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MEDLEMSBLAD FOR NORGES HYTTEFORBUND – TIL NYTTE FOR DEG OG DIN HYTTE

Tøff kamp mot utbyggere 
av vindkraftverk

• Norsk Førstehjelp
Hva skal du gjøre når uhellet først inntreffer

• Forenklingene i Plan- og bygningsloven

• Innløsning av festetomt
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MEDLEMSKONTINGENT

Personlig medlem:  kr 500,-
Velforening:
2-20 medlemmer  kr 1 000,-
21-50 medlemmer  kr 2 000,-
51-200 medlemmer  kr 3 000,-
201-500 medlemmer  kr 4 000,-
Over 500 medlemmer  kr 5 000,-
Velsammenslutning:  kr 1 000,-
Kontingentår: 1. januar - 31. desember

Medlemsskapet må sies opp skriftlig
Kontonr: 1271.29.40415 

BIDRAG TIL INNHOLD

Stoff til neste utgave av Hytte og Fritid 
sendes direkte til redaksjonen 
norges@hytteforbund.no

Frist for levering av innlegg: 
Utgave 2/21: 15. juni 2021

Norges Hytteforbund og redaksjonen frasier 
seg ansvar for innleggene i Hytte og Fritid.

Gi beskjed dersom innlegget skal være 
anonymt.

Navn og adresse må gjøres kjent for 
 redaksjonen.

Redaksjonen forbeholder seg retten til å :
• Forkorte innlegg pga. plassmangel

• Fremlegge svarinnlegg for de/den 
involverte før trykking.

• Gi tillatelse av formidling av medlems-
bladets innhold til andre publikasjoner, 
derav også digital videreformidling.

Bruk av bladets innhold må på forhånd
avtales med ansvarlig redaktør.

www.hytteforbundet.no

ANNONSERING

Priser:
1/1 side:  kr 20.500,-
1/2 side:  kr 15.500,-
Annonsefrist utgave 2/21: juni 2021

Annonsemål i papirutgaven:
1/1: 190mm x 260 mm
Utfallende 1/1:  210 x 280 + 3 mm
1/2 side:  190mm x 120 mm

Ta kontakt for annonsemål på nett og for 
årsavtaler.
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Covid – 19 pandemien settes det stadig 
nye rekorder når det gjelder registrerte 
smittede. For at ikke pandemien skal 

komme ut av kontroll har både lokale og 
sentrale myndigheter forsterket tiltakene for 
å få bukt med pandemien. Det hviler også et 
stort ansvar på alle hytte- og fritidsboligeiere 
for å bidra til unngå at viruset spres over det 
ganske land. Det er særdeles viktig at hytte-
folket unisont følger de strengeste smittevern-
tiltakene, enten de er i kommunen du reiser 
fra eller den du reiser til. 

Utskrevet eiendomsskatt for 2021 ble lagt 
ut i de forskjellige kommunene om kring den 
1. mars. Siden det har Norges Hytteforbund 
(NHF) fått utallige henvendelser fra frustrerte 
hytteeiere som for skatteåret 2021 har fått 
en stor økning i eiendomsskattetakst på 
sin fritidsbolig. Flere kommuner har valgt å 
omtaksere alle fritidsboliger for 2021, eller har 
gjort endringer i takstberegningene som etter 
NHF´s syn ikke er hjemlet i eiendomsskattelo-
ven. Trenger du som medlem hjelp, ta kontakt.

I månedsskiftet februar/mars ble medlems-
kontingenten sendt ut. Ved en feil ble det 
for individuelle medlemmer oppgitt et galt 

kontonummer for innbetaling av kontingen-
ten. NHF beklager det inntrufne og har nå 
rettet feilen. 

Som det ble nevnt i forrige leder har forbundet 
siden i høst prioritert en oppgradering av våre 
hjemme- og Facebooksider. På vår hjemme-
side kan du nå også finne en spørsmål- og 
svarliste (FAQ) over ting som medlemmer 
lurer, eller kan lure på. Fremover vil siden være 
under kontinuerlig oppdatering. 

Med hilsen
Trond G. Hagen 
styreleder

Leder
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NORSK FOLKEHJELP 

- HVA SKAL DU GJØRE NÅR UHELLET FØRST INNTREFFER 

TØFF KAMP MOT UTBYGGERE AV VINDKRAFTVERK

FORENKLINGENE I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

INNLØSNING AV FESTETOMT 

Avsender: Norges Hytteforbund, Billingstadsletta 25, 1396 Billingstad

Vi hjelper deg med nybygg, tilbygg og service

Ring Hyttefixer’n på 90 84 42 78 så hjelper vi deg!
firmapost@hyttefixer.no | Besøk vår nye hjemmeside www.hyttefixer.no

Returadresse:EAK-Vel | C/O Erik Helli, Ørretveien 13, 1481 Hagan

I 2020 ga vi opp mot 250.000,- tilbake til løyper, stier og ulike 
arrangementer på Sjusjøen. Handler du hos oss støtter du 
ditt nærmiljø på fjellet! Ha et trivelig opphold på Sjusjøen.

Mandag - lørdag

09-21
Søndag

09-18

KIWI
Sjusjøen

Hilsen alle oss på 
KIWI Sjusjøen

MEDLEMSFORDELER
Som medlem i Norges Hytteforbund får du rabatter i utvalgte bedrif-

ter. Noen av avtalene er for organiserte vel, foreninger og sameier, mens 
andre er for privatpersoner (merket individuelt). For de fleste avtaler må 

medlemsnummer oppgis.

MEDLEMSBLAD FOR NORGES HYTTEFORBUND – TIL NYTTE FOR DEG OG DIN HYTTE

STYRET

STYRELEDER OG 
ANSVARLIG REDAKTØR:
Trond Hagen 
Skedsmokorset, har hytte på Kvitfjell i 
Ringebu kommune i Gudbrandsdalen.

STYREMEDLEMMER:
Turid Knutsen
har hytte på Tvervåg på øya Frøya i 
Trøndelag.

Per Gunnar Halvorsen
har hytte i Sarpsborg og på 
Ringebufjellet.

Birgitta Ericsson
har hytte i Sponvika/ Halden.

Erik Helli
har hytte på Elgåsen/Sjusjøen 
og Målselv

VARAMEDLEMMER:
Jens N. Engelstad
har hytte på Skeikampen.

Halvor Stormoen
har hytte i Sverige.

EIENDOMSSKATT

Er du misfornøyd med eiendoms-
skatten og føler du har grunn til å 
klage? Da bør du fremme en klage til 
kommunen. Hvis ikke, utelater du deg 
selv i den videre saksgang. Da kan du 
ikke fremme eller delta i en klage til 
Sivilombudsmannen, eller delta i et 
eventuelt søksmål mot kommunen.

