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Utelys på hytta, men hva med stjernehimmelen?  
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Hytteutbyggingen i Norge 
begynner å komme ut av kontroll, 
fordi utbyggere og kommuner ikke 
er opptatt av de langsiktige neg-
ative konsekvensene ved fortsatt 
utstrakt hytteutbygging.  Samtidig 
har man utbyggingen av vindkraft, 
som i tillegg til å ta livet av fugler i 
stor skala også bidrar til økt støy i 
nærområdene. Konsekvens av alt 
dette er at forurensingen i fiskevann 
og elver øker, samtidig som habita-
tområder for blir dyr ødelagt, og støy 
og lysforurensning øker. 

I følge Artsbanken er det i under-
kant av 3 000 dyrearter som er 
rødlistet i Norge, dvs. utrydningstru-
et. 70 % av dem lever på fjellet, i de 
samme områdene hvor det bygges 
vindmøller eller legges ut nye hyt-
teområder.

Nesten 90 prosent av de rødlistede 
artene er truet av vår arealbruk. Mas-
siv hytteutbygging pekes på som en 
av de viktigste årsakene. Når man 
i tillegg i samme rapport får vite at 
majoriteten av de truede artene 
har sitt leveområde på fjellet, er det 
enda grunn til å stille spørsmål om 
ikke den stadig økende hytteutbyg-
gingen fører til en økende negativ 
utvikling for norsk natur- og dyreliv.
 
Mange eksisterende hytteeiere er 
også negativ til utstrakt hytteutbyg-
ging i sitt område. Mange blir derfor 
urettmessig beskyldt for «å trekke 
stigen opp etter seg». Faktum er at 
hytteeiere kjøpte kjøpt tomt eller 
hytte under gitte forutsetninger, 

forutsetninger som ved utbygging av 
nye hytteområder og vindmøllepark-
er kan være i ferd med å endres på 
en slik måte at det i ytterste konse-
kvens kan føre til at det fremmes 
erstatningskrav mot utbygger/grun-
neier/kommune. Så hva mener vi 
egentlig med grønt skifte? 

Hyttetinget 2021 ble avholdt lørdag 
den 25. september i forbindelse 
med Hyttemessa på Hellerudsletta. 
Erik Helli og Halvor Stormoen ønsket 
begge å gå ut av styret. Erik H. 
fortsetter imidlertid som redaktør av 
medlemsbladet Hytte & Fritid, våre 
hjemmesider og Facebook. 

De nye i styret er Sverre Stock-
inger som vil arbeide med vann og 
avløpssaker, samt med de saker som 
ikke faller inn under eget fagom-
råde og som vil få innvirkning på en 
hytteeiers hverdag. Han har hytte på 
Vegglifjell i Rollag kommune.
Kari Bente Aaserud er opptatt av 
å utvikle lokaldemokratiet og øke 
hytteeieres innflytelse i forhold til 
kommunale og regionale vedtak. 
Hun har hytte på Sjusjøen i Ringsak-
er kommune.

Til slutt vil Norges Hytteforbund 
ønske alle medlemmer en  
Riktig God Jul og et Riktig Godt og  
fremgangsrikt Nytt år.

Med hilsen 
Trond G Hagen
Styreleder

Hva mener vi med det 
grønne skifte?

Leder

Som medlem har du en 
rekke fordeler 

- les om dine medlems-
fordeler på 

hytteforbund.no
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I takt med utbygging av hytter i fjellheimen får  
Norges Hytteforbund stadig oftere henvendelser fra 
eiere av fritidsboliger som er bekymret for bruk av 
utebelysning. Departementet gir nå kommunene  
direktiver om at utbygging skal foregå i allerede  
etablerte områder i form av fortetting. Dermed vil  
belysningen bli mer konsentrert og intens. 

Tekst og foto: 
 
ERIK HELLI
Redaktør   
Norges Hytteforbund

Foto: GD

BELYSNING AV 
FRITIDSBOLIGER I FJELLET

Dette er et godt eksempel på riktig lysbruk.
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Belysning

Her vil Norges Hytteforbund  
oppfordre Statsforvalter og kommun-
er til å komme på banen i sterkere 
grad enn hittil. Vi trenger gode 
retningslinjer.

Noe av det viktigste med «konsept» 
fritidsbolig er etter vår oppfatning å 
søke opplevelsen av miljøforandring 
fra hverdagen. Et viktig aspekt er 
for mange det å oppdage natte-
himmelen. Det er jo i Melkeveien vi 

mennesker, dyr og planter bor. Sola 
vår, som jorda kretser rundt er en 
bitteliten stjerne i Melkeveien. Det 
å oppleve stjernehimmelens kan gi 
rom for refleksjoner og ro. Det er 
noe alle mennesker trenger. Vi må 
ikke frata oss selv denne mulighet-
en.

Vurder eget lysbruk
For å få bedre «justis» over utebelys-
ningen på fritidsboliger er det nød-
vendigvis ikke avgjørende med enda 
flere lovpålagte regler, men kanskje 
mer «selvjustis» og heller å lage 
klare retningslinjer og anbefaling på 
hvordan lyssetting bør være. 

Lyssetting er et eget fag, og som re-
gel «less is more», der mere avdem-
pet lys gir bedre uttrykk og inntrykk. 
Vi mener det vil være av stor verdi at 
vi er oss selv mer bevisste i bruk av 
belysning på fritidsboliger.

Vi har fanget opp at Ringsaker kom-

mune som Norges desidert største 
hyttekommune nå løfter tema om 
lyssetting fram og opp på dagsor-
den. I disse dager har et av kom-
munens eldre hyttefelt fått framført 
strøm. Den lokale velforeningen har 
i godt samarbeid med kommunen 
kommet fram til klare retningslinjer 
for lysbruk og under kommunens re-
visjon av kommuneplanens arealdel 
vil lyssetting bli behandlet. Men et 
problem som fortsatt gjenstår er jo 
likevel; av hvem og hvordan dette 
skal håndheves. Vi kan anta at hver 
og en av oss bør gjøre en egen 
vurdering opp mot utelyset.

