfordring med 
avstanden mellom sakslokasjon og fylkespo-
litikere med omtrent null lokalkunnskap og 
for liten interesse for å sette seg inn i hva som 
trengs «der ute» – da blir dagens utfordrin-
ger med regionale og statlige teknokrater 
som styrer, enda verre.

Engasjementet imot hytteutbygging har 
for øvrig i media sterk slagside når det gjel-
der kunnskapsgrunnlag. Samfunnsforsker-
ne som klargjør konsekvenser og ringvirk-
ninger av det særnorske hyttefenomenet, 
kommer i liten grad til orde. Hvordan had-
de de norske distriktene sett ut uten de nær-
mere 500.000 hytter – hvordan hadde ver-
diskapingen i distriktene vært, syssel- og 
bosettingen, den gjensidige kunnskapsfor-
midlingen mellom folk i bygd og by. For 
ikke å snakke om hvordan belastningen på 
miljøet hadde vært om flere av hytteeierne 
i stedet hadde valgt å eie fritidsbolig i ut-
landet og satt seg på flyet flere ganger i året. 
Fakta er at kun 0,14 % av Norges fastland er 
bebygd med hytter (ref. Østlandsforskning) 
– det er forsvinnende lite og kan ikke kal-
les «nedbygging». Fjell-Forsk-Nett med 
sitt store nettverk av samfunnsforskere bør 
i større grad få innpass i forvaltningen på 
innhenting av kunnskapsgrunnlag. 

Flere lokalpolitikere, fra hele partispekte-
ret, mener at hytteutbygging sammen med 
landbruket er distriktenes, og i særdeleshet 
fjellregionens, største utviklingspotensial. Na-
turen har vi forvaltet forbilledlig lokalt gjen-
nom generasjoner, med god balanse mellom 
vern og bruk. Det er det som gjør at vi har noe 
av verdens fineste natur- og kulturlandskaper. 
Og dagens politikere er like bevisste dette for-
valteransvaret som sine forgjengere.

Vår tids bruk av hytter er helt avhengig 
av moderne infrastruktur, kort vei til nød-
vendige varer og tjenester og i det hele livs-
kraftige lokalsamfunn. Fortsatt hyttebygging 
i god balanse med naturverdiene er i stadig 
flere kommuner det viktigste tiltaket for å 
opprettholde livskraften. Da må hyttefolk og 
lokalsamfunn finne sammen i samfunnsut-
viklingen. Å rope på mer statlig styring og 
regionale «overplaner» er ingen god måte å 
få ut sin frustrasjon over at andre lokalt ikke 
vil som man selv vil. Det vil i neste tur ska-
pe stor konflikt mellom utenbygds og innen-
bygds befolkning – noe som verken er demo-
kratiet verdig eller tjenlig for hyttefolket!

Hanne Alstrup Velure

Av: Hanne Alstrup Velure, leder av Utmarkskommunenes Sammenslutning

          Det særnorske 
hyttefenomenet er en av 
de viktigste motkrefter til 
avfolking og attgroing i 

distriktene

Hyttefolk og kommuner, 

 foren dere!

Fakta om USS:  
USS har 95 medlemskommuner fra 
15 fylker og omfatter cirka 40 pro-
sent av Norges landareal. De har 
i mer enn 20 år jobbet for å ivareta 
utmarkskommunenes interesser og 
styrke retten til å råde over lokale 
ressurser. USS arbeider for kommu-
nenes rett til å skape verdier basert 
på lokale naturressurser. 
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NYE AVTALEFORMULARER  
TILGJENGELIG FOR  
NHF-MEDLEMMER
Personlige medlemmer av Norges Hytte-

forbund har nå tilgang til nye standard-
kontrakter for utleie. Så skal du leie ut 
hytta, har vi standardkontrakter både 

for korttidsutleie og langtidsutleie (åremål). Ta 
kontakt med vårt sekretariat, så får du som indivi-
duelt medlem tilsendt det du måtte trenge. 