Visste du at et antall hytteeiere i 
Ringebu kommune har gått til søks-
mål mot kommunen fordi kommunen 
etter deres mening bruker feil metode 
for beregning av eiendomsskatte-
takst? Og at alt tallmaterialet og 
 dokumentasjon er utarbeidet av 
Norges Hytteforbund? 
Saken kommer opp i Eidsiva 
lagmannsrett den 28.-29. april. 
Ønsker du ytterligere informasjon om 
saken, kontakt Norges Hytteforbund 
v/styreleder Trond G. Hagen.

Foto: Vidar Eriksen



HYTTE OG FRITID 54 HYTTE OG FRITID

FAKTA

Norsk Førstehjelp ønsker å gi 10 % rabatt 
til medlemmer av Norges  Hytteforbund 
ved kjøp av hjertestarter og førstehjelps-
kurs samlet. 

Rabattkode: hytteforbundet

For mer informasjon, se  
www.butikk.norskforstehjelp.no og  
www.norskforstehjelp.no  

NORSK
FØRSTEHJELP

Ca. 3.000 nordmenn får årlig hjertestans utenfor sykehus, av 
disse dør ca. 2.500. Til sammenlikning døde 44 personer i 
brann i 2020, 88 personer ved drukning og ca. 100 personer i 
trafikken. Hjerneslag rammer 11.000 personer og hjerteinfarkt 
15.000  personer hvert år.

AV: TERJE M. HALVORSEN

For hvert minutt som går uten at det startes hjerte- og lungeredning, 
reduseres sannsynligheten for å overleve en hjertestans med 10 %.  

70 % av hjertestansene skjer i hjemsituasjo-
nen/fritid. Effektiv behandling forutsetter 
tidlig diagnostikk og behandling. Ubehandlet 
eller forsinket behandling av hjerteinfarkt 
innebærer fare for hjertestans. 

Hvis du starter med hjerte- og lungeredning 
før ambulansen kommer og gir et strømstøt 
med en hjertestarter i løpet av de første   

3-5 minuttene, øker overlevelsen opp til 75 %. 

Vi har spurt legespesialist Terje M. Halvorsen i 
Norsk Førstehjelp AS om hva som skal gjøres 
ved en akutt alvorlig hendelse. 

Her er hans anbefalinger:  
Halvorsen anbefaler alle å delta på første-
hjelpskurs for å lære førstehjelp ved ulykker, 

hjerte- og lungeredning og bruk av hjerte-
starter. Hyttesameier bør gå sammen og 
investere i en hjertestarter. Alle hytter bør 
ha oppdatert førstehjelpsutstyr på fritids-
eiendommen. Regelmessig førstehjelpskurs, 
tilgjengelig hjertestarter og riktig førstehjelps-
utstyr bidrar til å redde liv. 

Artikkelen fortsetter neste side.

Sikkerhet
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Hytta er uerstattelig
For mange av oss er hytta et spesielt sted med uerstattelige minner

– som kanskje går generasjoner tilbake.

Med Super hytteforsikring får du akkurat det – en super forsikring til hytta. 
Alle plutselige og uforutsette hendelser er dekket, og i tillegg hjelper vi deg 

å ta vare på hytta di. Med hytteforsikring i If tilbyr vi også If Byggteknisk rådgivning.

Ta kontakt med oss i If på 21 49 24 00 
så forteller de deg mer om Super hytteforsikring og alle de andre  

gode fordelene du har som kunde i If. Du kan også lese mer om dette på if.no

I samarbeid med:

1. Tidlig forstått faresignal og alarm for å 
hindre hjertestans

2. Tidlig hjerte- og lungeredning for
å vinne tid

3. Tidlig bruk av hjertestarter for å starte 
hjertet

4. Medisinsk etterbehandling for å bevare 
god livskvalitet

1. Tidlig forstått faresignal.
• Et typisk symptom for hjerteinfarkt er 

akutte smerter i brystet, som kan stråle 
til venstre arm og/eller opp i halsen. 
Men også smerter i brystet som stråler til 
ryggen/mellom skulderbladene eller ned i 
magen kan være relatert til et hjerteinfarkt. 
Blodpropp i lungene eller utposning av 
hovedpulsåren vil også gi akutte smerter i 
brystet. Et typisk symptom for hjerne-
slag er akutt hodepine, ofte kraftig og 
klemmende. Kvalme (ev med oppkast) 
og svimmelhet kan høre med, men det 
er ingen betingelse. Lammelse i ansiktet 
(skjev i ansiktet, klarer ikke å smile), uklar 
tale, akutt redusert syn eller hørsel er tegn 
til hjerneslag. Lammelse i arm eller ben 
er også tegn til hjerneslag, dvs. at du ikke 
klarer å løfte arm eller ben. 

• Ved alle ovennevnte symptomer, ring 113.

2. Tidlig hjerte- og lungeredning.
• Når en person faller om, eller du finner 

en person som har falt om, så sjekk 
bevisstheten. Dette gjør du ved å rope til 
vedkommende, slå med håndflaten i an-
siktet, riste i personen eller klype i brystet. 
Hvis vedkommende ikke reagerer på dette, 
så rop etter hjelp og ring 113. 

• Undersøk om personen puster ved å legge 
øret ditt ned mot munnen til personen, hør 
om vedkommende puster. Kjenn også etter 
pust mot kinnet ditt, og se etter om bryst-
kassen til personen hever og senker seg. 

• Hvis personen ikke puster, så sjekk om 
det er frie luftveier. Dvs. om det er et 
fremmedlegeme i svelget som hindrer at 
personen puster, eller om det er tunge-
basis som blokkerer luftveiene (bøy i så 
fall hodet bakover).

• Hvis personen ikke puster, så start med 
hjertekompresjoner. Plasser hendene midt 
mellom armhulene, trykk ned 5-6 cm hos 
voksne, frekvensen skal være 100 kompre-
sjoner per minutt. Innblåsinger gjøres med 
munn-til-munn metoden, med hodet 

bøyd bakover (for å sikre frie luftveier), 
tommel og pekefinger klemmer igjen 
nesen til personen. Hjertekompresjoner og 
innblåsinger gjøres i forholdet 30:2. 

3. Tidlig bruk av hjertestarter. 
• Hvis du har hjertestarter tilgjengelig, så 

koble på denne raskest mulig. Denne vil 
automatisk analysere om det er en sjokk-
bar rytme, lade opp og gi hjertet et strøm-
støt når det er grunnlag for det. Dagens 
anbefalte halvautomatiske hjertestartere 
veileder deg i hjerte- og lungeredning og 
bruk av hjertestarteren. 

4. Medisinsk etterbehandling er den behand-
lingen som gjøres etter at ambulansen har 
kommet og videre behandling på sykehus. █

HVA GJØR DU?
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Naboer til de etter hvert mange vindkraftverk har en tøff jobb i kampen mot utbygging av vindkraft-
verk. Og når de først har kommet er det ingen enkel oppgave å få de fjernet. Norges Hytteforbund 
vil etter hvert følge noen av nåværende og kommende utbygginger. Ikke nok med at vindkraftverk 
slettes ikke hører hjemme i våre omgivelser byr utbygging også på utfordringer av teknisk art i form 
av forstyrrelse på TV signaler og ikke minst støyplager. Nyere forskning fra Sverige og Norge viser 
at reinen holder seg unna vindmøllene og der reinen tidligere har beitet er det nå vindmøllene som 
bestemmer. 