Lys er mer enn estetikk
I disse dager er klima og bærekraft 
på alles lepper. Vi er midt oppe i 
vår tids største snuoperasjon hvor 
miljøet har førsteprioritet. I Glas-
gow forsøker G20 landene enige 
om å endre målsettingen for global 
oppvarming til 1,5 grader. Det er ikke 
unødvendig å ha lys på når man ikke 

oppholder seg i fritidsboligen. De 
nye typer lyspærer har et skarpere 
lys enn de gamle glødepærene, og 
virker dermed også mer forstyrrende 
og bærer lengre. Det er en god ting 
å skifte utebelysning til lamper som 

kaster lys ned.,Unødvendig bruk av 
energi er sløsing, og samtidig forsty-
rrer det både insekter og andre dyr. 

La oss alle gjøre vårt og ta vår del 
av våre utfordringer og ta  
nattehimmelen tilbake.

BELYSNING AV 
FRITIDSBOLIGER I FJELLET

“Departementet gir 
nå kommunene  

direktiver om at ut-
bygging skal foregå 
i allerede etablerte 
områder i form av 

fortetting.”

“I Glasgow forsøker 
G20 landene enige 

om å endre mål-
settingen for global 
oppvarming til 1,5 

grader. ”
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Strømprisene har gått rett i taket i løpet av høsten. 
Og ekspertene mener vi må innrette oss på høye 
strømpriser hele vinteren. De aller fleste av  
landets hytteeiere har nok tilgang på ildsted, men 
hvor mye koster det egentlig å fyre med ved?
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Hva koster det egentlig 
å fyre med ved?

Norsk Ved Forum for vedprodusent-
er er opptatt av at vedkundene 
skal få best mulig informasjon om 
energikostnaden når man fyrer med 
ved. Derfor initierte interesseforumet 
et større prosjekt for noen år siden. 
Dette med sikte på å komme fram til 
et system der veden prises per kWh. 
Norsk Institutt for bioøkonomi på Ås 
gjennomførte den praktiske delen av 
prosjektet, Norsk Ved var prosjek-
tleder. Da prosjektet var gjennom-
ført, fikk vedprodusentene tilgang 
på veiledninger for hvordan de kan 
gjennomføre den nye prisingen. 

Svært lang tradisjon for volum-
prising. Ved har jo blitt omsatt etter 
volum i svært lang tid. Favnmålet for 
ved, en stabel på 2,4 kubikkmeter 
med 60 cm lengder, er eldgammelt 
og brukes fremdeles noe i vedom-
setningen. Men i dag selges jo det 
aller meste av veden i sekker, med 
prising etter treslag og volumstør-
relsen på sekken. Når en vare har så 
lange tradisjoner med omsetning et-
ter volum, da er det ikke helt enkelt 
med rask endring. Dette til tross for 
at energiprising av ved er den mest 
rettferdige, både for vedkunde og 
vedprodusent. 

La oss ta et praktisk eksempel. Der-
som du kjøper storsekker på 1000 
liter eller 1500 liter finnes disse både 

med stablede og ustablede vedkub-
ber. Noen vedprodusenter kjører 
nemlig vedkubbene fra vedmaski-
nen rett i storsekken, mens andre 
tar arbeidet med å stable kubbene i 
samme type sekk. Da vil det jo være 
mer ved i den stablede enn i den 
ustablede. 

Stablingen medfører mindre luftrom 
i sekken mellom kubbene enn i den 

ustablede, man får plass til mer ved. 
Men, hvor mye mer ved er det i en 
stablet sekk? Og hvor mye mer kan 
man betale for en stablet storsekk 
sammenlignet med en utstab-
let?  Eller hva med å kjøpe ved av 
forskjellige treslag. Lønner det seg 
eksempelvis å kjøpe rimeligere  

sekker med furu i stedet for dyrere 
med bjørk? Og hva med å kjøpe 
andre treslag? Det er her energ-
iprisingen gir objektive svar. Energi-
innholdet i ved bestemmes kun av to 
faktorer: Vekt og fuktighetsprosent. 
Når vedprodusentene har registrert 
disse to verdiene kan de bestemme 
energiinnholdet og så regne ut  
prisen per kWh.

Energikostnad fra ved og strøm
Typisk vekt for en 1000 liters ustab-
let sekk med bjørk, 20 % fuktighet, 
er 300 kg. Brutto energiinnhold i en 
slik sekk er 1296 kWh. Dessverre får 
vi ikke ut all denne energien i form 
av varme, en del går tapt i forbren-
ningsprosessene. Vi fyrer alltid «litt 
for kråka», mer i gamle ovner enn i 
nye reintbrennende. Ovner produ-
sert før 1998 utnytter kun ca. 60 % 
av brutto energi. Reintbrennende 
ovner produsert senere ca. 75 %, og 
ovner produsert etter 2016 ca. 80 %. 
Svenskene har nylig utviklet ovnen 
Eco Ignitz som utnytter vedenergien 
med hele 90 %. 

Norsk Ved Forum for vedprodu-
senter gjennomfører hvert år en 
markedsundersøkelse blant våre 
medlemmer. Her spør vi bl.a. om 
vedprisene foregående år, og om 
produsentene nå skal øke eller 
holde samme priser. I årets un-

Ved

Tekst og foto: Øyvind Stranna Larsen, Norsk Ved forum for vedprodusenter.

“Når en vare 
har så lange 
tradisjoner med 
omsetning etter 
volum, da er det 
ikke helt enkelt 
med rask  
endring.” 



8 HYTTE OG FRITID

dersøkelse svarte 58 % at de skulle 
holde samme priser i år som i fjor. 42 
% svarte at de ville øke med 8-12 %. 
Medlemsundersøkelsens registrerte 
landsgjennomsnitt for en 1000 liters 
sekk med bjørk var i fjor kr 1,06 per 
kWh. Dette forutsatt fyring i en ovn 
med 75 % utnytting av energien.  
Med eksempelvis 10 % prisøkning 
vil altså årets pris ligge på kr 1,17 per 
kWh. Denne energikostnaden kan 
direkte sammenlignes med strøm-
prisen. Men, da må du ikke bare ta 
hensyn til kraftprisen uten merverdi-
avgift, som mediene ofte presenter-
er, men også ta med både nettleie 
og alle avgifter.