Så vil vi snart tilby flere juridiske veiledninger 
innenfor viktige områder for hyttefolket. Nyhe-
ter vil fortløpende bli omtalt på våre hjemmesider 
www.hytteforbund.no

MANGE DØDE 
HYTTEEIERE

Hytter og eierskap består, selv 
om eiere dør eller vandrer 
ut av landet. Over 90 pro-
sent av hyttene eies av le-

vende personer bosatt i Norge. At man-
ge hytter står med døde eiere kan skyldes 
flere forhold. Det kan være hytter uten 
arvinger, eller at arvinger ikke har ting-
lyst eierskifte eller at det tar tid å gjøre 
opp dødsbo. 

Nordmenn bosatt i utlandet eier 4 872 
hytter, mens hele 16 311 hytter er regis-
trert med døde eiere. 16 326 hytter eies av 
foretak.

Kilde: ssb.no

HAR DU BETALT KONTINGENTEN?
Kontingentkrav for 2019 er nå sendt ut 
til våre medlemmer. 

Vi er ikke på statsbudsjettet, dessverre, 
og har ingen offentlig støtte. Tvert imot 
må vi kjempe for hyttefolkets interesser, 
ofte med det offentlige som motpart, 
lage høringsuttalelser til myndighetene 
om nye lover og forskrifter, samt være 
aktiv i media for å oppnå støtte for hyt-
tefolkets synspunkter. Kontingenten er 
det økonomiske grunnlag for at vi kan 
få jobben gjort!

Derfor: Har du fortsatt liggende vår 
giro ubetalt i regningshyllen på kjøk-
kenet? Da ber vi deg pent om å betale 
den nå!

Så vil vi i Norges Hytteforbund følge 
med tiden og etter hvert gå over til elek-
tronisk fakturering. For å lette denne 
overgangen for fremtidig kontingent-
innkreving (og annen medlemskom-
munikasjon) vil det være en stor fordel 
for oss å vite din e-mail adresse. Har du 
ikke kommunisert denne til oss tidlige-
re, vennligst send en e-mail med navn 
og medlemsnummer til vårt sekretari-
at norges@hytteforbund.no, slik at vårt 
medlemsregister holdes oppdatert. 

TAKK SKAL DU HA – OG HUSK AT 
DU FÅR MYE TILBAKE FOR DITT 
MEDLEMSSKAP I NORGES HYTTE-
FORBUND!

– 14 – – 15 –

Er du fremdeles ikke medlem i Norges Hytteforbund? 
Meld deg inn idag – og nyt godt av våre medlemsfordeler. Du får juridisk 
hjelp i saker som angår ditt hytteliv, medlemsbladet Hytte & Fritid  
(3 utgaver i året). Sist men ikke minst: Som medlem gir du oss større 
slagkraft til å kjempe for et bedre hytteliv for deg og dine. 

Meld deg inn på www.hytteforbund.no Hovedtema:

Foto: Colourbox

Medlemsblad nr 2/2017

Stortingsvalget

Bladet Hytteliv har på sine facebook-
sider et godt råd fra en hytteeier som 
var plaget med sauer rundt hytta på 
terrasse og inngangsparti.

Trappetrinnene er lagt etter samme 
prinsipp som ferister. De er laget av 

48×48  mm impregnerte lekter med til-
svarende avstand mellom. Hytteeieren 
bak denne løsningen, har hatt den i 40 år.

Og den funker så bra at nabohunden 
helst vil bli løftet over trappetrinnene 
når den er på besøk… 

Hold sauene 
unna hytta
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Av: Mauritz Aarskog, Partner/Advokat i ØSTBY AARSKOG ADVOKATFIRMA

Forslag til ny arvelov ble sendt Stortinget rett før sommeren 2018. 
Forslaget er ment å innebære en forenkling av lovverket om arv og 
dødsboskifte med mer moderne språkbruk. Det legges opp til at gjel-
dende lover om arv og om skifte oppheves og det gis en ny arvelov 
med regler om både arv og skifte av dødsbo. Den mest betydelige og 
mest omtalte endringen av regelverket er de nye pliktdelsreglene:

Pliktdelsreglene gjelder overfor arvelaterens livsarvinger, det vil si i 
praksis arvelaterens barn. Disse reglene sikrer livsarvingene og de-
res etterkommere en viss andel av dødsboet ved at arvelateren i tes-
tament ikke kan råde fritt over alle sine midler. Dette har vært antatt 
å ha bred støtte i befolkningen og reglene har lange tradisjoner. Etter 
de gjeldende pliktdelsreglene utgjør 2/3 av et dødsbo pliktdelsarv til 
arvelaterens livsarvinger, men likevel slik at ingen livsarving er sikret 
arv utover en million kroner. Det innebærer derfor at velstående ar-
velatere har langt større muligheter for å disponere over sin formue 
i testament enn mindre velstående arvelatere. Denne beløpsgrensen 
har ikke vært endret siden 1972, men blir nå endret i forslaget til ny 
arvelov. 