Artikkel er sakset fra Kommunalrapport

Klagesaken om støy fra Tonstad vindpark går nå til endelig 
 avgjørelse hos Olje- og energidepartementet.

TEKST OG FOTO: TERJE LIEN 

Sirdal kommune og hytteeiere klagde 
på tiltaksplanen mot støy fra Tonstad 
vindkraftverk, men ble ikke hørt av NVE.

Støy over grenseverdiene fra vindturbinene er 
et sentralt punkt i klagesaken som NVE har 
behandlet knyttet til byggingen av Tonstad 
vindkraftverk i Sirdal kommune. Vindkraft-
verket med sine 51 turbiner er en av landets 
største og er allerede satt i drift. 

Men striden rundt vindkraftverket har ikke 
gitt seg.

Kan ikke avtale seg vekk fra støy
Et viktig tema i klagesaken som NVE har 
behandlet, er bruken av private avtaler om 
økonomisk kompensasjon som skal gå til 
såkalte «avbøtende tiltak» mot den støyen 
hyttene blir utsatt for. Sirdal kommune aner-
kjenner ikke disse avtalene som en oppfylling 
av støyvilkåret i konsesjonen. 

I sakspapirene til kommunestyret om denne 
saken heter det at det ikke ligger innenfor 
utbygger eller grunneiers avtalekompetanse 
å avtale seg vekk fra en nasjonal grense-
verdi som formelt er stadfestet gjennom 
 konsesjonsvedtaket. 

I saksframlegget pekes det på at grense-
verdien for støy er et ledd i en todelt nasjonal 
strategi for å motvirke støyplager, der en på 

den ene siden bruker forurensningsloven for 
å rydde opp i gamle synder og på den andre 
siden støyretningslinjen for å forebygge at 
nye støyproblem oppstår. 

Kommunen peker på at man trolig ikke vil 
kunne godkjenne bygging av nye hytter 
innenfor et område med for høyt støynivå 
uten at det er dokumentert tilfredsstillende 
verdier for innendørsstøy. 

Kommunen mener en økonomisk kom-
pensasjon for disse ulempene ikke ville blitt 
godtatt som en slik dokumentasjon, og 
Sirdal spør derfor om hvorfor dette skal være 
annerledes når det er NVE som er plan- og 
 bygningsmyndighet. 

Uakseptable kriterier 
En del hytteeiere har altså inngått avtaler 
om økonomisk kompensasjon, men ikke alle. 
Også hytteeiere har klaget til NVE på støyen 
fra vindkraftverket. 

Klagerne mener de tilbudte avtalene 
inneholder uakseptable kriterier og trekker 
fram et avtalepunkt hvor man må frasi seg 
muligheten til senere å rette rettslige krav mot 
vindkraftverket. 

De er også skeptiske til at de må signere på 
at de aksepterer etablering og drift av vind-
kraftverket, samt de støyulempene kraftverket 
kan føre med seg. Klagerne mener de ikke 
har akseptert at anlegget skal bygges, men 

tvert imot at de ikke har ønsket prosjektet 
gjennomført. 

De peker også på at støyberegningene som 
er gjennomført er teoretiske og at man derfor 
ikke helt sikkert kan vite hvordan det blir i 
virkeligheten. Det kan også tenkes andre ufor-
utsigbare skadevirkninger av vindkraft verket 
og de mener det derfor vil urimelig å kreve at 
man signerer på en avtale hvor man frasier 
seg retten til å fremme krav mot utbygger. 

Kommunestyret i Sirdal ba også om at 
enkeltturbiner som fører til mer støy enn gren-
severdien for støy ved flest fritidsboliger, blir 
flyttet eller tatt ut av prosjektet. I tillegg øn-
sker kommunen en midlertidig stenging  eller 
drift i støyredusert modus for de resterende 
vindturbinene der det vil gi størst uttelling i 
form av redusert støybelastning. 

Ingen nye opplysninger
NVE på sin side mener det ikke har kommet 
fram nye opplysninger i klagene som gir 
grunnlag for å endre den godkjenningen av 
tiltaksplanen for støy som ble gitt i mai i fjor. 

Direktoratet mener en økonomisk kom-
pensasjon er et relevant avbøtende tiltak i 
tiltaksplanen for støy, og at det er hjemmel 
for slike avtaler. 

NVE skriver også i sin avgjørelse at de ikke har 
myndighet til å gripe inn i avtaler mellom to 
parter, og at NVEs rolle i denne omgangen 
har vært å vurdere om den fremlagte tiltaks-
planen tilfredsstiller de kravene som NVE og 
Olje- og energidepartementet har satt. 

Dermed opprettholder NVE sin godkjenning 
og sender klagene videre til Olje- og energi-
departementet for endelig avgjørelse.

TØFF KAMP MOT UTBYGGERE 
AV VINDKRAFTVERK

Illustrasjonsbilde fra Vardafjellet vindkraftverk.

Artikkel er sakset fra Kommunalrapport

NVE BEORDRER STANS FOR 
VINDKRAFTVERK I SANDNES 
TEKST OG FOTO: TERJE LIEN

NVE beordrer Vardafjellet vindkraftverk i  Rogaland til å stanse alle 
sine turbiner fordi de forstyrrer TV- signalene til naboene. Turbi-
nene må stanses fram til man har fått fikset problemene. 

Det var i høst at NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) fikk 
beskjed om at det nyoppførte vindkraftverket påvirket TV-signalene til 
naboene. 

Vindkraftverket fikk beskjed om å få på plass permanente og midlertidi-
ge løsninger som gjorde at TV-signalene var rettet opp innen 
6. november. Dette ble ikke ordnet, og dermed fikk de pålegg om å 
stanse to av turbinene. 

Dette hjalp ikke, og dermed må også resten av turbinene stanses, 
opplyser NVE. 

- Konsesjonær skal oversende NVE en bekreftelse på at turbinene er 
stanset senest innen 16.11.2020 klokken 15.00, heter det i vedtaket. 

(©NTB)

Vindkraft

Nådde ikke fram med 
støyklage på vindkraftverk
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REIN SKREMMES AV VIND -
TURBINER, MENER FORSKERE

Et nesten ti år langt forskningsprosjekt gjort i forbindelse med 
etableringen av Rákkocearru vindpark i Berlevåg, med 15 turbiner, 
kan tyde på at reinen ikke liker vindmøller.

FRA NTB 19.11.2020

Vi finner større endringer i dyrenes 
arealbruk etter etablering av vindkraft 
enn man har funnet i forskningen før, 

både i Norge og Sverige, sier Sindre Eftestøl, 
forsker ved Institutt for biovitenskap ved Uni-
versitetet i Oslo til Klassekampen.

