
Ny bistandsavtale for organiserte NHF-

medlemmer 

Norges Hytteforbund (NHF) har nylig inngått en bistandsavtale med revisjons- og rådgivningsfirmaet 

BDO. Avtalen medfører at foreninger, sameier, veistyrer, med flere, som er medlem av NHF, kan få 

bistand av BDO i klagesaker knyttet til kommunale avgifts- og gebyrfastsettelser. 

BDO har et av landets mest spesialiserte rådgivningsmiljøer innen offentlig sektor. Selskapet har 

særskilt kompetanse på hvordan offentlige avgifter og gebyrer skal fastsettes, herunder hvilke 

maksimalbeløp kommuner kan ta, og hvilke dokumentasjonskrav som kan stilles til kommuner. 

Dersom organiserte medlemmer i NHF ønsker å klage på avgifts- og gebyrfastsettelser, kan BDO tilby 

å vurdere saken i forkant og utarbeide grunnlagsdokumenter som kan brukes i dialog med 

kommunen og i eventuelle klagesaker. Aktuelle områder er vann og avløp, renovasjon, feiing og 

tilsyn, byggesaker og oppmåling.   

Kontakt først NHF 

Det er viktig å være klar over at NHFs medlemmer i første omgang skal henvende seg til NHFs 

administrasjon for en innledende vurdering av grunnlagsdokumentasjonen. Dersom den anses som 

tilstrekkelig for en saklig vurdering, videreformidler NHF saksmaterialet til BDO som vil gjøre en 

vurdering av hvorvidt det er grunnlag for videre utredning av det aktuelle spørsmålet. Hvis det er 

grunnlag og behov for videre analyse- og utredningsarbeid, vil BDO direkte til det aktuelle medlem 

skissere en prosjekt- og fremdriftsplan samt angi et prisestimat. Dette arbeid, i tillegg til oppfølgende 

dialog med medlemmet, via telefon eller i et fysisk møte og begrenset oppad til én time, faktureres 

ikke.

Øvrige vilkår: 

 Ved behov for mer omfattende arbeid vil BDO i forkant gi et estimat for maksimalt honorar. 

 Honorar faktureres direkte fra BDO til medlemmet, i henhold til medgått tid. 

 BDO rapporterer funn, vurderinger og anbefalinger i form av et notat til medlemmet, og 

bistår for øvrig i aktiviteter som løpende blir nærmere avtalt (møter med kommunen m.m.). 

 For øvrig gjelder BDOs standardvilkår for rådgivningsoppdrag.  

 NHFs medlemmer får 20 prosent rabatt på BDOs gjeldende ordinære timesats.  

For spørsmål i forbindelse med selve avtalen kan du kontakte styremedlem i NHF, Jens N. Engelstad 

på jens@norgeshytteforbund.no. Konkrete sakshenvendelser sendes til norges@hytteforbund.no. 