Den øvre grensen for pliktdelsarven for hver livsarving økes i lovfor-
slaget fra en million kroner til 25 G som per i dag utgjør cirka to mil-
lioner fire hundre tusen kroner. Det medfører at arvelatere i større boer 
får mindre handlingsrom ved utforming av testament enn tidligere. I 
mindre boer vil pliktdelen fortsatt utgjøre 2/3 av boets netto. Videre 
innebærer lovforslaget en oppmykning av arvelaters mulighet til å be-
stemme hvilke gjenstander de enkelte livsarvingene skal overta. 

Etter lovforslaget skal tidspunktet for arvelaterens død som ho-
vedregel være avgjørende for om ny eller gammel lov skal kom-
me til anvendelse. Det vil si at ny lov som utgangspunkt skal gjel-
de for dem som dør etter at loven har trådt i kraft. For behandling 
av spørsmål knyttet til testamenter legges det likevel som utgangs-
punkt opp til at det er den loven som gjaldt da testamentet ble opp-
rettet, endret eller tilbakekalt som skal komme til anvendelse. Imid-
lertid har anvendelsen av pliktdelsreglene overfor testamenter fått 
en særstilling ved at dødsfallstidspunktet er styrende for hvilke 
pliktdelsregler som skal komme til anvendelse og såldes begrense 
testators testasjonsfrihet: 

De nye reglene om pliktdelsarv kommer til anvendelse på testa-
menter som er opprettet av arvelatere som dør senere enn ett år 
etter at loven har trådt i kraft. Fram til dette tidspunktet kommer 
fortsatt de gamle pliktdelsreglene til anvendelse på testamentet. Det 
betyr at hvis arvelateren dør senere enn ett år etter lovens ikrafttre-
delse så vil de nye pliktdelsreglene sette begrensninger for anven-
delsen av testament som avdøde kan ha opprettet langt tilbake i tid. 

Testamenter som har slik regulering av arvefordelingen at det er 
innenfor de nå gjeldende reglene, men derimot kan komme til å bry-
te med de nye reglene, bør vurderes endret av testator. Det kan være 
klokt å søke råd hos advokat. Uten endring av testamentet kan man 
pådra seg risiko for unødvendige konflikter mellom arvingene knyt-
tet til forståelsen og gyldigheten av testamentet etter ens bortgang.

Ny lov om arv

Mauritz Aarskog

        

Vann og avløp på hytta

Ta kontakt med oss,  
vi hjelper deg gjennom 
hele prosessen.

Vil du modernisere vann og avløpssystemet på hytta?         
  Ønsker du en løsning som ivaretar natur og miljø? 
   
    Vi har erfaringen, kompetansen og produktene som          
                sikrer et anlegg av beste kvalitet!

Tel. 907 15 522 ● post@eco-solutions.no ● eco-solutions.no ● facebook.com/ecosolutions.as



I andre 
utgave av Hytte & 

Fritid 2018 skrev jeg en 
kort og innførende artikkel 

om veilag og veilovens aktuelle 
bestemmelser i forbindelse med 

drift og vedlikehold av privat 
vei med flere brukere. 

Av: Advokat Lasse Groven Egeberg  
– Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS
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Drift og vedlikehold av privat vei  
med flere brukere 

– Veilag

Lasse Groven Egeberg

Foruten at veilag er en stadig tilbakevendende kilde til saker 
hos advokater, har det i etterkant av overnevnte artikkel 
kommet forespørsler om jeg kunne skrive litt mer inngåen-
de om enkelttemaer innfor drift av privat vei. Jeg har derfor 

lagt opp til en liten artikkelserie fremover, hvor jeg går noe mer i dyb-
den hva angår dette rettsområdet.