Han er en av Norges ledende reinsdyrforske-
re og har sammen med kolleger fra Norges 

miljø- og biovitenskapelige universitet fulgt 
reinen i reinbeitedistrikt 7, hvor Rákkocearru 
ligger, siden 2011.

Forskningen er gjort ved å putte GPS-hals-
bånd på 30 simler. Resultatene viser at reinen 
bruker området innenfor en ti kilometers radi-
us av vindmøllene betydelig mindre enn før. 
I kalveperioden får simlene i stor grad kalver i 
områder der turbinene ikke er synlige. Trekk-
mønstrene til reinen er også endret.  Reinen 
trekker fortere sørover, bort fra vinterbeitet i 
nærheten av vindturbinene.  █

Vi har landets mest fornøyde strømkunder!
Som medlem i Norges Hytteforbund får du blant markedets beste
medlemsavtaler på strøm.

Les mer på hytteforbund.no.

Best på kundeservice
Helt rå på pris

Vindkraft

Foto: Ole Henrik Kappfjell
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Tidligere leder i NHF Halvor 
Stormoen er en av de 1000 
som vant første runde mot 
staten. 

AV HALVOR STORMOEN

Striden står om retten til å overnatte i 
egen bolig i Sverige. Staten har varslet 
at de vil anke, mens Nordisk Ministerråd 

ønsker dialog med den rykende ferske organi-
seringen av Norske Torpare som i det lengste 
hadde håpet på et forlik. Slik gikk det ikke. 
12000 nordmenn har feriested i Sverige. Sa-
ken har fått store mediaoppslag i begge land 
og saken går nå videre til lagmannsretten i 
Oslo. Det blir meget spennende å følge sken. 
Her kan du lese utdrag fra pressemeldingen. 
Det er Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wi-
ig som fører saken for de norske torparne. 

NORSKE «TORPARE» TIL 
SØKSMÅL MOT STATEN

PRESSEMELDING 

OSLO, 04.12.2020 

Søksmål mot Staten om gyldigheten av karanteneplikt for 
eiere av fritidseiendom i Sverige

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig har i dag, på vegne av ca 1000 personer bosatt i 
Norge med fritidseiendom i Sverige, inngitt et søksmål mot Staten v/Helse- og omsorgs-
departementet for Oslo tingrett. Søksmålet er et såkalt gruppesøksmål, med samtidig 
begjæring om midlertidig forføyning. 

Gruppen har siden mars 2020 vært underlagt karanteneplikt ved retur etter reise med over-
natting til egen fritidseiendom i Sverige. For de fleste innebærer karanteneplikten i praksis 
et forbud mot å overnatte på, vedlikeholde og bruke egen fritidseiendom. Dette oppleves 
som et sterkt inngrep i grunnleggende rettigheter, med store negative konsekvenser for den 
enkelte familie. 

Gruppen krever at domstolene foretar en prøving av lovmessigheten av karanteneplikten, 
og anfører at karanteneplikten ved overnatting må settes til side som ugyldig. De sentrale 
anførsler i søksmålet er:

• Karanteneplikten er ikke gitt en forsvarlig begrunnelse som tilfredsstiller lovens krav.

• De aktuelle bestemmelsene i COVID-19-forskriften har blitt vedtatt i strid med aktuelle 
saksbehandlingsregler, blant annet plikten til å involvere og høre de som er 
særskilt berørt.

• Karanteneplikten ved overnatting er uforholdsmessig – den er verken egnet eller 
 nødvendig for å ivareta aktuelle smittevernhensyn, vurdert opp mot inngrepets 
styrke og varighet.

• Karanteneplikten er i strid med krav til likebehandling og ikke-diskriminering, blant annet 
vurdert mot eiere av fritidseiendom i Norge.

Gruppen krever at det åpnes for reiser med overnatting til egen fritidseiendom i Sverige uten 
karanteneplikt, og anser at et påbud om bruk av egen transport sammen med et forbud 
mot nærkontakt i Sverige vil være et tilstrekkelig og forholdsmessig smittevernstiltak. 

Gruppen representeres av advokat Lina Kliukaite Smorr og advokat Lars Marius Holm.

ØSTBY AARSKOG ADVOKATFIRMA  AS

DYRE ØSTBY    MAURITZ AARSKOG

Østby Aarskog Advokatfirma AS bistår private og organisasjoner 
som Norges Hytteforbund med rådgivning og tvisteløsning.

Vi bistår i typiske problemstillinger for eiere av fritidsboliger:

• Vei og byggesaker
• Festekontrakter
• Arv og generasjonsskifte
• Vann & avløp
• Byggetvister
• Kjøp / salg 

Ta kontakt med oss- det vil lønne seg
Sentralbord: 62 55 62 00 || Epost: post@ostbyaarskog.no
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For bolig- og fritidshus gjel-
der egne regler i tomtefeste-
forhold. I tomtefesteloven 
§§ 32 og 37 finnes regler om 
innløsning av festetomten, 
og hva slags pris fester skal 
betale ved innløsningen.

ADVOKAT MAURITZ AARSKOG

Bestemmelsen i § 37 gir uttrykk for 
to ulike måter å beregne innløs-
ningssummen på. Dels framgår at 

for festekontrakter som er evigvarende, kan 
bortfester ikke kreve høyere innløsningssum 
enn 25 ganger festeavgiften. Dels framgår at 
for festekontrakter som er tidsbegrenset, kan 
bortfester velge å kreve at innløsningssum-
men fastsettes til 40 % av råtomtverdien. 

De over nevnte reglene medfører at det ved 
innløsning av festetomt i festeforhold der 
festekontrakten er tidsbegrenset, regelmes-
sig må beregnes en tomteverdi. Spørsmålet 
blir hvordan tomteverdien skal beregnes. 
 Følgende framgår i tomtefesteloven § 37 om 
denne beregningen:

For det første skal tomteverdien beregnes på 
grunnlag av råtomtverdien. Dvs. tomten slik 
den var på det tidspunkt festekontrakten ble 
inngått. Verdiøkning som har oppstått ved at 
festeren selv eller tidligere festere har utført ar-
beid på tomten, skal ikke inngå i beregningen 

av innløsningssummen. Typisk har festeren 
eller tidligere festere stått for opparbeidelse 
av bygninger, vei, vann og kloakk på tomten, 
samt rydding mm, som ved fastsettelse av 
innløsningssummen ikke skal   
begunstige bortfesteren.