Mye å spare på vedfyring
I høst har altså kraftprisen vært 
svært høy, og i lengre perioder  
beveget seg godt over 1 krone. Og 
så kommer avgifter og nettleie i 
tillegg. Dette betyr at strømkundene 
da må ut med ca. 2 kroner per kWh i 
alt. Med slike strømpriser vil det ko-

ste ca. 1 krone per kWh mer å varme 
opp hytta med strøm i stedet for å 
fyre med ved. Kan du da erstatte 
5000 kWh elektrisk oppvarming av 
hytta med ved, ligger altså bespar-
elsen i slike situasjoner på hele 
5 000 kroner.

Vi i Norsk Ved Forum for vedpro-
dusenter anmoder våre vedprodus-
erende medlemmer å prise veden 
etter pris per kWh. Ved har som 
nevnt blitt omsatt i flere hundre år 
etter volum, så det tar nok noe tid 
å legge om. Men vedkundene kan 
også bidra. Så hvorfor ikke spørre 
om prisen per kWh neste gang du 
handler ved? Og hvis du har behov 
for å bestille ved fra en av våre 
medlemmer er det bare å gå inn på 
hjemmesidene til Norsk Ved: www.
norskved.no Her har vi et lands-
dekkende kart hvor du kan klikke 
deg inn og få kontaktinfo til vedpro-
dusenter i hyttas nærområde.

Slik kan du beregne  
energikostnaden
En kg ved med 20 % fuktighet inne-
holder brutto 4,32 kWh.

Ovn produsert før 1998 utnytter ca. 
60 % av brutto energi, og gir 2,59 
kWh per kg.

Ovn produsert etter 1998 utnytter 
ca. 75 % og gir 3,24 kWh per kg.

Ovn produsert etter 2016 utnytter 
ca. 80 % og gir 3,46 kWh per kg

Typiske vekter for  
bjørkesekker er:
• 30 liters sekk-11 kg 

• 40 liters sekk-15 kg 

• 60 liters sekk-22 kg

• 80 liters sekk-28 kg

• 1000 liters ustabletsekk-300 kg

• 1000 liters stablet sekk-420 kg

• 1500 liters ustablet sekk-450 kg

• 1500 liters stablet sekk-603 kg

Sekkevektene kan variere noe, i de 
ustablede storsekkene vil vekten 
kunne være større enn de typiske 
vektene som her er oppgitt. I de 
stablede storsekkene vil vekten 
variere noe med stablingsmetoden.

Du har eksempelvis kjøpt en 1000 
liters sekk med bjørk til kr 1133. Den 
inneholder brutto: 4,32 kWh x 300 
kg=1296 kWh. Fyring i en rentbren-
nende ovn produsert 1998-2015 gir 
følgende varmeutbytte: 1296 kWh x 
0,75=972 kWh. Prisen per kWh blir 
da: Kr 1133/972=Kr 1,17.



De aller fleste av Norges ca. 440 000 hytter har ildst-
ed. Oppfylling av vedlageret om høsten er fast rutine 
for hytteeierne.
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Jus

HØYESTERETT TAR 
HYTTESAKEN

Høyesterett har bestemt seg for å behandle anken til hytteeierne med hytter 
i Sverige som gikk til sak mot staten om innreisekarantene. Hytteeierne fikk i 
februar medhold i Oslo tingrett i at deler av covid-19-forskriftens regler om inn-
reisekarantene var ugyldig. Saken ble anket av staten, som vant ankesaken i 
Borgarting lagmannsrett.

Deretter anket hytteeierne saken til Høyesterett, som nå altså skal behandle 
anken. «Saken reiser flere prinsipielle og viktige spørsmål om nordmenns 
rettsvern langt utenfor den konkrete saken», skrev hytteeierne i en presse-
melding i sommer.
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HØYESTERETT TAR 
HYTTESAKEN
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Vet kommunene hva de vil med 
fritidslandet?

HYTTER: For kommunen som samfunnsutvikler bør 
det være en tydelig bevissthet knyttet til hva man 
ønsker å oppnå med fritidsboligutvikling og ikke 
minst hva man bør unngå, skriver Merethe Lerfald, 
stipendiat og Birgitta Ericsson, forsker, ved Øst-
landsforskning i HINN. 

Av: Merethe Lerfald, stipendiat og Birgitta Ericsson, forsker, ved Østlandsforskning i HINN
Foto: Erik Helli/Østlandsforskning

Jus

VET KOMMUNENE HVA DE  
VIL MED FRITIDSLANDET?
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I høstferien inntas Gudbrandsdalen 
av et ukjent antall fritidsbolig-
brukere. De er mange, og enkelte 
steder mange ganger flere enn de 
fastboende. Lillehammerregionen 
og Gudbrandsdalen med sine 
tusener av fritidsboliger er blitt til et 
rekreasjonsområde for befolkningen 
rundt Oslo. Kommunene sammen 
med grunneiere og utbyggere er 
blant pådriverne for utviklingen. For 
utbyggere og grunneiere er mål og 
motiver klarere. Men hvilke mål og 
strategier har kommunene?

Den konsentrerte utbyggingen av 
moderne høystandards fritidsboliger 
i fjellandsbyer startet med OL i 1994. 
Fram til i dag har det vært en relativt 
stabil vekst i antall fritidsboliger 
både i landet og i Gudbrandsdalen, 
selv om denne er ulikt fordelt mel-
lom kommuner. Øyer er kommunen 
i Innlandet med sterkest prosentvis 
vekst i antall fritidsboliger de siste 
årene.

For flere distriktskommuner framstår 
fritidsboliger som et sentralt virkem-
iddel for utvikling, men for å real-
isere hva? Argumentene som ofte 
trekkes fram for fritidsboligutvikling 
er lokal sysselsetting, verdi- 
skaping og ringvirkninger, samtidig 
er det kontrafaktiske ikke enkelt å 
identifisere.

