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Pris helside inkl banner i 90 dgr:  
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og pakkepriser. For annonsering:  
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God høst

STYRET

Styreleder og ansvarlig redaktør:
Trond Hagen, bor på Skedsmo, har 

hytte på Kvitfjell i Ringebu kommune i 

Gudbrandsdalen.

Styremedlemmer:
• Sverre Stockinger, nestleder, bor i 

Drøbak, har hytta i Rollag i Nume-

dal i Viken.  

• Kristin Ramberg, bor i Oslo, har hytte 

i Engelsviken i Fredrikstad i Viken. 

• Karl Erik Aardal Karlsen, bor i  

Skallestad, har hytte på Blefjell.

• Kari Bente Aaserud, bor i Bærum, 

har hytte på Sjusjøen i Ringsaker i 

Innlandet. 

Varamedlemmer:
• Jens N. Engelstad, bor i Oslo, har 

hytte i Gausdal i Innlandet. 

• Per Gunnar Halvorsen, bor i Hal-

den, har hytte i Sarpsborg i Viken. 

Sekreteriat:
• Kersti Rokkan, bor i Asker, har 

hytte i Krødsherad i Viken.
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Leder

Med hilsen  
Trond G Hagen 
Styreleder

Med virkning fra 1. oktober er vi en 
organisasjon. De to organisasjonene 
har hver for seg kjempet for hytte-
eiernes interesser, men har i løpet 
av året konkludert at vi kan oppnå 
mer ved å samles i en organisa-
sjon. Begge organisasjonene håper 
dermed at sammenslåingen kan bli 
et vendepunkt, slik at fritidsboliger 
ikke fortsatt blir en salderingsposten 
hver gang et budsjett skal gå opp. Vi 
får nå flere jusrelaterte henvendelser 
enn spørsmål om ulike rabattordnin-
ger.

Det er fortsatt behov for oss. Det 
går ikke en dag uten at vi får hen-
vendelser fra hytteeiere som ønsker 
hjelp til å løse ulike utfordringer. 
Etter hvert ser vi klare mønstre og 
fortsatt er det saker som er relatert 
til tomtefeste, arv, vann & avløp vi får 
spørsmål om. Etter koronaepidemi-
en har det også dukket opp en del 
spørsmål vedrørende byggekontrak-
ter. Forsinkelser og indeksregulerin-
ger går stadig igjen. Dette er i høy 
grad juridiske problemstillinger som 
våre samarbeidspartnere hjelper oss 
med. 

Forsikringsselskapene kan kreve 
regress. Før vi fyrer løs på utfordrin-
ger hyttefolket har mtp strøm vil vi 
minne om at dere som har strøm og 
innlagt vann på hytta har et ansvar 
for å ha et minimum av strøm stå-
ende på. Skrur du strømmen helt av 
og det oppstår frostskader kan du få 
utfordringer med forsikringsoppgjø-
ret og avkortning kan finne sted. Det 
kan bli vel så dyrt som å spare noen 
tusen i strømutgifter.

Strøm(pris)krisen. Strøm(pris)krisen 
oppsto i fjor høst etter at de 2 nye 
kablene til England og EU ble åpnet i 
fjor sommer. På den tiden var strøm-
prisen i Europa vesentlig høyere 

enn i Norge. I og med at de 2 nye 
kablene ga en vesentlig kapasitet 
for eksport av strøm til utlandet, 
ble denne kapasiteten maksimalt 
utnyttet i fjør høst. Som følge av 
dette ble vannmagasinene tappet så 
langt ned at en var avhengig av at 
det kom nedbørsmengder langt over 
årlig gjennomsnittet for å normali-
sere fyllingsgraden i vannmagasi-
nene. Som kjent skjedde ikke det i 
Sør-Norge. Nedbørsmengden i fjor 
høst og tidlig vinter lå ca 20 % under 
gjennomsnittsnivået. Kombinert med 
lite utbygd overføringskapasitet var 
dermed strømkrisen et faktum ved 
fjorårets slutt. Senere har krigen i 
Ukraina bidratt til at strømprisene 
har økt ytterligere.

Strømstøtteordningen. Strøm-
støtteordningen er en kompensa-
sjonsordning for tilbakebetaling 
av strømkostnader for den enkelte 
husholdning.  Ordningen ble innført 
i desember i 2021 for å gi støtte til 
de som fikk problemer med å betale 
den stadig økende strømregningen. 
Forskriften lyder som følger:

Boligselskap hvor strømforbruk for 
husholdninger som måles og avreg-
nes i et felles målepunkt har rett til 
stønad etter gjeldende forskrift.

Hytter og fritidsboliger er imidlertid 
ikke inkludert i ordningen, noe NHF 
mener er i strid med definisjonen 
på husholdning og normal rettsopp-
fatning. Husholdning defineres som 
personer som bor sammen, og hjem 
defineres som boligen der hushold-
ningen oppholder seg. Det er altså 
ingen forskjell på sekundær- og 
fritidsboliger i forhold til hushold-
ningen.

Norges Hytteforbund mener at 
fritidsboliger må inkluderes i strøm-

Norges Hytteforbund og Norsk Hyttelag slår seg sammen

Trond G. Hagen, Styreleder

kompensasjonsordningen for å iva-
reta norsk hytteliv, som har tradisjo-
ner fra flere hundre år tilbake. Dette 
vil ikke koste staten 5 øre, siden 
det allerede er budsjettert med et 
forbrukstak på 5 000 kWt pr måned 
pr. husholdning.

Slik strømstøtteordningen fungerer 
i dag er den har staten pålagt hytter 
og fritidsboliger en ekstraskatt. 
Hyttefolk har stadig i større grad blitt 
gjenstand for økte skatter og avgif-
ter, ref innføringen av eiendomsskatt 
på fritidsboliger (fra 2007), ny tom-
tefestelov (fra 2015), fratatt eien-
domsrett (hytteforbudet 2020), samt 
de økendekommunale avgiftene til 
renovasjon, vann og avløp, feietilsyn, 
brøytekostnader, osv.     