VEILAGET OG DETS MEDLEMMER
Veiloven kapitel VII, som regulerer veibrukernes ansvar for drift og 
vedlikehold, forutsetter at en privat vei brukes av flere. Dersom en 
vei bare brukes av én, vil behovet for vedlikehold være et forhold som 
vedkommende selv vil måtte vurdere fortløpende. Dette er uavhengig 
av om vedkommende er grunneier eller en som har bruksrett til ferd-
sel over en annens eiendom. Behovet for regulering av vedlikeholds-
ansvar oppstår så snart veien brukes av flere.

Brukerne av en privat vei kan omfatte både flere grunneiere isolert sett 
eller i kombinasjon med rettighetshavere som har fått rett til ferdsel over 
grunneiers eiendom. Den vanligste varianten synes å være at en privat vei 
går over en grunneiers eiendom og benyttes av både ham og andre rettig-
hetshavere, for eksempel bolig- eller hytteeiere med en veirett.

Av veilovens § 55 fremgår det at de som benytter en privat vei som 
felles adkomst for sine eiendommer, og dermed er forpliktet til å bi-
dra i drift og vedlikehold av veien, utgjør et såkalt veilag.

I dette ligger det et drag av automatikk. Det vil si at så snart flere 
benytter en privat vei som felles adkomst, utgjør de automatisk et vei-
brukerfellesskap med et ansvar for drift og vedlikehold av veien.

Veibrukerfellesskapet eller veilaget er ikke underlagt noe tvungent 
organisasjonsmønster. Veilovens regler om organisering er med an-
dre ord fravikelig, men loven kommer til anvendelse der intet annet 
er avtalt. 

Der veilag har organisert driften, er den vanligste organisasjonsfor-
men, og den som loven benytter, den formen som ligger tett opptil det 
vi finner hos frivillige foreninger. Dette innebærer gjerne at veilagets 
medlemmer i fellesskap utgjør veilagets øverste vedtakskompetente or-
gan, oftest kalt årsmøtet. I mange tilfeller vil det også være behov for et 
styre og dermed også vedtekter. Dette vil være å anbefale hvor brukerne 
er mange og veien er lang og kanskje har flere forgreninger.

I de tilfeller hvor veilaget består av få brukere og driften av veien 
er oversiktlig og grei, så er ikke nødvendigvis behovet for et styre og 
vedtekter like påtrengende.

Dersom ikke annet er bestemt i veilaget, så fattes vedtak i laget ved 
alminnelig flertall. Eksempler på avgjørelser veilaget kan fatte er å 

ta opp lån, inngi søknad om å kreve bompenger, gi eller tilbakekalle 
bruksrett til veien, inngå særskilte avtaler med grunneier, iverksetting 
av trafikale tiltak som fartshinder og etablering av parkeringsplasser, 
med mer. 

Man ser også tilfeller hvor et veilag utgjør en del av et hyttevel, som 
i tillegg til drift og vedlikehold av vei, administrerer andre fellesskaps-
goder. Dette er en helt kurant ordning, men medfører gjerne at velet 
bør holde separat regnskap for veilaget. 

Når det gjelder veilagets nærmere drifte og fordelingsmodeller for 
kostnader, samt forholdet til grunneier, så er dette noe jeg kommer 
nærmere tilbake til senere i artikkelserien.

DEN PRIVATE VEI OG DENS BESTANDDELER
I veilovens § 54 fastslås det at når privat vei blir brukt som felles ad-
komst for flere eiendommer, så plikter hver bruker å holde veien ved 
like. Men hva omfattes egentlig av vei-begrepet?

Som jeg så vidt var inne på i den forrige artikkelen om veilag, kan 
en privat vei etter veiloven kort identifiseres som en vei som ikke er 
offentlig, det vil si vei som ikke driftes og vedlikeholdes over offent-
lig budsjett. 