Omsetning eller verdiskaping?
I en debatt om fordelene er det 
viktig å skille mellom omsetning 

Hytter

og verdiskaping. Eksempelvis er 
omsetningen innenfor dagligvare-
handelen i høstferieuken stor, men 
den er i stor grad basert på salgsk-
lare varer som fraktes inn. Sysselset-
tingsmessig kan dette håndteres av 
eksisterende personale. Storparten 
av verdiskapingen har da skjedd i 
andre deler av landet eller i utlandet. 
Tilsvarende gjelder i utbyggings-
fasen. Om utbyggingen utføres av 
lokale aktører med ansatte som bor 
og lever i lokalområdet kan det bidra 
til økt verdiskaping, men heller ikke 
det er nødvendigvis alltid tilfelle.  
 
Graden av bidrag til økt lokal verdi- 
skaping avhenger av at det er ledig 
kapasitet i næringslivet og tilgang til 
ledig arbeidskraft. Hvis det ikke er 
ledig kapasitet, vil verdiskapingen 
knyttet til utvikling av fritidsboliger 
fortrenge annen verdiskaping. Hva 
som betyr mest lokalt - nettoeffekten 
- er dermed ikke så enkel å identi-
fisere.

Men økt omsetning som følge av 
fritidsboligeiere og -brukere kan 
bety være eller ikke være for en-
kelte aktører, bare en liten omset-
ningsøkning kan være avgjørende. 
I en del fritidsboligkommuner bidrar 
dette til et økt tilbud av varer og tje-
nester som det ellers ikke ville vært 
grunnlag for. Dette kommer også 
fastboende til gode.

Økende kritikk
Uten å ha forskningsmessig belegg 
virker det som de kritiske røstene 
til fritidsboligutvikling er økende. 
Det har vært utfordringer knyttet til 
løsning og finansiering av vann-
forsyningen til ytterligere fritidsbol-
igutvikling på Skei og på Sjusjøen. 
Konflikt mellom beitedyr og fritids-
boligbrukere er tema både i Kvam, 
Øyer og på Skei. Felles for diskus-
jonene er spørsmålet om det er en 
grense for hvor mange fritidsboliger 
det bør være i et område.

I dette – bokstavelig talt - landskapet 
skal kommunene søke å forene ulike 
drivkrefter. For kommunen som sam-
funnsutvikler bør det være en tydelig 
bevissthet knyttet til hva man ønsker 
å oppnå med fritidsboligutvikling og 
ikke minst hva man bør unngå. Slike 
tanker er det små spor av i de fleste 
kommuneplaner.

”Storparten av ver-
diskapingen har da 
skjedd i andre del-
er av landet eller i 

utlandet. Tilsvarende 
gjelder i utbyggings-

fasen.”

”Lillehammer-
regionen og  

Gudbrandsdalen med 
sine tusener av 

fritidsboliger er blitt til 
et rekreasjon-

sområde.”VET KOMMUNENE HVA DE  
VIL MED FRITIDSLANDET?
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Korona har ført til at mange kontrakter om bygging 
eller totalombygging av hytter ikke har blitt oppfylt 
på tida eller har blitt hevet av en av partene.  
Hva er reglene bak det? Hva fører det til?  
Er koronapandemien en tvangssituasjon («force 
majeure») som gir rett til avbestilling eller justering 
av kontrakter?  

Skrevet av: 
 
Emilie A.S. Langeland
Advokat
Økland

Jus

KORONA OG JUSTERING AV  
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
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Force majeure
Det grunnleggende utgangspunktet 
er at hver av partene har risikoen 
for sine egne ytelser. Det vil si at 
utbygger bærer risikoen for at hytta 
ferdigstilles i tide og at kjøper har 
risikoen for at betaling finner sted til 
riktig tid. Et unntak fra dette gjelder 
situasjonen der ytelsene påvirkes 
av ekstraordinære og upåregnelige 
ytre omstendigheter som gjør det 
mer eller mindre umulig å oppfylle 
kontrakten, såkalt force majeure. 
Kort oppsummert foreligger det 
en force majeure-sitasjon dersom 
følgende vilkår er oppfylt:

• fremdriften hindres,
• fremdriften hindres som følge av 
forhold utenfor partenes kontroll,
• parten burde ikke tatt hindringen i 
betraktning ved kontraktsinngåelsen 
og
• parten kunne ikke med rimelighet 
ventet å unngå eller overvinne  
følgene av hindringene. 

Koronaviruset vil i utgangspunktet 
anses som en force majeure-hen-
delse som gir grunnlag for juster-
ing av kontraktsforpliktelser, men 
dette må vurderes konkret for hvert 
enkelt tilfelle. Det vil kunne avhenge 
av smittesituasjonen, myndighet-
spålegg og hvor allment kjent 
viruset var på tidspunktet avtalen ble 
inngått.

Sykdom på arbeidsplassen
Det at hele byggeplassen må stenge 
eller at flere personer blir syke eller 
ilagt karantene samtidig er å anse 
som en hindring. Det at én person 
blir syk er derimot normalt ikke en 
hindring utover det et normalt fors-
varlig driftsopplegg må ta høyde for. 
I vurderingen av om hindringen må 
ligge utenfor partenes kontroll er det 
avgjørende om forholdet objektivt 
sett ligger innenfor det utbyggeren 
har kontroll over. Sykdom eller man-
gel på arbeidskraft som følge av ses-

ongbetont influensa vil normalt ikke 
være en hindring utenfor partenes 
kontroll. Derimot vil sykdom og man-
gel på arbeidskraft som skyldes en 
pandemi kunne være noe som ligger 
utenfor partenes kontroll.  
 
Tilsvarende vil det at en stor andel 
ansatte blir syke eller satt i karan-
tene være noe utbygger ikke kunne 
unngå eller overvinne følgene av. 
Mangelfull arbeidsstokk og sykdom 
generelt vil på den annen side i ut-
gangspunktet være problemer som 
utbygger kan overvinne følgene av 
ved f.eks. å ansette nok folk. 