Der begynner å bli tid for å si at NOK 
ER NOK!
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Tomtefesteloven 

Kort om  
KPI-klausuler som 
fritar hytteeiere  
fra «engangsløft»

Tomtefestelovens (tfl.) hovedregel for regulering av festeavgift er at feste-
avgiften skal reguleres i henhold til konsumprisindeksen (KPI), jf. tfl. § 15 
første ledd. Dette gjelder med mindre en gunstigere reguleringsmetode 
for fester er «tvillaust avtalt». Imidlertid har bortfester etter tfl. § 15 fjerde 
ledd rett til et såkalt «engangsløfte» dersom festeforholdet forlenges ut-
over opprinnelig utløpsdato, jf. tfl. § 33. 

(Foto: Taneli Lahtinen / Unsplash)
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TemaJus

Bortfester har da anledning til å 
øke festeavgiften til to prosent 
av råtomtverdien, men maksimalt 
NOK 9000,- per dekar, KPI-jus-
tert fra 2002-verdien. Det vil etter 
dagens pengeverdi tilsvare over 
NOK 13 000,- per dekar. 

For spesielt en del sommerhytter 
vil råtomtverdien tilsvare lovens 
maksimalsats. Dette betyr at en del 
hytteeiere potensielt får betydelig 
økt festeavgift ved forlengelse av 
festekontrakten som kan gjøre hytte-
drømmen kostbar.

FESTEAVTALEN KAN FORHINDRE BORT-
FESTEREN FRA Å KREVE «ENGANGSLØFT»
Bortfesteren rett til å kreve «engangs-
løft» er ikke uten unntak. Det er 
særlig verdt å merke seg regelen i tfl. 
§ 15 fjerde ledd siste punktum: 

«Retten til å regulere festeavgifta 
etter leddet her gjeld ikkje om det 
er avtalt ein rett for festaren til 
lenging, og det fylgjer av avtala at 
bort festaren ikkje har rett til regule-
ring av festeavgifta utover det som 
fylgjer av endringa i penge verdien.»

Med denne regelen kan festeren 
bremse økt festeavgift utover KPI- 
regulering. Om vilkårene for dette 
er oppfylt skal etter rettspraksis be-
dømmes i henhold til de alminnelige 
prinsippene for avtaletolkning. 

FESTERENS RETT TIL FORLENGNING  
AV FESTEKONTRAKTEN
Det er vanlig at festekontrakter åp-
ner for rett til forlengning for fester, 
men det er viktig å merke seg at 
over hvor langt tidsspenn en fester 

kan fri seg fra «engangsløft» beror 
på hva som er avtalt om forlengning. 

I noen festekontrakter gis fester 
anledning til å forlenge én gang i et 
bestemt tidsrom. I slike tilfeller vil 
bortfester ha anledning til å kreve 
«engangsløft» når den forlengende 
tiden har utløpt. I andre festekontrak-
ter gis fester anledning til å forlenge 
festekontrakten så lenge/så mange 
ganger fester selv måtte ønske. For 
sistnevnte vil festers anledning til å 
hindre «engangsløft» i praksis gjelde 
på ubestemt tid. De mest utfordren-
de tilfellene er der fester i festekon-
trakten er gitt adgang til forlengning, 
men festekontrakten er taus om 
hvor lenge/mange ganger den 
kan forlenges. I slike tilfeller viser 
rettspraksis at man må tolke konkret 
hva som anses ment å være avtalt. 
Retts praksis tegner ikke opp noen 
entydig løsning for disse tilfellene.

REGULERINGSADGANG BEGRENSET  
TIL KPI-JUSTERING 
Det er også vanlig at festekontrak-
tene inneholder bestemmelser 
om at festeavgiften skal justeres i 

henhold til KPI i faste tidsintervaller. 
Skal en KPI-klausul sette stopper 
for «engangsløft» er det imidlertid 
nødvendig at klausulen stenger for 
annen form for regulering også når 
festekontrakten skal forlenges i hen-
hold til tfl. § 33. Rettspraksis viser at 
bedømmelsen av om festekontrak-
ten stenger for annen regulering enn  
KPI må gjøres konkret. Eksempelvis 
kom Borgarting lagmannsrett i sak 
LB-2017-163339 til at festekontrak-
ten stengte for engangsløft når det 
var avtalt at:

«Festeren kan kreve festet forlen-
get for 20 år om gangen så lenge 
den opprinnelige hytte på tomten 
er i god stand. Krav herom må fes-
teren fremsette skriftlig i det siste 
året av løpende festetid, ellers 
bortfaller det (…).»

Videre var det fastsatt om regulering 
av festeavgiften at: 

«Festeavgiften indeksreguleres 
hvert tiende år i samsvar med pro-
sentvis endring i konsumprisindek-
sen i den forløpne tidsperiode.» 

«I noen festekontrakter 
gis fester anledning til 
å forlenge én gang i et 
bestemt tidsrom.»

Tekst:

ADV.FLM. JONAS NILSEN OG ADVOKAT MAURITZ AARSKOG
ØSTBY AARSKOG ADVOKATFIRMA AS



Teamet bak Fjellheimhytta; Tord Johan 
Rieber, Carl Sigurd Bergum, Andreas 
Bråten Arnhoff og Ole Saxegard Andre-
assen.
 

Anneks eller tilbygg?
Fjellheimhytta er opptatt av å forvalte utmarka 
på best mulig måte. Vi er klar over at mange 
mener utbyggingshastigheten går for fort. I de 
senere år er det fjellregionen som mest merker 
det største «trykket». 

I disse dager sender Norges Hytteforbund ut vår enkle spørreundersøkelse. 
Vår erfaring som hytteleverandør er at mange forteller oss at hytta har blitt 
det nye samlingstedet for familien. Ja, vi kan på mange måter si at hytta er 
den nye «odelsgården». Når storfamilien samles, vil det etter hvert melde 
seg behov for å utvide hytta. 

Derfor ønsker vi å spørre hytteeiere om hva de ønsker seg når utvidelser aktua-
liseres. Er det påbygg som er mest aktuelt eller kanskje et anneks?

MINDRE HYTTER GIR MINDRE FOTAVTRYKK
Ingen er tjent med at utmarka utbygges og derfor mener vi mindre arealbruk i 
utbygging kan være en vei å gå. Det er hovedårsaken til at vi er så opptatt av 
dette og er glade for å få dele våre tanker og ideer med Norges Hytteforbud 
sine medlemmer.