For det andre skal tomteverdien beregnes på 
grunnlag av at tomten ikke kan bebygges 
ytterligere. Dvs. at man ved beregning av  
innløsningsvederlaget skal se bort fra tomtens 
eventuelle utbyggingspotensiale. Det forhold 
at tomten eventuelt kan bebygges ytterligere, 
er en verdi som etter regelverket tilfaller feste-

Innløsning av 
festetomt

Festetomt

FESTETOMT

En festetomt er en del av en landeien-
dom der det foreligger et leieforhold 
mellom en grunneier, og en fester/
leietaker. Grunneieren krever inn en 
grunnleie. Leieforholdet er fastlagt i en 
festekontrakt. Festekontrakten sikres 
rettsbeskyttelse ved tinglysing. For-
hold angående tomtefeste reguleres av 
«tomtefesteloven». //Wikipedia

ren. Imidlertid er det også slik at tomteverdien 
beregnes uavhengig av hvilken standard det 
er på det som er bygd på tomta. Dersom 
bygningen(e) er i dårlig stand, må tomte-
verdien beregnes ut fra at det kan føres opp 
moderne bygg av samme type og størrelse 
som eksisterende bebyggelse.

Ut fra det over nevnte fastsettes det et 
innløsningsvederlag. Fastsettelsen bygger 
på et bredt skjønn der blant annet størrelse, 
 beliggenhet og andre forhold ved tom-
ten er relevante momenter i beregningen. 
Regelmessig framlegges det i saker om 

innløsning bevis for priser på sammenliknbare 
tomter og priser i samme eller liknende strøk, 
for å belyse hva som argumenteres for å være 
rett innløsningssum for den aktuelle tomta. 

Dersom fester og bortfester ikke kommer 
fram til en enighet om hva som er riktig 
 innløsningssum, må dette fastsettes i et 
rettslig skjønn.

Foto: Erik Helli



HYTTE OG FRITID 1716 HYTTE OG FRITID

TEKST: EIRIN BRUHOLT 
FOTO: HONORATA GAJDA

«Mangelen på kunnskap både var, og er 
fortsatt, en av de største utfordringene når 
det kommer til statusen på pollinatorer i 
Norge», sa Guri Tveito fra Mat- og Landbruks-
departementet under webinaret Promoting 
Pollinators.

Dette var blant mange av de viktige budska-
pene som ble presentert på webinaret som 
ble arrangert i november 2020. Og det stem-
mer at Norge mangler mye kunnskap og data 
når det gjelder statusen til populasjonene av 
blant annet humler. Det er kun takket være 
Astrid Løken at vi i det hele tatt har særlig 
med data fra tidlig 1900- og sent 1800-tallet. 
Her har hun artsidentifisert svært gamle funn 
som har gitt oss grunnlag til historiske data. 
Selv kartla hun også store deler av Norge i 
hele sin karriere som humleforsker, også i mer 
turbulente tider som under andre verdenskrig. 

Kritisk med historiske data
Historiske data er viktig for å kunne sammen-
likne dagens data. Da kan vi lete ett mønster 
i dataene og ser på hvordan utviklingen i 
utbredelse og mangfold har endret seg over 
lengre tid. Et eksempel er kløverhumla, Norges 

mest truet humleart, som har kun blitt obser-
vert på Østlandet og noen få forekomster i 
Trøndelag det siste tiåret. Tidligere observa-
sjoner har derimot vist at kløverhumla tidlige-
re kunne finnes både på Vestlandet og mer 
utbredt rundt Møre og Romsdal og Oppland. 
Også slåttehumla, som var trodd utryddet 
frem til den ble gjenfunnet i 2010 for første 
gang på 60 år, er kun å finne på Østlandet til 
tross for tidligere forekomster på Vestlandet. 
Men, er det virkelig ikke mulig å finne disse 
artene hvor de har blitt funnet før?

Det er faktisk ikke godt å si om slåttehumla 
kun er å finne på Østlandet, eller om det 
fortsatt finnes noen populasjoner av den på 
Vestlandet. Det er dette som er problematisk 
med lite kartlegging av humler, og for så vidt 
andre pollinatorer. Dessverre er det også slik 
at mange miljøorganisasjoner og andre med 
gode artskunnskaper ofte ikke har hverken 
tid eller ressurser til å kartlegge slik at vi får 
et mer realistisk bilde av mangfold og utbre-
delse. Heldigvis har «Folkeforskning» blitt et 
begrep som er i stor vekst her i Norge, og også 
i andre land i Norden. 

Folkeforskning blir til
Også La Humla Suse har sett nytten i å bruke 
Norges befolkning til å kartlegge humler. Der-

for ble et prosjekt om folkeforskning planlagt 
i 2020 med håp om gjennomføring i 2021. Et 
så natur-elskende folk som nordmenn er en 
uvurderlig og ubrukt ressurs når det kommer 
til kartlegging. Derfor ønsker La Humla Suse å 
lære opp frivillige til å kunne kartlegge hum-
learter slik at det kan bli mer kartlegging over 
hele landet av alle arter.

Det kan være lett å tenke at det er viktig at vi 
kartlegger de sjeldneste artene vi har i Norge. 
Realiteten er at det er helt essensielt å kart-
legge alle artene vi har i landet. Dette er for å 
kunne observere om noen arter blant annet 
beveger seg i høyere eller nordligere strøk enn 

LA HUMLA SUSE -
FOR MAT MÅ VI HA!

I Norge er 30% av alle humler og bier oppført på den nasjonale 
rødlista. Med stadig dårligere levekår for pollinerende insekter vil 
trolig denne prosentsatsen bare øke i årene fremover.  Heldigvis 
sier forskere at vi kan snu trenden og forhindre utryddelse av 
 rødlistede biearter, men da må vi handle nå.

ARTSKARTLEGGING MÅ BLI EN STØRRE SATSING

Natur

før grunnet klimaendringer, eller om utbyg-
ging fører til at flere arter sliter. Eller rett og 
slett om noen arter gjør det bedre nå enn for 
hundre år siden. Ved å ha flere som kan kart-
legge landet vårt for vil vi kunne få en langt 
mer realistisk representasjon av mangfoldet 
og utbredelsen av humler. Sammen kan vi 
bidra til å samle kunnskap som vil være svært 
verdifullt for å kunne tilrettelegge for humlene 
i Norge. Men skal vi få til dette må satsingen 
på kartlegging blir større, og mer midler må 
gå til slike prosjekter.

før grunnet klimaendringer, eller om utbyg-
ging fører til at flere arter sliter. Eller rett og 
slett om noen arter gjør det bedre nå enn for 
hundre år siden. Ved å ha flere som kan kart-
legge landet vårt for vil vi kunne få en langt 
mer realistisk representasjon av mangfoldet 
og utbredelsen av humler. Sammen kan vi 
bidra til å samle kunnskap som vil være svært 
verdifullt for å kunne tilrettelegge for humlene 
i Norge. Men skal vi få til dette må satsingen 
på kartlegging blir større, og mer midler må 
gå til slike prosjekter. █
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Norges Hytteforbund har i mange år satt søkelys på hyttenes 
plass i det norske demokratiet. Bakgrunnen er det betydelige 
omfang fritidsboliger vi etter hvert har fått, og endrede bruks-
mønstre. I 2020 har hyttenes betydning i den norske samfunns-
modellen blitt enda tydeligere. Først ved et hytteforbud, begrun-
net i dårlig kapasitet i det lokale helsevesenet i hyttekommunene 
til å mestre en pandemisituasjon. Deretter ved utgivelse av nye 
statistikker fra SSB, Statistisk Sentralbyrå, som forteller om om-
fanget av fritidsboliger i Norge, samt art og geografisk fordeling. 
Nylig kom utredningen NOU 2020:15, «Det handler om Norge» 
fra  Demografiutvalget ledet av Victor D. Norman.