For de avtalene som ble inngått før 
pandemien ble et faktum, vil ikke 
utbygger kunne ha tatt pandemien i 
betraktning. Annerledes stiller dette 
seg for de kontrakter som ble inngått 
etter at pandemien var  allment 
kjent. Der vil det normalt ikke forelig-
ge en force majeure-situasjon. 
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Utbyggers krav på fristforlengelse
Utgangspunktet er at utbygger kan kreve fristfor-
lengelse dersom det foreligger en forsinkelse grunnet 
force majeure, jf. bustadoppføringslova § 11(1).
Krav om fristforlengelse forutsetter at det er varslet 
fristforlengelse uten ugrunnet opphold etter utbygger 
ble klar over forholdene som danner grunnlag for 
kravet, jf. bustadoppføringslova § 11 (2). Hva som er 
grunnet opphold må vurderes konkret i den enkelte 
sak, men som et utgangspunkt gjelder at det må 
foreligge saklig grunn for å vente med å varsle. Er det 
ikke saklig grunn til å vente, må utbygger varsle. 
Varsler ikke utbygger krav om fristforlengelse i tide, 
vil kravet på fristforlengelse gå tapt. Dette kan få den 
konsekvens at det foreligger en forsinkelse som vil 
kunne gi kjøper krav på dagmulkt etter bustadop-
pføringslova § 18. 

Utbyggers krav på tilleggsvederlag
Bestemmelsene om force majeure gir ikke rett til  
vederlagsjustering. Det vil si at utbygger ikke kan 
kreve tilleggsbetaling fra kjøper som følge av de 
ekstra kostnader utbygger blir påført som følge av 
pandemien.

Bortfall av avtalen ved pengemangel hos kjøper
Utgangspunktet er at avtaler skal holdes, og at 
enhver kontraktspart har risikoen for egne forutset-
ninger som ikke er nedfelt i avtalen eller på annen 
måte er kommet klart til uttrykk i avtaleforholdet. Ved 
vurderingen av om pengemangel kan gjøres gjel-
dende som grunnlag for kjøperen for å komme seg ut 
av avtalen, må det derfor tas utgangspunkt i avtalen. 
Dersom det i avtalen er tatt et finansieringsforbehold, 
foreligger en situasjon hvor kjøper vil kunne komme 
seg ut av avtalen. Hvis det ikke foreligger slikt for-
behold plikter kjøperen å oppfylle sin del av avtalen, 
som er å betale kjøpesummen, jf. høyesterettsdom-
men Rt. 1985 s. 1966. 

Utbygger vil kunne kreve stansing av arbeider, heving 
av kontrakten eller forsinkelsesrenter på kjøpesum-
men dersom ikke det betales i tide, jf. bustadop-
pføringslova § 55.  

Kjøpers rett til heving  
Etter bustadoppføringslova § 20 (1) kan kjøpet heves 
dersom forsinkelsen innebærer et vesentlig kontrakts-
brudd. Kjøperen kan også heve kjøpet på forhånd 
dersom det er klart at det vil oppstå en forsinkelse 
som vil innebære et vesentlig kontraktsbrudd, jf. bust-
adoppføringslova § 20 (2).

Varsler ikke  
utbygger krav om 
fristforlengelse i 
tide, vil kravet på 
fristforlengelse  
gå tapt

Foto: Erik Helli

” 

” 
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Dersom ikke utbygger har varslet 
fristforlengelse i tide, vil det fore-
ligge en forsinkelse uavhengig av 
om utbygger ville ha hatt krav på 
fristforlengelse eller ikke. Det vil 
si at kjøper kan heve kjøpet der-
som forsinkelsen er vesentlig. Ved 
vurderingen av om forsinkelsen er 
vesentlig, vil det være av betydning 
hvorvidt kjøper har rimelig grunn 
til å si seg løs fra avtalen. Dersom 
kjøper vil kunne få erstattet tapet 
forsinkelsen gir gjennom reglene 
om dagmulkt, vil det ikke foreligge 
hevingsgrunnlag. Dagmulkt kan bare 
kreves for 100 dagers forsinkelse, 
så forsinkelse som varer lenger vil 
normalt anses som vesentlig og  gi 
grunnlag for heving.

Merk at kjøper må sende skriftlig 
reklamasjon innen rimelig tid etter 
at forsinkelsen skjer eller det blir 
klart at den vil skje. Også der det 
foreligger en objektiv, synlig forsin-
kelse, må den enkelte kjøper si fra 
og påberope seg dette, ellers kan 
retten til hevning falle bort.. 

Kjøpers rett til avbestilling
Kjøper har etter bustadoppføringslo-
va § 52 og § 53 rett til å avbestille 
en kontraktsytelse. Ved oppføring 
av bygg på kjøperens egen grunn vil 
kjøper måtte betale for arbeid som 
er utført før avbestillingen. I tillegg vil 
kjøper kunne måtte erstatte økon-
omisk tap kjøperen måtte kunne 
regne med som følge av avbestill-
ingen, jf. bustadoppføringslova § 52. 
Dette vil typisk være tapt fortjeneste, 
kostnader til innkjøpte materialer og 
utført prosjekteringsarbeid for resten 
av bygget. 

Ved avbestilling som også omfatter 
grunn, slik som ved oppføring av 
leiligheter, rekkehus og enebolig 
sammen med erverv av tomt, skjer 
avbestillingen mot at utbygger få 
erstattet økonomisk tap som er 
påregnelig følge av avbestillingen, 
jf. bustadoppføringslova § 53. Dette 
vil typisk kunne være merkostnader 
ved at boligen må selges to ganger, 
merkostnader ved at kjøper har sp-
esialtilpasninger som må endres ny 
kjøper, prisnedgang på boligen og 
interne kostnader hos utbygger. 

Oppsummering
Om koronapandemien omfattes av 
force majeure-begrepet må vurderes 
konkret i hvert enkelt tilfelle. Da vil 
smittesituasjonen, gjeldende myn-
dighetspålegg og hvor allment kjent 
viruset var på tidspunktet avtalen 
ble inngått, være av betydning. 
For avtaler som er inngått etter at 
pandemien ble et faktum, vil det ikke 
kunne kreves justering av kontrakts-
forpliktelser ved forsinkelse som sky-
ldes pandemien, med mindre det er 
tatt forbehold om dette i kontrakten. 
Dersom det er tatt forbehold eller 
avtalen er inngått før pandemien ble 
allment kjent, vil utbygger ha krav 
på fristforlengelse forutsatt at det er 
varslet rettidig. Det vil da ikke fore-
ligge noen forsinkelse i bustadop-
pføringslovas forstand og kjøper 
har derfor heller ikke grunnlag for 
å kreve dagmulkt eller heving som 
følge av den faktiske forsinkelsen 
så langt den skyldes pandemien. 
Utbygger vil derimot uansett ikke 
kunne kreve at kjøper betaler 
tilleggsvederlag for ekstra kostnad-
er utbygger påføres som følge av 
pandemien.