Vårt mål er å bygge mindre og smartere, og utnytte tomtearealet på beste måte. 

Vi håper dere vil sette av noen minutter til å svare på undersøkelsen. 
Alle som deltar, blir med i trekningen av tre bålpanner fra Espegaard 

FJELLHEIMHYTTA

Fjellheimhytta som både 
utvikler nøkkelferdige 
hytter på hyttefelt og leverer 
byggesett, kommer nå med 
mindre varianter som også 
kan brukes som gjestehyt-
te til eksisterende hytter. 
Her vil det være mulig å 
velge bort kjøkkenet slik at 
det f.eks. kan brukes som 
en ekstrastue til barna og 
ungdommene. Det blir også 
utviklet små anneks med 
noe enklere funksjonalitet, 
men i samme gode Fjell-
heimhytta-kvalitet. 

Fjellheimhytta blir produsert 
i Norge i samarbeid med 
Optimera. De prefabrikkerte 
elementene er laget inne 
på fabrikk for best mulig 
kvalitet upåvirket av vær og 
vind, eller andre uforutsette 
ting. Byggemetoden mulig-
gjør raske leveranser med 
garantert pris.



Medlemmer i Norges Hytteforbund får 
en time med gratis juridisk bistand 
av våre advokater.

Har du behov for ytterligere hjelp får medlemmer 
av Norges Hytteforbund 20 % rabatt på veiledende 
timepriser. Økland er et stort advokatfirma med 
mange kompetente, dedikerte og hyggelige 
medarbeidere. Vi har kontorer på Romerike og i 
Oslo, men jobber med saker over hele landet. 

Vi arbeider mye med fast eiendom, herunder 
tomtefeste, bruksrettigheter, eierskifte, sameierett 
og skatterett.

Les mer om vår ekspertise på oklandco.no

Advokatfirmaet Økland & Co DA 
og Norges Hytteforbund er 

samarbeidspartnere

Marte Risøy
ADVOKAT

+47 468 37 147

+47 64 84 60 60

marte.risoy@oklandco.no



Statsråd Terje Aasland  
overprøver Høyesterett
Terje Aasland bruker som begrunnelse for å nekte strømstøtte at fritids-
boliger ikke er en del av hjemmet. Det er feil. Høyesterett har allerede i april 
i år slått fast at fritidsboligen er en del av det enkelte hjem. Dermed er det 
faktisk ingen tvil om at fritidsboligen skal ha strømstøtte.

Det samme sier demografiutvalget 
som ble ledet av Victor Norman 
i NOU 20-15 (se 2.1.3.)

Og om vi leser dommen fra Høy-
esterett, HR-2022-718-A, (sak nr. 
21-136017SIV-HRET)er det altså slik 
at fritidsboliger skal være en del av 
strømstøtten som staten har lagt på 
bordet. 

Norges Hytteforbund har også tidli-
gere ment, at når staten har tilgode-
sett hver husstand med 5.000 kWh 
pr måned bør det være opp til den 
enkelte eier å bestemme hvordan 
støtten skal fordeles. Vi ber ikke om 
at dette taket heves.

Selvsagt skal alle betale hva det 
koster om man overskrider de nevn-
te 5.000 kWh, men det skal faktisk 
godt gjøres å bruke opp. Vi minner 
om at gjennomsnitt forbruk på fri-
tidsboliger ligger mellom 650–1.000 
kWh pr. måned. 

STRØMSTØTTEN KAN LIKESTILLES  
MED ANDRE FRADRAG
Jeg kan gi et eksempel og forklare 
dette på en enkel måte, sier leder 
i Norges Hytteforbund, Trond G. 
Hagen videre;  
Skattemeldingen gir oss tilgang til 
en rekke skattefradrag. Etter en nær-

mere gitt beskrivelse gir staten oss 
anledning til å føre opp ulike fradrag, 
alltid opp til en gitt grense. Vi ønsker 
å benytte oss av strømfradrag opp 
til 5.000 kWh pr måned. Verre er det 
ikke.

Og om vi leser dommen fra Høy-
esterett HR-2022-718-A, (sak nr. 
21-136017SIV-HRET)er det altså slik at 
fritidsboliger skal inkluderes i strøm-
støtten som staten har lagt på bordet. 

Høyesterett sier at fritidsboligen er 
en del av det enkelte hjem, mens 

olje og-energiminister Terje Aasland 
snakker i mot Høyesterett sin dom.

For å få ro om denne saken bør altså 
Aasland snarest instruere strøm-
selskapene til å innrømme støtte til 
fritidsboliger, avslutter Hagen. 

Leder i Norges Hytteforbund Trond G. 
Hagen er betenkt over strømsituasjo-
nen som ser ut til å bli langvarig.
Foto: Erik Helli
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Tema

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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Kravet til mønsterdybde er tre millime-
ter, men NAF anbefaler at man bytter ut 
vinterdekkene om mønsterdybden er fire 
millimeter eller mindre.
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Bil

– Ikke vent med å kjøpe vinterdekk
Det kan bli vanskelig å få tak i vinterdekk denne høsten og vinteren.  
Nå anbefaler NAF å ikke vente til i siste liten med å kjøpe nye vinterdekk.

I år gjelder det å være føre var 
og ikke utsette kjøp av nye vinter-
dekk, sier rådgiver i NAF Jan Harry 
Svendsen. 

NAFs anbefaling er å sjekke tilstan-
den på vinterdekkene i god tid før 
kulda setter inn.  

MÅ LA BILEN STÅ
Sanksjoner mot Russland, som er en 
stor produsent av dekk, kan føre til 
at man ikke får tak i vinterdekk der-
som man er sent ute. Spesielt van-
skelig kan det bli om man har en bil 
med uvanlige dekkdimensjoner eller 
en bil som krever spesielle dekk. 

– Mange elbiler har spesielle dekk-
dimensjoner. Ett godt eksempel 
er BMW i3 eller SUVer som krever 
spesielle dekk. Venter man for lenge 
kan det være at dekkforhandleren 
blir utsolgt. Det kan føre til at man 
må la bilen stå gjennom store deler 
av vinteren.  

Fordi markedet er så uover-
siktlig, kan man ikke vente at 
lagrene med dekk blir fylt 
opp på vanlig måte gjen-
nom vinteren.  