Det har også dukket opp flere 
debattinnlegg, som i Aftenposten 
10.12.20, som legger seg på et nivå 

med overskriften «Den norske hytta er blitt 
en klimaversting», og plasserer den norske 
samfunnsmodellen med et betydelig antall 
fritidsboliger ved omtale som «Det er de sosi-
ale, kulturelle og mentale verdiene som under-
strekes og hylles i det tradisjonelle narrativet». 

Vi føler det er litt trist å møte en så smalsporet, 
nærmest fanatisk vurdering, basert på en 
ufullstendig og ensidig samfunnsanalyse.

Et lite faktabilde:
Nøkternt er registrert ca 470 000 fritids-
boliger. Det er dessuten registrert ca 12 500 
norskeide fritidsboliger i Sverige, med omtrent 
samme bruksmønster. Med noen uregistrerte 
boliger, setre og leiligheter brukt som fritids-

boliger, kan ca 500 000, en halv million, være 
en riktig dimensjon.

SSBs har kartlagt at ca halvparten av disse 
er enkeltstående bygg uten nære naboer, og 
den andre halvparten ligger i fritidsboligom-
råder, definert som mer enn 5 stk samlet, og 
i mindre enn 75 meters avstand. Halvparten, 
ca 250 000 er altså fortsatt enkeltstående, 
uten nære naboer. Av de som ligger i fritids-
boligområder, er ca 90 000 i områder med 
50 eller fler. Ca 110 000 er i områder med fra 
5 til 24 hytter.

De 25 kommunene med flest, har samlet 
ca 100 000 fritidsboliger. Vi må telle 100 
kommuner for å dekke halvparten av fritids-
boligene. Den andre halvparten er fordelt 
på vel 250 kommuner. Altså en betydelig 
spredning. Nesten 80 prosent av alle hytter 
i Norge ligger innen 4 timers kjøretid fra de 
seks største tettstedene.

Storfamiliens samlingssted
Bruken av hyttene er en vesentlig faktor. Det 
er ikke bare bygningene som er vesentlige. 
Mennesker gir liv til områdene. SSB opererer 
her med gjennomsnitt: Bruk 30 dager pr år, 
og snitt 4 personer pr hytte. Undersøkelser 

Fritidsboligenes  samfunn s -
bidrag i  lokaldemokratiet

Hyttenes plass i det norske demokratiet

TEKST: HALVOR STORMOEN |  
NORGES HYTTEFORBUND

Festetomt

i større hytteområder, som Trysilfjellet og 
Gausdal forteller om ganske andre tall: Bruk 
62,5 og 63 dager pr år, og gjennomsnittlig 
belegg 7,2 personer pr natt. SSB har kartlagt 
størrelsen til gjennomsnittsareal 62,2 kvm 
i 1982, og 96,2 kvm i 2019. De siste har til-
nærmet boligstandard. Hyttene er mer og 
mer blitt storfamiliens samlingssted, til erstat-
ning for de gamle slektsgårdene som hadde 
en slik funksjon.

Sysselsettinger demper fraflytting
Effekten på det lokale næringslivet er bety-
delig. Både mht bygging og vedlikehold av 
hyttene, salg av fritidstilbud, og ikke minst 
varehandel. I mange av lokalsamfunnene 
med betydelig antall hytter, beskrives fritids-
boligene og den tilhørende sysselsettings-
effekten som selve limet i bygda. Brukerne 
regnes ikke som turister i hyttekommunene. 
Fritidsinnbyggere eller delårsbeboere er brukte 
begrep. NOU 2020:15, «Det handler om 
 Norge» har nedfelt det vi har kartlagt tidligere:

Nær halvparten av befolkningen har i dag 
tilgang på en fritidsbolig, enten ved å være i 
direkte eierfamilie, storfamilien, eller så nær 
vennekrets at de kan velge å si «Nå reiser vi 
på hytta».

Fritidsboligene bidrar til samfunnsutvikling
Det er mulig den til nå anvendte definisjonen 
årsinnbyggere trenger en oppdatering: SSB: 
«Årsinnbyggere = antall fritidsboliger ganger 
tre pluss antall folkeregistrerte innbyggere». 
Store hyttekommuner som Hol og Vinje har 
med denne definisjonen om lag fem ganger 
så mange årsinnbyggere som folkeregistrerte 
innbyggere. Man kunne registrere nedgang i 
folketallet i 291 kommuner i 2019, knyttet til 
lavere innvandring, synkende fruktbarhet og 
et sentraliserende flyttemønster.

Distriktsdemografiutvalget, NOU 2020:15, for-
teller at distriktene får en kraftig vekst i antall 

eldre, og er avhengige av tilflytting enten fra 
utlandet eler fra mer sentrale kommuner for 
å opprettholde folketallet på sikt. Samtidig 
bygges det ca 6 000 nye hytter pr år, de 
fleste innenfor fritidsboligområder. Med den 
betydelige andelen fritidsboliger vi nå har, er 
det på tide å ta med dem i vurderingen av 
samfunnsutviklingen i distriktene.

Rådende politikk for boligbygging er sentra-
lisering og konsentrasjon rundt knutepunkter. 
Dette er stilltiende akseptert av store deler av 
befolkningen. Kanskje fordi halvparten har 
en ventil i bosituasjonen, ved å kunne si «Nå 
reiser vi på hytta».Noen er redd for naturinn-
grepene ved hyttebygging. Områdene med 
tettbygde fritidsboliger utgjør totalt ca 414 
kvadratkilometer, det er 0,8 % av alt bebygd 
areal. Det vesentligste av dette er fortsatt 
grønt og tilgjengelig. Areal som faktisk 
nedbygges og gjøres utilgjengelig knyttet til 
utbygde og gitte konsesjoner for vindkraft-
verk, i store industrianlegg med betydelige 
naturinngrep, vurdere bransjen selv til   
ca 1 000 kvadratkilometer, mens andre an-
slag sier 2000. Altså i beste fall godt over det 
dobbelte av den samlede hyttebyggingen.