Veiloven legger opp til en forståelse av begrepet «privat vei» som 
en ferdselsåre. En isvei eller en snøscooter-løype kan også falle inn-
under begrepet i lovens forstand. Til vei regnes også andre innretnin-
ger eller arealer som står i klar og naturlig tilknytning til veien. I lo-
vens forarbeider ble det uttalt av veilovkomiteen at en vei utgjør «så 
vel vegbanen som med denne forbundne områder og innretninger 
som varig trengs for at vegen skal kunne bestå, vedlikeholdes og bru-
kes, således blanketter, skjæringer, fyllinger, opplagsplasser, stikkren-
ner, rekkverk, holdeplasser, parkeringsplasser, vegmerker, signalinn-
retninger». Deler av denne oppregningen er inntatt i lovens § 1, men 
er ikke å anses som uttømmende. Holdeplasser, møteplasser, snuplas-
ser, broer, fergekaier eller andre type kaianlegg kan også anses omfat-
tet av vei-begrepet i et konkret tilfelle.

Ved drift og vedlikehold av privat vei så tilligger det følgelig ikke 
bare et ansvar til å holde veibanen i stand, men også sørge for at inn-
retninger som autovern holdes, skjæringer og fyllinger sikres, støt-
temurer, drenering og grøfter holdes vedlike, for å nevne noe. 

Vedlikeholdskravet kan også innebære en viss grad av skjøtsel på 
tilstøtende områder ved for eksempel fjerning av vegetasjon som hin-
drer ferdsel eller som utgjør en sikthindring. Vegetasjon som kan ten-
kes å ødelegge veien, eksempelvis røtter, faller også innenfor ansvars-
området.



Norges Hytteforbund er glad 
for å ha utviklet en god 
ordning for at våre med-
lemmer i nødvendige til-

feller kan få innledende hjelp i juridiske 
spørsmål. Det er alltid viktig at innle-
dende juridiske rammer hurtig kan bli 
avklart slik at man bedre kan danne seg 
et bilde for videre saksutvikling. 

For slikt formål har våre medlem-
mer for hvert saksforhold 30 minutters 
bistand til rådighet hos advokatfirma 
Nicolaisen. Medgått tid utover dette vil 
måtte faktureres medlemmet innenfor 
de prisrammer som Nicolaisen opplyser 
om, der våre medlemmer også oppnår 
20 prosent rabatt som følger medlem-
skap i Norges Hytteforbund.

Det er viktig at de innledende 30 mi-
nutter benyttes rasjonelt slik at ikke 
unødvendige kostnader genereres. Det 
medlem som søker assistanse bør derfor 
legge noe arbeid i å gi en ryddig, skrift-
lig innledende fremstilling av saksfor-
holdet, dokumentere sitt medlemskap 
ved sitt medlemsnummer og vedlegge 
de nødvendige bilag, for eksempel kjø-
pekontrakter, festekontrakter og doku-
mentasjon på ordlyd i avtaleforhold der 
tvister kan knytte seg til hva de brukte 
formuleringer betyr. 

Vi anbefaler at dette gjøres FØR man 
eventuelt ringer opp advokattjenesten – 
en innledende samtale vil ofte – før man 
får vist frem et eneste dokument – kun-
ne bruke opp mesteparten av den frie 
tid man har. Krav om at advokaten skal 
gi en skriftlig redegjørelse vil også gene-
rere forbruk av tid. Vi anbefaler derfor 
at advokaten får lov til å ringe opp for en 
muntlig kommunikasjon om det saks-
forhold som er blitt presentert.  Så kan 
vårt medlem eventuelt bestemme seg 
for om han/hun vil ta saken videre med 
advokatens hjelp fra dette punktet. 

Ta gjerne kontakt med vårt sekreta-
riat med presentasjonen av saksforhol-

det FØR det sendes til advokattjenesten. 
Sekretariatet og våre styremedlemmer 
besitter stor hyttefaglig kompetanse på 
mange områder. Her kan man i enklere 
saker få innledende hjelp uten å bruke 
opp den tildelte advokattid, gjerne også 
for å gi saken en god strukturert frem-
stilling FØR den sendes advokatfirma 
Nicolaisen. Vår erfaring er at enklere 
spørsmål greit kan rådgis eller avklares i 
direkte kontakt med forbundet. 

For våre velforeninger har vi advo-
kathjelp (1 time per saksforhold) i sa-
ker som angår velforeningen som sådan. 
Det kan også her være nyttig at velfor-
eningen tar kontakt med vårt sekretariat 
på forhånd. Man må da være oppmerk-
som på at saker som angår enkeltper-
soner eller den enkelte hytteeier krever 
individuelt medlemskap i Norges Hyt-
teforbund for å få advokathjelp hos oss.  