– Ser man at vinterdekkene fra i fjor 
er slitte og må byttes ut er det et 
godt råd å gjøre det nå. Vi vet ikke 
hvordan leveringssituasjonen eller 
lagerbeholdningen ser ut om noen 
måneder, sier Svendsen. 

SLITTE DEKK ER TRAFIKKFARLIG
Kravet til mønsterdybde på vin-
terdekk er tre millimeter. Har man 
mindre mønster enn det skal dekket 
skiftes ut. NAF anbefaler en min-
ste mønsterdybde på fire 
millimeter. NAF frykter at 
enkelte likevel tar sjansen 
og kjører på slitte dekk enten for å 
spare penger eller fordi de ikke får 
tak i nye dekk. 

– Å kjøre med slitte dekk er trafikk-
farlig. Samtidig risikerer man avkort-

ning av en eventuell forsikrings-
utbetaling dersom man blir 
innblandet i en ulykke, sier 
Svendsen. 

NAF anbefaler heller ikke å spare 
ved å blande dekk.   

– Det kan føre til at bilen vil 
oppføre seg uforutsigbart. En 
bil med firehjulsdrift har strenge 
krav til lik rulleomkrets på alle 
aksler og på alle hjul. Å kjøre 
med forskjellige dekk på ulike 
aksler kan resultere i skader på 
bilen, sier Svendsen. 

Når snøen har kommet kan det være 
for sent å få tak i dekk til bilen din. NAF 
anbefaler at man sjekker dekkene nå og 
ikke venter med å kjøpe nye vinterdekk 
dersom de gamle er slitt.
(Foto: Katja Ritvanen / Unsplash)
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Frykten  
for ladekø

NAF oppfordrer elbilistene til å bruke 
ladenettverket fornuftig og dele på go-
dene. Det er god ladekultur å flytte bilen 
når batteriet er rundt 80-90 prosent. Gjør 
flere det trenger ikke ladeoperatørene 
innføre påslag. 
(Foto: Motor/Jon Terje Hellgren Hansen)
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Elbil

Nå går den siste av ladeoperatørene over til å ta 
betalt per kilowattime. – Dette er en viktig forbru-
kerseier som gjør elbilhverdagen langt enklere 
for folk, sier Nils Sødal, senior kommunikasjons-
rådgiver i NAF.

NAF har vært en pådriver for å rydde 
opp i uoversiktelige prismodeller for 
hurtiglading. Det er mye som er nytt 
og annerledes når man går fra ben-
sin- eller dieselbil til elbil. At lade-
bransjen endelig enes om å ta betalt 
per kilowattime bilisten lader, rydder 
opp i et forvirrende prissystem og 
gjør det lettere for forbrukerne å 
sammenligne priser og vite hva de 
faktisk skal betale for ladingen.

– Vi har stått på for å få pris per 
kilowattime. Det er den nye literpri-
sen. Nå kommer det, og det er bra, 
sier Sødal.

FÅ DET PÅ PLASS TIL SOMMERFERIEN
Alle ladeoperatørene har nå sagt at 
de skal gå fra uoversiktlige prismo-
deller til kun å ta betalt for energien 
som fylles på bilen.

- Dette må ladeoperatørene få på 
plass innen sommerferien er i gang. 
Det gjør det enklere for folk å få mer 
ut av feriebudsjettet når de faktisk 
kan sammenligne prisene mellom de 
ulike ladeleverandørene, mener Nils 
Sødal.

FRYKTEN FOR LADEKØ
Argumentet for å ta betalt per minutt 
har vært at det ikke skal bli kø på 
ladeplassen, rett og slett stimulere til 
å flytte bilen når den har ladet nok. 
Frykten for å ta betalt per kilowatti-
me har vært at folk vil lade lenger.

- Svaret på ladekøene er å bygge 
flere ladere der det er størst behov. 
Og det må komme lademuligheter 
over hele landet så folk kan komme 
seg rundt, slår Sødal fast.

Når alle nå skal innføre kilowatt-
time-pris har ladeoperatørene litt 
forskjellig tilnærming til stimulere 
elbilistene til å flytte bilen etter endt 
lading.

– Vi oppfordrer elbilistene til å bruke 
ladenettverket fornuftig og dele 
på godene. Det er god ladekultur 
å flytte bilen når batteriet er rundt 
80–90 prosent. Gjør flere det tren-
ger ikke ladeoperatørene innføre på-
slag, sier NAF-rådgiveren. – Og når 
det har blitt bygd nok ladere, vil ikke 
dette være et tema lenger, avslutter 
Nils Sødal. 
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For de som ikke har hørt om ved-
standarder før: Vi har faktisk hatt en 
slik standard. Den het NS 4414 «Ved 
til brensel i husholdninger» og ble 
utgitt i november 1997. Så hvorfor 
lage en ny?

Årsaken er at Norge gjennom 
EØS-avtalen er forpliktet til å har-
monisere alle våre norske standar-
der med de europeiske, såkalte 
CEN-standardene. Og siden 1997 
har det kommet flere CEN-standar-
der innen vedsektoren, med nye 
bestemmelser som er «litt på kant» 

med vår gamle norske standard. 
Dessuten markedsfører noen ved 
etter pris per kWt, og denne type 
energimerking var ikke omtalt i 
standarden fra 1997. Derfor ble det 
etter hvert tvingende nødvendig 
med revisjon. 

MÅ STANDARDER FØLGES?
I utgangspunktet er det ingen krav 
om at standarder skal følges. Men i 
noen tilfeller har myndighetene valgt 
å lage lover eller forskrifter som 
påbyr at en bestemt standard må 
følges. Dette har vi bl.a. eksempler 

på innen byggesektoren. For det er 
jo langt mer praktisk at man henvi-
ser til en standard med detaljerte 
tekniske krav enn å ramse opp alt 
dette i lov eller forskrift. Men vi har 
ingen lover eller forskrifter med 
påbud om å produsere ved innenfor 
kravene til den gamle standarden, 
og slike formelle krav kommer nok 
heller ikke for den nye. Så hva er da 
egentlig poenget med en vedstan-
dard? Jo, vedprodusenten kan velge 
å produsere og markedsføre veden 
innenfor kravene til de forskjellige 
vedklassene. Dette er jo helt klart 

Standarder er det nok en del 
hytteeiere som har et forhold til. 
Både i sitt yrke, og kanskje da 
man bygde hytta. Praktiske og 
konkrete, med detaljerte bestem-
melser. Men hvordan kan man 
standardisere ved? Og hvilken 
betydning har dette både for 
vedkunde og vedprodusent?