Økt sysselsetting
Hva gir delårsbeboerne, eller fritidsbeboerne 
som de også kalles, av effekter for hyttekom-
munene? Selve bygningene bør man ikke 
frykte. De gir snarere betydelige effekter til 
sysselsetting og handel i distriktene. Mange 
av hyttekommunene har åpnet opp for å 
registrere flytting til hytta, og bli fullverdige 
innbyggere. Med de nye arbeidsmønstre vi 
har måttet lære oss det siste året, hvor hjem-
mekontor har fått en ny dimensjon, kan dette 
være et varig bidrag til at flere velger en slik 
løsning. Luftkvalitet og annen forurensning i 
byene gjør løsningen fristende for stadig fler. 
Det er ikke bare IT-løsninger som er driveren. 
Vi har erfaring fra gjenreisningsperioden på 

50- og 60-tallet. Da hadde vi en situasjon 
med motsatt fortegn, når far i huset ukepend-
let til byen og kom hjem hver helg.

Betydelig nettverk
Lokaldemokrati. Mange hyttekommuner 
har sett at de har betydelig kompetanse og 
kapasitet hos sine hyttebeboere. Hytte eierne 
er gode ambassadører for kommunene, 
med et betydelig nettverk. Kommuner har 
påbegynt en prosess hvor hyttefolket inviteres 
med på forsiktig vis til å bli hørt og lyttet til i 
lokaldemokratiet. Hytteeierne organiserer seg 
i velforeninger, og kommunene inviterer disse 
til felles drøftingsmøter 2 ganger i året, hvor 
man både forteller og lytter. FNs bærekrafts-
mål nr. 17 handler om «Samarbeid for å nå 
målene». Det er utarbeidet modeller for dette 
av Norges Hytteforbund.

Andre drivere som tilsier at det bør arbeides 
videre med sikte på å utnytte fritidsbolige-
ne og eierne i nye samfunnsmodeller, er 
overføringsmodellene til kommunene i stats-
budsjettet. Det er ikke gitt at dagens løsning 
blir stående, men det er et faktum at distrikt-
skommunene nå henter betydelige beløp pr 
innbygger i skatteutjevning. Kommunene fikk 
også merke sitt ansvar da pandemien kom: 
De er pålagt å ha kapasitet innen helse-
sektoren for den befolkningen de til enhver 
tid har innenfor kommunegrensen. Det endte 
med et forbud mot å reise på hytta. Fra 1980 
har vi hatt en krigsutflyttingsforskrift. Den er 
nok ikke laget for dagens moderne krigføring, 
men tar opp den fordelen vi har i Norge med 
mulighet til å flytte ut fra de tettbebygde 
byene om krise rammer.

Vi har mye å drøfte videre på veien mot et 
enda mer bærekraftig samfunn. Da må vi i 
det miste evne å se helheten, og lete etter 
løsninger derfra, ikke med sneversyn på 
enkeltsektorer. █
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MANGE ER  BETENKT OVER 
 FORENKLINGENE I PLAN- OG 
 BYGNINGSLOVEN 

Lovgiving

AV: RONNY HANSEN, RAUMA

«Fritidseiendommer omfattes av loven»
Miljødirektoratet presiserer altså at det er en 
lovpålagt oppgave for kommunen å samle 
inn avfall fra fritidseiendommer på lik linje 
med annet husholdningsavfall. I utgangs-
punktet vil derfor samtlige hytter være omfat-
tet av den kommunale innsamlingen.

«Men, for hytter som ikke ligger i tettbebygde 
strøk, har kommunen anledning til å unnta 
disse hyttene i lokal forskrift, jf. forurens-
ningsloven § 30 andre ledd, første setning. 
Alternativt kan kommunen etter søknad unnta 
bestemte eiendommer fra den kommunale 
innsamling, jf. forurensningsloven § 30 andre 
ledd, andre setning»

Miljødirektoratet gir dermed et stort hand-
lingsrom for den enkelte kommune i å håndtere 
loven på en fornuftig måte. Vi mener vi har 
ryggdekning for å mene at ikke alle kommuner 
har satt seg tilstrekkelig inn i dette unntaket 
som det er gitt en åpning i forskriften. 

Mange kommuner har inngått et samarbeid 
med interkommunale kommersielle selskaper, 
og har med enkelhet delegert ansvaret 

for hytterenovasjon til disse selskapene. 
Kanskje burde de ha utnyttet sin mulighet 
og vist større interesse for å legge arbeide i 
å differensiere ut fra lokale forhold. Mange 
kommuner tar seg ikke bryet og utnytter 
ikke muligheten som er gitt til nettopp dette. 
Det er kommunen som vedtar forskrifter og 
selskapene skal følge det som blir vedtatt i 
kommunen. De kommersielle selskapene får 
gjerne fritt spillerom for å inndra avgifter. 

Dette er etter vår oppfatning en fallitt-
erklæring av våre lokalpolitikere, som tross alt 
skal ivareta innbyggernes interesser. Det har 
ikke vært mangel på høringer

Det fritar ikke våre folkevalgte i å bruke   
sunn fornuft. 

Selvkostprinsippet er gjeldende og et kom-
mersialisert selskap som jobber for å holde 
kostnadene nede og inntjeningen oppe. 
Derfor er det begrensede renovasjonspunkt for 
hytter og fritidseiendommer. 

Ut fra lokale forhold har samtlige kommuner 
betydelige muligheter for å unnta eller diffe-
rensiere fritids/hytteeiendommer fra avgift 
gjennom tolkning av regelverket. Gjennom 
en prosess med den nye loven konkluderte 

Vestnes kommune med at det måtte gjøres 
en praktisk differensiering i samsvar med 
sunn fornuft, behov og krav. Her har kommu-
nens etat gitt faglige råd om hvilke områder 
som burde unntas avgiften. I Vestnes har 
lokalpolitikerne fulgt sentrale forskrifter og 
tilpasset kommunen til de lokale forhold og 
uten noen innsigelser verken fra fylkesmann 
eller departement. 

La oss håpe at de kommuner det gjelder revi-
derer sine forskrifter og utnytter de muligheter 
som forskriften byr på. 

Å pålegge feie- og renovasjonsavgift på 
småhytter utenfor allfarveg er lite gjennom-
tenkt. Kort sagt betyr det at alle hytter som 
ikke er lett tilgjengelig, må unntas feie og 
renovasjonsavgift. 

Selvsagt kan det legges til rette for inspeksjon 
eller feiing av hyttepiper med avgift etter 
gjeldende regulativ om en hytteeier mener det 
er behov for det.

Oppsummert er det altså slik at vi mener 
kommunene må bort fra sin enkle sjablong-
modell og se nytte opp mot kost i perifere 
områder. █

HYTTERENOVASJON 
- EN FALLITTERKLÆRING?

Miljødirektoratet har kommet med 
 føringer og  fastslår dette;
«Avfall fra fritidseiendommer anses 
som husholdningsavfall. Dermed har 
kommunene et lovpålagt ansvar for 
å sørge for avfallsinnsamling også fra 
alle landets fritidsboliger.»

Det er også viktig å presisere at stadig flere kjenner på at pålagt 
feieavgift og hytterenovasjon ikke harmonerer med de faktisk for-
hold i kommunene. Mange kommuner, om en ikke de aller fleste 
kommunestyrer har valgt å pålegge alle hytteeiere feieavgift og 
renovasjon. Dette er innført på en slik måte og med ens sjablong 
og faller svært ulikt ut for mange eiere av fritidsboliger. Langt fra 
alle fritidsboliger ligger i etablerte hyttefelt med tilkyttning til  
f. eks vinterbrøytet vei.