Foto: Erik Helli
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Jus

Skrevet av: 
 
Advokatfullmektig 
Andrea Aase

Advokat
Mauritz Aarskog

KORT OM VEIRETT
OG VEILAG

I denne artikkelen vil vi foreta en kort  
gjennomgang av noen regler for veirett og 
veilag. Reglene om veilag finnes i veglova 
kapittel VII.
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Hvordan oppstår veirett?
En veirett vil ofte være basert på 
avtale, for eksempel ved at eier av 
eiendom A gir eier av eiendom B rett 
til å kjøre over eiendommen sin.
En veirett kan også oppstå gjennom 
hevd. Da oppstår det en veirett ved 
at en person har brukt veien over 
lang tid, i den tro av at han hadde 
rett til å bruke veien. Det varierer 
hvor lenge veien må ha vært brukt; 
for «naudsynt veg», det vil si nød-
vendig vei, vil hevdstiden være 20 
år, se hevdsloven §§ 8 og 2. For 
andre veier vil derimot hevdstiden 
være 50 år. 

Veirettens innhold
Hvilken bruk veiretten tillater, beror 
først og fremst på hva som er avtalt 
eller hevdet. Er grunnlaget en avtale, 
må man tolke avtalen for å komme 
frem til avtalens innhold. Er grunnla-
get hevd, må man se på den bruken 
som er utøvd i hevdstiden. 

Da veiretten er en servitutt, vil servi-
tuttlovens regler komme til anven-
delse. Det følger av § 2 at rettighet-
shaveren ikke må bruke retten på en 
måte som er urimelig eller unødven-
dig til skade eller ulempe for eieren. 
En veirett kan også utvikle seg med 
tiden og forholdene, noe som skal 
vektlegges i vurderingen av hva som 
er til skade eller ulempe for eieren. 
Et eksempel på dette, er gamle 
servitutter som gav rett til å kjøre 

Hva er en veirett? 
En veirett er rett til å bruke en vei. Grunneieren må tåle at andre rettighetsha-
vere benytter veien. For en hytteeier som er avhengig av å benytte en annen 
persons eiendom for å komme seg til hytten sin, er det derfor svært viktig å 
sikre seg veirett. 

med hest og kjerre, som i senere tid 
har blitt tolket til å tillate bilkjøring. 
Selv om slik bruk ikke var tiltenkt 
ved opprettelsen av veiretten, har 
veiretten blitt tolket dynamisk i lys av 
samfunnsutviklingen. 

Typiske konfliktsituasjoner
Et typisk konflikttema er om det 
eksisterer en veirett. Dette kan være 
fordi det er uklart hva om det ble in-
ngått avtale, gjerne fordi det påståtte 
avtaleinngåelsen ligger langt tilbake 
i tid, og kanskje ble gjort muntlig. 
Et annet typisk konflikttema er om 
veirettens innhold. Dette kan være 

fordi det er uklart hva som ble avtalt. 
For eksempel kan det oppstå tvist 
om hvor mye av veien rettighet-
shaveren kan bruke, hvilken bruk 
som tillates (kun til fots eller ferdsel 
med bil), i tillegg til hvor omfattende 

Jus

KORT OM VEIRETT
OG VEILAG

ferdsel vegretten tillater. Som nevnt 
ovenfor, må veirettens innhold 
vurderes ved en tolkning av rettens 
stiftelsesgrunnlag, i tillegg til at det 
må foretas en dynamisk tolkning i lys 
av tiden og forholdene. For å unngå 
konflikt om veirettens eksistens og 
innhold, anbefales det at veiretten 
tinglyses, og at avtale om veirett 
formuleres så klart som mulig, slik at 
man unngår uklarheter. 

Hva er et veilag?
Et veilag er en organisering av alle 
brukere av en privat vei. For de som 
bruker veien er medlemskap i veilag 
lovpålagt; man kan altså ikke velge 
om man vil være medlem i veilaget 
eller ikke. Formålet med veilaget 
er å sørge for at veien blir holdt i 
forsvarlig stand, ved at det foretas 
vedlikehold og utbedringer ved 
behov. 

Fordeling av utgifter 
Lovens utgangspunkt er at utgifter til 
vedlikehold og utbedring skal forde-
les etter «samme høvetal som gjeld 
for den bruk han gjer av vegen», jf. 
veglova § 54. Utgiftene skal dermed 
som utgangspunkt differensieres et-
ter bruken av veien. Dette har både 
en kvantitativ og en kvalitativ side. 
Ofte vil derfor kostnadene variere 
etter hvor stor strekning av veien 
den enkelte benytter, slik at den som 
har eiendom innerst på veistreknin-
gen, betaler mer enn den som har 

“En veirett kan også 
oppstå gjennom 
hevd. Da oppstår 
det en veirett ved at 
en person har brukt 
veien over lang 
tid, i den tro av at 
han hadde rett til å 
bruke veien”
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eiendom helt ved starten av veien. 
Den kvalitative siden går ut på at det 
også må differensieres etter hvilken 
bruk den enkelte hytteeier har. Den 
som for eksempel bruker veien til 
næring ved tungtransport, har en 
bruk som sliter mer enn en hytteeier, 
og må derfor regne med å betale 
en større andel av vedlikeholdsut-
giftene. 

Et annet spørsmål er hvilke utgifter 
som man er pliktig til å bidra til 
gjennom veilaget. Loven viser 
til de utgifter som er trengs for å 
holde veien i forsvarlig og brukende 
stand. Med dette menes at veien 
skal være farbar for sitt formål, være 
trafikksikker, og oppfylle krav fra det 
offentlige. Bestemmelsen innebærer 
en begrensing for hva den uvillige 
deltager kan tvinges til å bli med på 
av utgifter.

Det er viktig å bemerke seg at det 
er avtalefrihet, slik at lovens utgang-
spunkt kan fravikes ved avtale. Det 
kan dermed avtales andre løsninger 
for fordeling av utgifter. 