Tekst og foto: Øyvind Stranna Larsen Norsk ved 
Forum for vedprodusenter

Ny norsk standard for ved
– hva betyr det for hytteeierne?

Den nye vedstandarden fikk utgivelses-
dato 2. oktober, denne datoen har siden 
2019 blitt markert som «Vedfyringens dag».



 Noen hyttekunder velger å kjøpe 
rå ved for egen stabling og tørking. 
Standarden gir også mulighet for 
denne type vedomsetning, med alle 
klassekrav unntatt fuktighetskrav. I 
standarden står det at kunden da skal 
opplyses om at det er kunden som har 
ansvar for å tørke veden.
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Ved

en vesentlig styrking av produktin-
formasjonen til kundene. Samtidig 
vil vedproduksjon etter standardens 
krav også danne grunnlaget for pris-
differensiering mellom de vedklas-
sene som tilbyes, Og, de som kjøper 
ved kan være bevisst på at de vil ha 
ved som tilfredsstiller visse krav, og 
derfor bestille en bestemt vedklasse. 
Også vedforhandlere som varehus, 
bensinstasjoner mfl. kan ha fordeler 
av å bestille ved som tilfredsstiller en 
bestemt vedklasse. Deretter kan de 
markedsføre denne kvalitetsklassen 
overfor sine kunder. 

MØYSOMMELIG ARBEID
Norsk Ved Forum for vedprodusenter 
var en viktig katalysator for iverkset-
ting av arbeidet med revisjonen av 
den gamle standarden. Norge kunne 
nemlig risikert at man hadde trukket 
den gamle, norske standarden og 
så henvist norske vedprodusenter 
og vedkunder kun til de europeiske 
standardene, på engelsk. Men Norsk 
Ved mente at i vedfyringslandet Nor-
ge er det avgjørende med en egen-
produsert norsk standard, på norsk, 
for norske forhold. Det var Standard 
Norge enig i. 

Etablering av nye standarder er et 
møysommelig arbeid som først star-
ter med at Standard Norge nedsetter 
en faglig arbeidsgruppe. Her var bl.a. 
Norsk Ved og Norsk Varme (organi-
sasjonen for produsenter av ovner 
mm.) medlemmer. Forbrukerrådet ble 
også invitert til å delta, men de hadde 
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dessverre ikke kapasitet til å delta. Et-
ter mange møter, som i koronaens tid 
foregikk på Teams, kom arbeidsgrup-
pen fram til et omforent forslag som 
så ble oversendt Standard Norge for-
sommeren 2021. Som for alle andre 
forslag til nye standarder la man også 
ut dette forslaget på to måneders 
offentlig høring. Men det kom ikke 
inn noen merknader. Da først kunne 
arbeidsgruppens forslag sendes til 
trykking. Litt artig er det å registrere 
at den nye standarden fikk datoen 2. 
oktober. For denne datoen ble i 2019 
«innstiftet» som «Vedfyringens Dag», 
og har siden da blitt markert hvert år.

VEDKLASSENE
Som i den gamle, norske standarden 
har man også i den nye valgt å dele 
veden inn i 4 klasser:

• Bjørk klasse ekstra- kun bjørk
• Klasse 1-hardved og bjørk, tre-

slagsrent eller blandet
• Klasse 2-alle treslag treslagsrent 

eller blandet.
• Klasse 3-alle treslag treslagsrent 

eller blandet. Omfatter også bak-
hun, dvs. sidebordene til skurstok-
ker kappet til ved. 

Bjørk klasse ekstra har de strenges-
te krav til veden. I denne klassen til-
lates altså kun treslaget bjørk. Men 
også i de øvrige klassene er det 
ganske strenge krav. Fuktighets-
prosenten er kanskje den viktigste 
kvalitetsfaktoren, og kunder spør 
ofte vedprodusentene om veden er 
god og tørr. Vi i Norsk Ved anbe-
faler alltid våre vedproduserende 
medlemmer å benytte fuktighetsmå-
ler, slik at man på objektivt grunnlag 
også kan dokumentere fuktighets-
prosenten overfor kunden. Og i den 
nye standarden er framgangsmåten 
for slik fuktighetsmåling nå stan-
dardisert. For klassen «Bjørk klasse 
ekstra» skal fuktigheten ikke være 
over 20 %. I denne klassen aksepte-
res ikke råte.

Også i klasse 1, som omfatter 
treslagene ask, bjørk, bøk, eik, lønn 

og rogn, er maksimum fuktighets-
prosent 20 %. Her aksepteres det 
fast råte i 5 % av kubbene.

For klasse 2 og 3 er maksimum 
fuktighetsprosent 23 %. Den gamle 
standarden aksepterte her 25 %, så 
dette er en innskjerping. Årsaken er 
at arbeidsgruppen som forberedte 
standarden fikk tilgang på nyere 
tyske rapporter. De viser at sveve-
støvutslippene øker en del med 
fuktighetsprosent over 23 %. 

Kravet til fast råte er maksimum 
5 % av kubbene i klasse 3, og 10 % 
i klasse 4. Innenfor klasse 4 kan 
vedprodusentene også tilby såkalt 
bakhun, dette er sidebord som 
skjæres av stokken på sagbruke-
ne. Større sagbruk fliser ofte opp 
disse bakhun-bordene til flisfyring, 
men på mindre sagbruk blir pakker 
av bakhun lagt ut for salg. Ved av 
bakhun er som regel treslagene 
gran og furu, og den selges relativt 
billig. 

Bjørk klasse ekstra er klassen med 
de strengeste kravene i den nye 
standarden.

Ved produsert av bakhun, dvs. side-
bord som skjæres av skurstokkene, 
kan selges etter kravene i standar-
dens klasse 3. Denne type ved vil ofte 
være rimeligere enn ved i de andre 
klassene.
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Kravene til mugg på ved er også 
skjerpet i forhold til den gamle 
standarden. I den nye standarden er 
det ikke tillatt med mugg i noen av 
klassene. 