Flere dispensasjoner svekker kommunens planleggingsansvar 

Vi kunne i forrige  utgave av Velposten fortelle at Kommunal-
departementet foreslår endringer i plan- og bygningsloven. De 
mener det må bli enklere å gi dispensasjon fra allerede vedtatte 
planer, og at folk må få lage tilbygg og andre byggverk uten 
å melde fra til kommunen og uten å varsle naboene. Vellenes 
 Fellesorganisasjon har gått mot endringene.

FRA VELLENES FELLESORGANISASJON

Det er ikke bare Vellenes Fellesorganisasjon 
som går mot endringene: 
- Vi stiller oss kritisk til forslaget om å lettere 
kunne dispensere fra vedtatte planer. – Po-
enget med disse planene er å sikre helhetlig 
utbygging og arealforvaltning. Økt bruk av 
dispensasjon kan undergrave dette og føre til 
ned-bygging av strandsonen, advarer admi-
nistrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk 
Forening, Rune Aale-Hansen. 

– Prinsipielt skal man være varsom med å gi 
dispensasjoner, og man skal være enda mer 
varsom med å utvide denne adgangen. Dis-
pensasjoner dreier seg i stor grad om unntak 
fra arealplaner kommunen selv har vedtatt. 
Det som kjennetegner planprosessene er 
stor mulighet for medvirkning fra kommunes 
innbyggere, organisasjoner og andre myndig-
heter. I realiteten dreier dette lovforslaget 
seg om å gi lokalpolitikere økt mulighet til å 
fravike egne planer - som lokalbefolkningen 
selv i stor grad har medvirket til. 

Kultursektoren også bekymret
Kulturvernforbundet viser spesielt til viktig-
heten av forutsigbarhet i byggesaker og det 
klare utgangspunktet om at Plan- og byg-
ningsloven og vedtatte planer skal følges. - Vi 
uttrykker stor bekymring for at det i forslaget 
foreslås å senke terskelen for dispensa-
sjon – spesielt der det går på bekostning av 
kulturvernhensyn, herunder kulturhistoriske og 
arkitektoniske verdier, sier Kulturvernforbundet 
i sin uttalelse. █

Foto: Adobe Stock

Begge foto: Erik Helli
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Innløsning etter 
lyst og lune?

LYS ER KOSELIG, MEN HVA MED NATTEHIMMELEN?

I Norges Hytteforbund (NHF) er vi opptatt av tema lysforurens-
ning og vi får stadig henvendelser vedrørende dette tema. Uten 
unntak er det medlemmer som ønsker at vi skal ha dette på 
«dagsorden» og ta nattehimmelen tilbake. Det er etter hvert en 
kjent sak at det i Norge legges ut stadig nye arealer for bygging 
av fritidsboliger, og de aller fleste med områder legges ut med all 
tilgjengelig infrastruktur. 

TEKST OG FOTO: ERIK HELLI

Vi har en tanke om dette og mener at 
det nok har vært for liten kompetanse 
om dette emnet i de ulike kommuner. 

Det er jo her man må begynne. Muligens kan 
kommuneplaners arealdel være et greit sted å 
begynne. Kanskje burde den sette premissene 
for hvordan belysningen skal foregå både i 
offentlig infrastruktur og i den enkelte bygge-
tillatelse. Rett nok dekker enkelte kommuner 
seg bak en eller annen bestemmelse langt 
nede i planprogrammet, men særlig synlig er 
kommunene ikke når det gjelder dette arbei-
det. Det holder ikke.

Lysforurensing defineres altså med over-
skuddsbelysning
Utfordringen mange steder er at lyssetting 
ikke er godt nok planlagt. Det har rett og slett 
vært for lite fokus på tema. Det finnes ingen 
kultur på å begrense lysbruken vår, hverken i 
by eller på bygda. Denne trenden vil det nok 
ta mange år å få snudd. Men med relativt 
enkle grep kan belysning i hytteområder 
begrenses. Først og fremst bør produsenter 
av utebelysning designe armaturer som retter 
lyset ned og i størst mulig grad reduserer lys-
setting mot himmelen. Et konkret eksempel 
her er belysning i alpinbakkene som mange 
steder er opplyst hele døgnet. Lysløyper kan 
gjerne også stå belyst hele natten. Isolert sett 

kanskje ikke så mye å snakke om, men det er 
sum av all belysning som skaper overskudds-
belysningen. 

Lys versus menneskesinnet
Vi skal ikke glemme at lys også har en positiv 
effekt på vårt sinn. Uttrykket «mørkt og 
trist» er i måneder som november/desem-
ber på manges lepper. I Nord-Norge er sola 
fraværende i måneder i vinterhalvåret. Så 
ha ikke dårlig samvittighet når du ønsker litt 
ekstra lys i den mørkeste tiden. Med tanke på 
pandemien ser vi også at lys har en positiv 
innvirkning. NHF er opptatt av at temaet er 
mer sammensatt enn som så.

Oppsummert mener vi det er belegg for å si at 
det i by og land er behov for å få lysforuren-
sing på dagsorden. Veien å gå er nok først 
og fremst å gjøre det mulig å få på markedet 
produkter som reduserer belysning av him-
melen. Selv om en regulering nok kan få noen 
til å føle at dette er en inngripen i folks privat-
liv, er det nok en vei å gå, men neste gang du 
reiser fra hytta kan kanskje noe av lyssettin-
gen dempes? Men det er nok i bybildet det er 
mest å hente.

LYS PÅ GODT OG VONDT

Det er antatt at landbruksunntaket 
gjelder for vedkommende eiendom. 
Men det er noen nyanser som kanskje 

burde vurderes rettslig. 

For det første: Landbruket utgjør etter hvert en 
liten del av grunneierens inntekter fra gården. 
Den hovedsakelige inntekten er festeavgifter. 
Det blir altså en omvendt situasjon av det 
landbruksunntaket var motivert ut fra.  

Og for det andre: Grunneier har faktisk solgt 
noen tomter. Og da er det avtalt stive priser 
som ikke er i nærheten av det som er fore-
skrevet i loven. Er det altså slik at en grunneier 
helt vilkårlig kan bestemme om han vil selge 
til noen og nekte til andre? Og kan altså 
prisen være avgjørende for om det blir ja eller 
nei? En tolkning som synes rimelig for meg, 
er at hvis det er åpnet for salg av noen tomter 

på en eiendom, da må de andre festerne 
kunne kreve likebehandling. Det vil vi gjerne 
ha en vurdering av.

Med hilsen 
Helge Kolstad

Vi er blant de hytteeierne som har festet tomt av en grunneier 
som hovedsakelig motsetter seg innløsning. 

Foto: Erik Helli
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