Organisering 
Det stilles ingen krav til organisering 
av veilag i veglova, utover at veilaget 
skal møtes en gang i året eller når 
det er praktisk mulig, jf. § 55 (1). 
Her skal de ta flertallsavgjørelser i 
spørsmål som gjelder den daglige 
driften av veien. Hovedregelen er 

at hvert medlem i veilaget har en 
stemme, med mindre de er tillagt en 
større plikt i fordelingen av utgifter 
etter § 54. Hvor formalisert styringen 
av veilaget er varierer svært mye. I 
mindre veilag med noen få brukere 
kan det være tilstrekkelig at bruk-

erne møtes i mindre formaliserte 
settinger for å diskutere utgifter 
til veien. I større veilag, med flere 
hundre brukere, vil det som regel 
være nødvendig med en formalisert 
struktur med styre og vedtekter for 
veilaget. Veglova § 55 (3) viser til 
at veglaget kan opprette et styre 
og vedta vedtekter. I bestemmels-
en vises det til at styret kan stå for 
veilagets daglige drift. Også i denne 
sammenheng stilles det ikke krav til 
hvordan organiseringen skal foretas, 
slik at veilaget står nokså fritt i 
hvordan de vil organisere styret og 
hvilket innhold vedtektene skal ha. 

Konflikter knyttet til veilag
Om det oppstår konflikt om hvordan 
plikt til vedlikehold og utbedring 
skal fordeles, kan man kreve at 
spørsmålene skal avgjøres av 
jordskifteretten. Jordskifteretten 
kan i denne sammenheng benyttes 
til å opprette veilag med vedtekter 
der det ikke foreligger et formalisert 
veilag. 

“I større veilag, med 
flere hundre brukere, 
vil det som regel være 
nødvendig med en 
formalisert struktur 
med styre og vedtek-
ter for veilaget”

Foto: Erik Helli
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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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Foto: Erik Helli

Skrevet av: 
 
MARTE RISØY
Advokat
Økland

SKATT PÅ UTLEIE AV HYTTE

Utleie av hytter har med årene blitt svært enkelt. 
Kanaler som airbnb og finn.no sørger for det.  
Utleie av hytta kan ha betydelig økonomisk 
gevinst. Men hvor mye kan du egentlig leie ut hytta 
og hvilke skattemessige konsekvenser har dette?
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Innledning
Inntektene ved utleie av egen hytte 
er skattefrie inntil kr 10 000 per år. 
Dersom inntektene overstiger kr 
10 000 er 85 % av de overskytende 
inntektene skattepliktig med  
skattesats på 22 %. Bruker du ikke 
hytta selv, vil alle inntekter være 
skattepliktige. 

Vær oppmerksom på at også 
privat utleie kan regnes for å være 
næringsvirksomhet, dersom hytta 
leies ut hyppig og for korte perioder 
av gangen, eller hvis du har flere 
hytter du leier ut. Dersom utleien 
regnes for å være næringsvirksom-
het, gjelder andre regler for beskat-
ning. Skillet mellom utleie av hytte 
i virksomhet (næringsinntekt) og 
privat utleie (kapitalinntekt) er derfor 
viktig. Det er dette skillet som er 
tema i denne artikkelen.

Utleie i virksomhet
Vurderingen av om utleie av hytta 
regnes for å være næringsvirksom-

het eller privat virksomhet, beror 
på en vurdering av om utleien faller 
innunder det såkalte virksomhets-
begrepet. Skatteetaten har satt 
opp en sjablong til hjelp i virksom-
hetsvurderingen. Vi skal her gå litt 
nærmere inn på denne. 

Skatteetaten mener at det klart er 
virksomhet å leie ut:

• til forretningsformål når arealet er 
mer enn ca. 500 kvm
• til bolig- og fritidsformål dersom det 
er snakk om utleie av fem boenheter 
eller mer

Hvis man leier ut fem hytter eller 
mer faller man som et utgangspunkt 
innenfor virksomhetsbegrepet. For 
utleie av færre hytter enn fem må 
det foretas en mer grundig vurdering 
hvor man ser på:

• bygningens størrelse
• omfanget av aktiviteten
• aktivitetens varighet

De viktigste vurderingsmoment-
ene er omfanget og varigheten av 
hytteutleien. Dersom hytteutleien 
utøves for skattyterens regning og 
risiko, utleien har økonomisk kar-
akter og den objektivt sett er egnet 
til å gi overskudd, taler dette for at 
utleien faller innunder virksomhets-
begrepet. 

Spesifikt for utleie av fritidseiendom-
mer pekes det i forarbeidene på 
følgende vurderingsmomenter:

• Lengden på leieforholdet,
• Antall leietakere,
• Størrelsen på vederlaget og
• Hvilke forpliktelser utleier påtar seg 
overfor leietaker.

I en bindende forhåndsuttalelse fra 
Skatteetaten ble omfattende korttid-
sutleie av to leiligheter klart ansett 
som virksomhet. Leilighetene ble 
leid ut gjennom airbnb. Utleier sto 
for vask, rydding og skifting av sen-
getøy. Det ble leid ut flere ganger i 

Foto: Erik Helli
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FAKTA
Vi har laget en sjekkliste du kan bruke for å vurdere 
om din hytteutleie faller innunder virksomhetsbe-
grepet.  
Still deg selv disse spørsmålene: 

• Leier du ut flere enn fire hytter? 
• Leier du ut en hytte du ikke bruker selv?
• Leier du ut hytta til mange forskjellige i korte tidsperi-
oder?
• Utfører du et betydelig arbeid i forbindelse med ut-
leien (for eksempel rengjøring, bytte av sengetøy o.l.)? 

Svarer du ja på alle spørsmålene over, driver du an-
takelig utleie i næringsvirksomhet. Svarer du nei, 
driver du privat utleie. Dersom du kan svare både ja 
og nei, må det foretas en bredere vurdering av hvilken 
kategori du havner innenfor.

måneden. Utleiers aktivitet fremstod 
nærmest som pensjonatdrift og falt 
etter Skatteetatens syn innenfor 
virksomhetsbegrepet.