Så har vi for våre velforeninger også 
en hjelpetjeneste hos revisjonsselska-
pet BDO, som er eksperter på offentlige, 
kommunale avgifter. De hytteforenin-
ger som mener å kunne dokumentere 
at kommunale avgifter for hyttefolket i 
kommunen ikke er i overensstemmelse 
med SELVKOSTPRINSIPPET, kan få 1 
times eksperthjelp og få diskutert hvor-
dan saken kan tas videre. Saker som det-
te skal den enkelte velforening først pre-
sentere for vårt sekretariat som i samråd 
med det ansvarlige styremedlem even-
tuelt vil ta saksbehandlingene videre til 
BDO når det er klargjort at grunnlaget 
for dette er til stede. 

Norges Hytteforbund ønsker aller 
helst at alle hytteproblemer skal forsvin-
ne. Når de dessverre ikke gjør det, ser vi 
det som vår oppgave å etablere ordninger 
som hjelper du som medlem, eller din 
hyttevelforening, best mulig.  

Informasjonen ovenfor ligger tilgjen-
gelig på våre hjemmesider, men for å 
gjøre vår hjelpetjeneste best mulig, tryk-
ker vi den også i medlemsbladet.

Tips for advokathjelp
fra Norges Hytteforbund
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SNART MER VANLIG 
MED HYTTEFELT ENN 
MED FRITTSTÅENDE 
HYTTER

Tre av fire nye hytter i 2016 og 2017 ble 
bygd i hyttefelt. Snart vil over halv-
parten av norske hytter og fritidsbygg 
være i tettbygde områder.

Fortsatt er de enkeltstående byggene så vidt i 
flertall, 51 prosent, men trenden går mot økt for-
tetting, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2016 og 2017 ble det oppført nesten 10.000 
nye fritidsbygg. Over tre firedeler av disse ble 
oppført i det som beskrives som tettbygde fri-
tidsbyggområder, noe SSB definerer som en 
samling med minst fem fritidsbygg, der avstan-
den mellom byggene ikke overstiger 75 meter.

Oppføring av nye hytter i 2017 har vært størst 
i områder med 50 eller flere bygg. Samtidig har 
andelen nybygg i felt med mellom fem og 24 
bygninger falt noe.

Oppland og Buskerud er de to fylkene med 
flest hytter og fritidsbygg. I disse to fylkene lig-
ger blant annet kjente hytteområder som Val-
dres, Hemsedal, Geilo, Hafjell og Norefjell. 
Finnmark er fylket med flest enkeltstående fri-
tidsbygninger. Her er hele 87 prosent av hyttene 
utenfor tettbygde fritidsbyggområder.

Totalt er det omtrent 464.000 hytter og andre 
fritidsbygg i Norge. Det er over 3.800 fritidsboli-
ger i Norge som ligger ute til salgs på Finn.no nå, 
med priser fra 150.000 kroner til 39 millioner kro-
ner. Den typiske sjøhytta koster i snitt cirka 2,4 
millioner kroner, mens den typiske fritidsboligen 
på fjellet i Norge koster 1,7 millioner kroner, ifølge 
de siste tilgjengelige prisstatistikkene fra Eiendom 
Norge. Den årlige fritidsboligprisstatistikken utgis 
i februar for fjellhytter og i juni for sjøhytter.

Ifølge Eiendom Norge er det Færder som har 
vært landets dyreste sjøhyttekommune det sis-
te året. En gjennomsnittlig fritidsbolig i Færder 
koster kr 5.225.000,–. Deretter følger Lillesand 
og Kristiansand på henholdsvis kr 4.800.000,– 
og kr 3.975.000,–.

Beregninger fra Nordea viser at det fort kan 
koste opp mot 100.000 kroner i året å eie fritids-
bolig. Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB, 
har tidligere uttalt til Dinside at prisutviklingen 
i hyttemarkedet er normalt mye flatere enn i bo-
ligmarkedet. Du kan altså ikke regne med at hyt-
ta stiger like mye i verdi som boligen.

Kilde: www.dinside.no



Du skal vite at vi er der og du skal vite hvor vi er

Olavsgaard Kontorsenter – Skedsmo
Hvamstubben 17 – 2013 Skjetten

Bekkestua – Bærum
Bærumsveien 205–207

Jessheim – Ullensaker
Gotaasgarden, Gotaasallèen 9

Solli Plass – Oslo
Henrik Ibsens gate 90, 3. etg.