For alle klasser kan veden selges i 
lengder på 20 cm, 25 cm, 30 cm og 
60 cm. Det tillates et avvik på +/- 2 
cm. Dersom kunden ønsker andre 
lengder, kan dette selvsagt også 
avtales individuelt.

OPPRINNELSESLAND VIKTIG
Mange forbrukere er i dag opptatt av 
klimaproblemene, og vil helst kjøpe 
lokalproduserte varer der dette er 
mulig. Men det importeres også 
en del ved. Omregnet til 60 liters 
sekker med bjørk var ved-importen i 
2021 ca. 5,7 millioner slike sekker

Medlemmer av Norsk Ved benytter 
sekker som tydelig er merket «Norsk 
Ved.» Men på importsekkene står 
det sjelden noe opprinnelsesland. I 
den nye standarden er det nå krav 
om at dersom veden selges etter 
denne standarden, da skal kundene 
informeres om opprinnelsesland for 
vedproduksjonen. 

VIL STANDARDEN BLI BENYTTET?
Som nevnt er det ingen formelle 
krav om at standarden skal be-
nyttes. Men, det skaper jo tillit at 
vedprodusenter og andre utsalgs-
steder markedsfører sin ved etter 
en bestemt klasse i Norsk Stan-
dard. Da er de viktigste kvalitets-
faktorene avklart. Flere vedprodu-
senter har derfor i mange år valgt å 
produsere og markedsføre veden 
etter den gamle standarden. Disse, 
og flere med dem, vil nok nå pro-
dusere ved etter den nye standar-
den. Og for hytteeierne er det helt 
klart en fordel å kjenne til alle krav 
i de forskjellige klassene. I standar-
den finnes også mye interessant 
informasjon om bl.a. typiske vekter 
av de fleste typer vedsekker med 
bjørk, gran og furu samt eksempler 
på beregning av energiinnholdet 
i ved. En egen tabell presenterer 
egenvekt og antall kWt per kubikk-
meter virke for 20 norske treslag. 
Ønsker du å anskaffe standarden 
kan den kjøpes hos Standard 
Norge. Enten ved telefonbestilling, 
eller ved bestilling i nettbutikken. 
Standarden koster kr 662,50 inklu-
siv mva. 

Når hytteeiere bestiller ved, er det viktig å få 
den tørt stablet så raskt som mulig. Dersom 
tørr ved blir stående udekket en periode, vil 
fuktighetsprosenten raskt kunne endre seg 
over avtalt standardkrav.

NORSK FORUM FOR  
VEDPRODUSENTER 

Norsk Ved Forum for ved-
produsenter bidrar med 
artikler om ved og vedfyring 
til Hytte og Fritid. 

Vi er et interesseforum pri-
mært for næringsdrivende 
vedprodusenter, men også 
for alle andre som produse-
rer ved på hobbybasis eller 
er interessert i ved. 

Forumet har ca. 2500 med-
lemmer over hele landet. 

Alle får tilsendt fagbladet 
Norsk Ved som er Norges 
eneste fagblad om ved. 

Norsk Ved Forum for ved-
produsenter er medlem av 
Skogbrukets HMS-utvalg og 
Standard Norge sin rådgi-
vende komité for bioenergi. 

Vi arrangerer fagdager for 
våre vedprodusenter over 
hele landet og bidrar med 
oppdatert informasjon om 
effektiv vedproduksjon og 
god kundebehandling. 

Våre medlemmer dokumen-
terer via sitt medlemskap at 
de har en særlig interesse 
for vednæringen. 

Vedkunder gir ofte tilbake-
melding på at de helst kjø-
per ved av produsenter som 
er medlem av forumet. 



 2022
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Bunadskledde jenter danser 
på brygga i Lårdal. 
(Foto: Audun Bringsvor)

Tokke kåret til 

Årets hyttekommune
– Dermed var det liten tvil om hvor 
årets pris skulle havne, sier general-
sekretær Audun Bringsvor i Norsk 
Hyttelag. Selve prisen ble delt ut på 
et arrangement ved Tokke råd-
hus i slutten av august, og det var 
ordfører Jarand Felland som tok mot 
prisen på vegne av Tokke kommu-
ne. I tillegg til heder og ære, mottar 
ordføreren en etsning av kunstneren 
Kristian Finborud.

– Kommunen har utviklet flere tilbud 
som er attraktive for både fastbo-
ende, hyttefolk og turister, forklarer 
Bringsvor. Han forteller ivrig om 
sherpatrappene opp til Rui, den 
spektakulære Lårdalsstigen mellom 
Dalen og Lårdal, et omfattende nett 
av skiløyper og ikke minst den vakre 
saunaen som ligger som et Soria 
Moria i enden av Bandak. – Det-
te er attraksjoner som inviterer til 
lekenhet og som samtidig byr på en 
utfordring, skryter Bringsvor.

Juryens begrunnelse viser seg også 
i motivet som Bringsvor har valgt 
ut til ordfører Jarand Felland. Bildet 
heter nemlig «Sjå, mor!» og viser 
et modig skihopp med mye livsgle-
de. – Jeg håper ordføreren finner 
et godt sted å henge bildet, slik at 
det kan tjene som inspirasjon til å 
fortsette det gode arbeidet i mange 
år fremover!

Hvert år velger Norsk Hyttelag ut en hyttekom-
mune som får æren av å bli «Årets hyttekom-
mune». I 2022 går hederen til Tokke kommune i 
Telemark. Tokke har gjennom flere år vist at de 
ønsker å være en attraktiv kommune for hytte-
folket, og de er en av de eneste store hyttekom-
munene som ikke diskriminerer oss hytteeiere.
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Tema

STOLT OG GLAD ORDFØRER
– Det er veldig hyggelig å motta 
en slik pris fra Norsk Hyttelag, sier 
ordføreren. – Og det er ekstra stas 
når jeg hører begrunnelsen. Han for-
teller at flere av de tilbudene de har 
i kommunen i dag, trolig ikke hadde 
vært mulig uten hyttefolket.

– Hyttefolk og andre som bruker 
tilbudene våre, er veldig viktige 
for at hjula skal gå rundt, både i 
handelsstanden og i reiselivet ellers, 
forklarer han. – Da er det viktig for 
oss å legge til rette på en god måte, 
og å vise at vi er glade for alle de 
hyttefolkene vi har her i Tokke.