Advokatfirmaet Nicolaisen ble etablert i 1988. Vi er et av Akershus største advokatfirma, 
og vi har også kontor på Solli plass i Oslo. Fra våre kontorer yter vi privat- og
forretningsjuridisk bistand til klienter fra Oslo, Romerike, Lillestrøm, Asker og Bærum. 

Advokatfirmaet Nicolaisen har lang erfaring knyttet til rådgivning og tvister i forbindelse med 
entreprise, bustadoppføring og avhending.  
Besøk oss også på advonico.no

advonico.no firmapost@advonico.no23 28 28 00

Nordmenn vil ikke 
dele hytta med andre

Tyskerne har forelsket seg i nor-
ske hytter, men det er ikke plass 
til dem. Vi vil nemlig ha hytte-
ne for oss selv. – Det litt rart at 

det er så stor forskjell på nordmenn kontra 
svensker og dansker, skriver en ferienhus-
formidler.

Uansett om den ligger ved sjøen, på fjel-
let eller i skogen – vi elsker å tilbringe tid på 
hytta, sommer som vinter. Hyttelivet er nes-
ten blitt for et norsk fenomen å regne, men 
ifølge en undersøkelse YouGov har gjort for 
Novasol er dette en tradisjon som ser ut til å 
gå rett hjem hos tyskerne.

– Vi ser et voksende potensial i hyttetu-
rismen og en økende interesse fra utlandet. 
De siste årene har vi hatt svært stor pågang 
fra Tyskland, og i perioder er det vanskelig å 
møte etterspørselen. Spesielt når det gjelder 
hytter ved kysten, forteller Pia Buen, daglig 

leder i Novasol, i en pressemelding.
Kun en brøkdel av norske hytteeiere leier 

ut hytta si, selv om hytta i snitt står tom 317 
dager i året. – Vi skulle veldig gjerne hatt et 
bredere utvalg av hytter å tilby både nord-
menn, tyskere og andre som vil leie hytte, 
fortsetter hun.

I Norge er det registrert 440.000 fritids-
eiendommer. Regner vi ut i fra at kun seks 
prosent av norske hytter leies ut, vil det si at 
over 410 000 av dem står tomme store de-
ler av året. En undersøkelse gjort av YouGov 
for Novasol, viser at tre av fem hytteturister 
kommer fra Tyskland. Likevel er det ikke 
alltid plass til dem.

To av tre hytteeiere svarer at de ikke er 
interessert i å leie ut hytta, både fordi de 
bruker den selv, og fordi de ikke er interes-
sert i å ha fremmede i hytta. Særlig er det 
de over 60 år som nøler med å leie ut hytta. 

– Uansett årsaksbilde er det litt rart at det er 
så stor forskjell på nordmenn kontra sven-
sker og dansker, undrer Buen seg, som selv 
er dansk, men har bodd i Norge i over 30 år.

– Mange har et sterkt forhold til hytta si, 
og kvier seg veldig for å la andre bo der. År-
sakene er gjerne sammensatte. De over 60 år 
sitter ofte ganske godt i det økonomisk, og 
vil derfor ikke ha særlig behov for å leie ut 
hytta si.

Mange hytteeiere oppgir at de synes det 
betyr mye å kunne reise opp på hytta når 
som helst, på lik linje med det å ha tilgang 
på treningssenter eller bil når du egentlig 
ikke bruker disse godene særlig.

– Også er det nok en god del som opple-
ver at det blir litt for styrete å leie ut, og at 
det dermed ikke er verdt det, avslutter Buer.

Kilde: Roger Grosvold/abchyttenyheter.no
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Millioner til 
kysthytte-
bevaring
DNB ved stiftelsen har i går gitt 15 millioner 
kroner til et vedlikeholdsfond for Oslofjorden 
Friluftsråd (OFR) sine 61 kystledhytter langs 
Oslofjorden. Disse hyttene hadde i 2017 over 
33.000 gjestedøgn og det ser ut til at det blir en 
ytterligere øking i år.