NORGES HELDIGSTE HYTTEEIERE
Når strømprisene går i været, er 
det ekstra fint å ha hytte i Tokke. 
Kommunen, som er en stor kraft-

produsent, har nemlig innført en 
makspris på 38 øre per kWh (før 
mva og avgifter). Og når Tokke tilbyr 
billig strøm til innbyggerne sine, er 
det helt naturlig at det også gjelder 
hyttefolket.

– Det er andre kommuner som tilbyr 
billig strøm til egne innbyggere, men 
Tokke er den eneste store hyttekom-
munen som ikke diskriminerer hytte-
eierne, sier Bringsvor. Og Tokke er en 
stor hyttekommune. – Ved inngangen 
til 2022 hadde kommunen 1 264 
boliger og 1 162 hytter. Det betyr at 
kommunen trolig har flere «hytteinn-
byggere» enn helårsinnbyggere.

Tokke har hatt ordningen med trygg 
og anstendig maksimalpris til alle 
strømabonnenter i kommunen siden 
80-tallet. – Det har vært et klart 

ønske fra vår side at alle skal ha den 
lave strømprisen, forteller Felland. – 
Dette var sist oppe til diskusjon for 
20 år siden, og vi konkluderte med 
å holde fram med strøm til fornuftig 
pris til alle.

SE TIL TOKKE
– Vi skulle ønske at flere hyttekommu-
ner kunne se til Tokke og bruke noen 
av kraftinntektene sine på å hjelpe 
både hytteinnbyggere og helårsinn-
byggere, sier Bringsvor. – Og enda 
bedre hadde det vært om finansminis-
ter Slagsvold Vedum kunne lære litt 
av sin partifelle i Tokke og sørge for at 
alle får glede av strømstøtten. 

Audun Bringsvor og Jarand Felland 
foran rådhuset i Dalen.



(Foto: Casey Horner / Unsplash)

– hvilken betydning får den for hytteeiere

Regjeringens midlertidige 
strømstøtteordning  

for husholdninger
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Jus

Strømprisene har vært svært høye siden siste del av 2021, særlig i sørlige 
deler av landet. Dette har medført en betydelig økning i strømutgifter for 
folk flest. Det er ikke usannsynlig at strømprisene kan bli liggende på et 
høyt nivå i lang tid fremover.

For å bøte på de konsekvenser 
som de rekordhøye strømutgiftene 
medfører, har Regjeringen innført 
en rekke midlertidige støtteord-
ninger. En av disse ordningene er 
støtteordningen til husholdninger 
for ekstraordinære strømkostnader. 
Formålet med ordningen er å avhjel-
pe de økonomiske konsekvensene 
situasjonen får for husholdninger i 
hele landet.

Vi skal her gi en oversikt over strøm-
støtteordningen som Regjeringen 
har innført, hvem som får strømstøtte 
og hvilke tiltak hytteeiere kan gjøre 
for å få strømstøtte. 

OVERORDNET OM STRØMSØTTE-
ORDNINGEN FOR HUSHOLDNINGER
Støtteordningen gjelder i utgangs-
punktet strømforbruk fra og med 
desember 2021 til og med mars 
2023.  Ordningen fungerer slik 
at når gjennomsnittlig markeds-
pris (elspotpris) for måneden i det 
prisområdet husholdningen tilhører 
overstiger 70 øre per kilowattime 
(kWh), vil staten betale 80 prosent 
av prisen over dette nivået. For 
forbruk i desember 2021 dekkes 55 
prosent, og for forbruk fra oktober 

til desember 2022 dekkes 90 pro-
sent. Gjennom ordningen vil en 
husholdning få støtte til strømfor-
bruk på opptil 5000 kilowattimer 
per måned per målepunkt. Den 
delen staten betaler blir trukket fra 
på regningen fra nettselskapet eller 
strømleverandøren. 

HVEM FÅR STRØMSTØTTE?
Ordningen gir støtte til «hushold-
ning». I dagligtalen bruker vi gjerne 
ordet «husholdning» om den boligen 
vi bor i (primærbolig), men Regje-
ringen har lagt til grunn at både 
primær- og sekundærboliger inngår i 
begrepet «husholdning». 

Det er bruken av boligen som 
definerer skillet mellom primær- og 
sekundærbolig, og som bestemmer 
hvilken kategori eiendommen faller 
inn under.  Kort fortalt er primærbo-

ligen den boligen som eieren selv 
bruker som sitt bosted, og sekun-
dærbolig er all annen bolig eiendom 
som ikke kan karakteriseres som 
primærbolig, fritidsbolig eller næ-
ringseiendom. Typiske eksempler 
på sekundærbolig er utleiebolig og 
pendlerbolig.

Skillet mellom primær- og sekun-
dærbolig er altså uviktig når det 
gjelder strømstøtteordningen, 
da begge omfattes av ordlyden 
«husholdningen» - og dermed av 
strømstøtteordningen. Verre er 
det for hytter og boliger som er 
registrert som fritidsbolig. Disse 
faller utenfor strømstøtteordningen 
av den enkle grunn at dette ikke er 
«husholdning». 

Det store spørsmålet er jo da 
hvordan Regjeringen trekker skillet 

Tekst:

ADVOKAT MARTE RISØY OG ADVOKATFULLMEKTIG CECILIE NEDREBØ 
ADVOKATFIRMAET ØKLAND & CO DA

«Det er ikke usann-
synlig at strømprisene 
kan bli liggende på 
et høyt nivå i lang tid 
fremover.»
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mellom sekundærbolig og fritids-
bolig. Førstnevnte gir strømstøtte, 
sistnevnte gjør ikke. 

Regjeringen bruker de samme 
momentene for å skille mellom 
sekundær- og fritidsbolig som 
forvaltningen bruker for å vurdere 
formuesbeskatning av eiendom-
mer. Ved formuesfastsettelsen 
av en bolig tas det utgangspunkt 
i hva eiendommen står oppført 
med i matrikkelen. Når kommunen 
registrerer bygningstype, tas det 
utgangspunkt i hva bygningen 
er tillatt brukt til.  Det vil si at en 
bygning som er registrert som 
helårsbolig, i utgangspunktet skal 
verdsettes etter reglene for boli-
geiendommer, selv om den benyt-
tes som fritidsbolig, og vice versa. 
En helårsbolig som brukes som en 
fritidsbolig, vil derfor regnes som 
en sekundærbolig dersom den er 
registrert som en helårsbolig, eller 

en fritidsbolig dersom den er re-
gistrert som det. Det avgjørende er 
altså hva eiendommen er registrert 
som i matrikkelen.