Alle de 61 kystledhyttene langs Oslofjorden 
har behov for kontinuerlig vedlikehold og opp-
gradering. Flere av bygningene har kulturhisto-
risk interesse og er verneverdige. OFR er opptatt 
av å sikre hyttene for fremtidig bruk, ikke minst 
for alle barn og unge som besøker hyttene. I fjor 
var det flere skoleklasser og grupper av barn og 
unge som leide hyttene. Stiftelsen til DNB har 
tidligere også bidratt med midler til istandset-
ting av kystledhytter. I tillegg har de gitt mid-
ler til bygging av Friluftshuset på Storesand som 
skal igangsettes i løpet av kort tid. 

Kilde: OFS

FYRING MED PARAFIN PÅ HYTTA?
Fra 1.1. 2020 har våre politikere 

bestemt at det ikke lenger skal 
være tillatt å fyre med fossil pa-
rafin i små brennere som brukes i 

kaminer for hytter og hus. Salg av fyrings-
parafin (2016-tall) forteller SSB at bare ut-
gjorde 2,3 promille av norsk oljeforbruk, 
men her var symbolpolitikken viktigst for 
våre folkevalgte i «Klimaforliket».

Hva gjør vi da? Hytter uten strøm har 
unntak fra forbudet, men det hjelper lite 
når de store oljeselskaper nå tar fyrings-
parafin ut av sortimentet. Fra Geir Jansen 

i Norsk Varmeteknisk Forening (NVF) 
har vi etter spørsmål mottatt informasjon 
omkring viktige prinsipielle sider rundt 
spørsmålet. Han sier følgende: 

 «Når det gjelder vanlig parafin, ser vi 
nå at det er flere produsenter som allere-
de har stengt produksjonen av dette pro-
duktet. Bio-Parafin er et fullverdig pro-
dukt som gir svært gode brennverdier. På 
vanlige parafinbrennere anbefaler vi at en 
godkjent servisetekniker kommer og inn-
justerer brenneren, dette for å få en opti-
mal forbrenning, bedre driftsøkonomi og 

mindre soting. Det er også bra for miljøet. 
Det kan også være at det må skiftes pak-
ninger og gamle slanger som ikke er be-
regnet for bio-parafin»

Jansen vil i senere utgaver i av Hytte & 
Fritid komme tilbake med en mer detal-
jert artikkel om emnet. Vi vet at mange 
hytteeiere fortsatt er avhengig av parafin-
kaminer for oppvarming av hytta.  Derfor 
håper vi før forbudet trer i kraft å kunne 
bidra med mer opplysninger – også om 
hvilke utsalgssteder som finnes de for-
skjellige steder i landet.



Avsender:  
Norges Hytteforbund  
Billingstadsletta 25,
1396 Billingstad

Norges Hytteforbund  
Øvre Slottsgate 11  
0157 Oslo

Norges Hytteforbund  
Øvre Slottsgate 11  
0157 Oslo

Dess flere medlemmer vi er, dess mer kan vi 
utrette for eiere av fritidsboliger i Norge!

●  Norges eneste landsomfattende  
interesseorganisasjon for lokale hyttevel 

    og enkeltmedlemmer.

●  Eid og og styrt av hyttefolket og uten  
bakenforliggende kommersielle interesser.

●  Mange medlemsfordeler, medlemsblad 
    og rådgivning med juridisk hjelp for  
    hyttelivets mange utfordringer.

●  Er høringsinstans for hyttefolket. Taler  
hyttefolkets sak i media , og i kontinuerlig 
dialog med stat og kommune.

Se www.hytteforbund.no 
Private  innmeldinger med navn, adresse, mail og 
 hyttekommune sendes til norges@hytteforbund.no, 
eller via vår nettside www.hytteforbund.no.   

Hyttevel som melder seg inn må oppgi kontakt-
person, adresse, hyttekommune og antall fritidseien-
dommer tilknyttet velforeningen.

MELD ET MEDLEM TIL  NORGES HYTTEFORBUND  
– EN PARTNER  SOM TALER DIN SAK 

VI VERNER OM HYTTELIVET – DET MEST TYPISKE VED NORSK LIVSSTIL

VERV ET MEDLEM  TIL NORGES  
HYTTEFORBUND (NHF) DIN PARTNER  
FOR DET GODE HYTTELIV