Oppsummert er det altså ikke avgjø-
rende hvordan eiendommen faktisk 
brukes, men hva den er registrert 
som i matrikkelen, dvs. om den 
er registrert som helårsbolig eller 
fritidsbolig. Så lenge eiendommen 
er registrert som fritidsbolig, får man 
ikke strømstøtte. På den annen side 
vil hytter som er registrert som en 
helårsbolig, få strømstøtte, uavhen-
gig av om den faktisk benyttes som 
en fritidsbolig.

HVA KAN HYTTEEIERNE GJØRE  
FOR Å FÅ STRØMSTØTTE? 
Det første man må gjøre er altså å 
undersøke hva hytta er registrert 
som i matrikkelen. Kommer det frem 
at hytta er registrert som fritidsbolig, 
er det neste spørsmålet om det er 
noe man som hytteeier kan gjøre for 
å likevel havne innenfor strømstøtte-
ordningen. 

Kort fortalt vil en omregistrering 
(bruksendring) av hytta fra fritidsbo-
lig til helårsbolig medføre at hytta 
faller innenfor strømstøtteordningen. 
Dersom en hytteeier ønsker bruk-
sendring, må eieren søke kommu-
nen om tillatelse til bruksendring fra 
fritidsbolig til bolig. Kommunen skal 
gi tillatelse dersom tiltak er i samsvar 
med lov, forskrift og plan. Det er ikke 
tilstrekkelig å endre folkeregistrert 
adresse. 

Dersom tiltaket er i strid med kom-
muneplanenes arealdel, gjeldende 
reguleringskrav eller materielle 
krav i lov eller forskrift, må eier 
søke dispensasjon fra aktuelt 
regelverk. Dispensasjon krever en 
grunngitt søknad, og naboer må 
varsles.

Dersom kommunen innvilger 
tillatelse til bruksendring, har 

kommunen også samtidig mulighet 
til å stille vilkår til dispensasjons-
vedtaket. Har man søkt om tillatelse 
til bruksendring fra fritidsbolig til 
helårsbolig, kan kommunen typisk 
stille vilkår om at det må installeres 
vann og avløp, samt at det må være 
helårsåpen vei inn til eiendommen. 
Det kan også stilles vilkår om at 
eieren må endre bostedsadresse i 
folkeregisteret til den aktuelle eien-
dommen. Er man riktig uheldig, kan 
man risikere at kommunen krever 
at boligen som skal omgjøres til 
helårsbolig må tilfredsstille samtlige 
krav til helårsbolig i TEK17. Med an-
dre ord risikerer man at bruksend-
ringen blir en dyr og selsom affære 
for noen. 

Dersom det innvilges dispensasjon 
fra kommunen, må dokumentasjon 
på dette fremlegges nettselskapet. 
En må selv ta kontakt med nett-
selskapet for å få strømstøtte.

Vi gjør oppmerksom på at en varig 
bruksendring fra fritidsbolig til 
helårsbolig også vil ha betydning 
for hvordan eiendommen beskat-
tes. En bygning registrert som 
bolig (primær- og sekundær) skal 
i utgangspunktet verdsettes og 
beskattes etter reglene for bolig-
eiendommer. En bygning som står 
oppført med bygningstype fritids-
bolig i matrikkelen, skal normalt 
formuesbeskattes etter reglene for 
fritidseiendommer. En bruksendring 

«Kort fortalt vil  
en omregistrering
(bruksendring) av  
hytta fra fritidsbolig
til helårsbolig medføre 
at hytta faller innenfor 
strømstøtteordningen.»
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23HYTTE & FRITID

OM ØKLAND:

Advokatfirmaet Økland & 
Co DA er Norges Hytte-
forbunds samarbeidspartner. 

Økland er Romerikes største 
advokatfirma med kompe-
tente, dedikerte og hygge-
lige medarbeidere. Vi har 
hovedkontor i Lillestrøm og 
avdelingskontorer i Oslo og 
på Eidsvoll. 

Vi arbeider mye med fast 
eiendom, herunder tom-
tefeste, bruksrettigheter, 
eierskifte, sameierett og 
skatterett. 

Medlemmer i Norges Hytte-
forbund får en time med 
gratis juridisk bistand av 
våre advokater, og deretter 
20 % rabatt på veiledende 
timepriser.

kan altså ha stor økonomisk betyd-
ning for den enkelte. Vi anbefaler 
derfor at man setter seg godt inn 
i regelverket før man setter i gang 
en søknadsprosess.

AVSLUTNING
Avslutningsvis kan det reises 
spørsmål om hvor gjennomtenkt 
reglene for strømstøtteordningen 
faktisk er, eller om det utelukkende 

er egnet til å skape forvirring og 
usikkerhet.

Det faktum at beslutningene om 
ordningen måtte treffes med korte 
tidsfrister for å sikre at denne trådte 
i kraft i tide, har medført at reglene 
kan fremstå som lite gjennomtenkt. 
Dette kan igjen resultere i at det 
rammer vilkårlig og derav oppleves 
som urimelig for hytteeierne.

Det ovennevnte, sett i lys av at det 
kan se ut som at strømkrisen blir mer 
langvarig enn først antatt, taler for at 
reglene burde vurderes nærmere og 
eventuelt revideres. Dette må nok 
til for å skape mer forutsigbarhet, 
og ikke minst rettferdighet. Det sist-
nevnte gjelder spesielt med hensyn 
til vilkårligheten knyttet til om en 
hytte er registrert som sekundær-
bolig eller fritidsbolig. 
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– Sammen blir vi enda sterkere  
og skal jobbe for alle hytteeiere i Norge, 

sier fra venstre Trond G. Hagen  
og Audun Bringsvor.

Norsk Hyttelag  
og Norges Hytteforbund 

slår seg sammen. 

#norgeshytteforbund facebook.com/ 
NorgesHytteforbund