Poenget er at også utleie av bare én 
hytte kan falle innunder virksomhets-
begrepet dersom aktivitetsnivået, 
dvs. det arbeidet du nedlegger i 
forbindelse med utleien, er svært 
omfattende. Det samme gjelder der-
som du oppnår betydelig økonomisk 
gevinst ved utleie av få enheter. 
Det er med andre ord summen av 
hytteutleien som må vurderes. 

Merk at skatteetaten ikke er pliktig å 
følge sjablongbestemmelsene nevnt 
ovenfor, men momentene pleier å bli 
brukt i vurderingen. Man kan trygt 
lene seg på dem som utgangspunkt. 

Skattemessige konsekvenser – Kapi-
talinntekt eller virksomhetsinntekt

Dersom utleien anses som kapital-
inntekter, dvs. privatutleie, skattleg-
ges denne som alminnelig inntekt 
med 22 % (2021-sats) av inntekter 
over 10 000 per år. Inntektene 
nedjusteres til 85 % før skatten 
beregnes. De første kr 10 000 i 
inntekter anses som fribeløp. Vi har 
satt inn et regnestykke for å illus-
trere:

Samlet inntekt av utleie:    kr 20 000
Fribeløp:                kr 10 000

Skattepliktig inntekt  
kr 8 500 (85 % av kr 10 000)
Beregnet skatt   
kr 1 870 (22 % av kr 8 500)

Dersom inntekten anses som 
næringsinntekt er bildet annerledes. 
Næringsinntekt skattlegges med en 
maksimal effektiv marginal skatte-
sats på 49,6 % (2021-sats).

 Av dette utgjør 22 % skatt på
alminnelig inntekt, 16,2 % trinnskatt 
og 11,4 % trygdeavgift. 

Slikt sett er det vesentlig lavere sats 
dersom inntekten klassifiseres som 
inntekt på kapital. Dette vil i de fleste 
tilfeller være å foretrekke for  
alminnelige utleiere.

Avslutningsvis
I all hovedsak vil det fremstå relativt 
klart for den enkelte hvorvidt utleien 
skjer privat eller i næring. De mer 
tvilsomme tilfellene er erfaringsvis 
der det foregår omfattende utleie 
gjennom formidlingsselskaper som 
airbnb eller dersom man leier ut 
flere hytter alene eller sammen med 
andre. 

Du er velkommen til å ta kontakt 
med oss dersom du er i tvil.  
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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
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Det er en kjent sak at bygging av fritidsboliger er 
blitt en viktig inntektskilde for flere enn utbygger. 
Vi merker oss at grunneier og ikke minst  
kommuner også får en stor del av inntektskaka. 
Vår oppfatning er at kommunene budsjetterer med 
direkte og indirekte inntekter i form av ulike  
skatter, det være seg tilknytningsavgifter, økt  
skatteinngang fra lokale håndverkere som tilhører 
i kommunen og sist men ikke lenger minst;  
eiendomsskatt. Og bare så det er sagt; vi unner 
alle å tjene penger.

TAKSERING OG EIENDOMSSKATT 
PÅ FRITIDSBOLIGER
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Skatt

Men...
Eiendomsskatten har i mange år 
vært en god ekstra inntektskilde for 
kommunene, og mer ser det ut
til å bli. Under den siste store virus-
pandemien (som lagt fra er over) 
oppdaget alle parter at kommunene 
ikke var i nærheten av å kunne 
håndtere tilstrømningen av fritidsin-
nbyggere, de ble derfor regelrett 
beordret hjem. I den oppståtte 
situasjonen vi stod ovenfor var nok 
det på mange måter det eneste rette 
å gjøre. Det bør imidlertid være til 
ettertanke og resultere i tiltak for 
å øke beredskapen overfor sine 
fritidsinnbyggere også i tider uten 
coronavirus. Det er i perioder til-
nærmet fullbelagt på fritidsboligene i 
attraktive områder.

Kommunen leverer for dårlig
I ettertid bør vi ta oss tid
til å vurdere om eiendomsskatten gir 
tilbake til oss eiere av fritidsboliger 
det kommunene i utgangspunkt 
lover i form av motytelser. I følge 
Statistisk Sentralbyrå har stadig flere
kommuner flere fritidsboliger enn 
fastboende og all den tid kommuner 
i økende grad avhengige av
inntekter fra fritidsboliger blir dette 

rett og slett feil. Kommunen tar altså 
betalt for tjenester de ikke
kan levere på.

Kan utbyggingen fortsette i samme 
takt?
Mange hyttekommuner har store 
tomtereserver. Samtidig ser vi som 
nevnt at hyttekommuner i dag
ikke makter å innfri tjenestene de 
er lovpålagt. Derfor mener Norges 
Hytteforbund at Statsforvalter

nå må ha et klarere blikk og et fast-
ere grep om rattet når det er snakk 
om fortetting og utbygging av
nye tomtearealer. Oppgaven må

bli å ha et strengere politikk og bidra 
til en langt mer restriktiv hytte-
bygging. Vår påstand er at kom-
munenes egne revideringer av 
arealplaner heller ikke er tilstrek-
kelig oppdaterte og i for liten grad 
tar hensyn til konsekvensanalyser 
i utbyggingstakten. Dette synet 
argumenterer også jurist og dosent 
Fredrik Holth for.

(https://www.aftenposten.no/
meninger/debatt/i/l1l0ee/oedeleg-
gelse-av-villmarksnatur-fredrik-holth)

Har du forsøkt å klage?
All den tid eiendomsskatt på fritids-
boliger utgjør store inntekter (og 
øker stadig) i mange kommuner,
er det også viktig at den enkelte 
hytteeier har full tilgang til og innsyn 
i de beregninger og
vurderinger som ligger til grunn for 
den e-skatten man blir ilagt.
Det er også uheldig at kommunene 
mener de ikke har arkiveringsplikt på 
egne beregninger. Dermed
mister eiere av fritidsboliger 
muligheten til å etterprøve  
beregningene. Dette ønsker nå 
Norges Hytteforbund å følge med  
argusøyne.

“ Vår påstand er at 
kommunenes egne 
revideringer av  
arealplaner heller 
ikke er tilstrekkelig  
oppdaterte og i for lit-
en grad tar hensyn til 
konsekvensanalyser i 
utbyggingstakten ”  
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Forskning

VERN AV HYTTA –  
NÅR ER WEBKAMERAER TILLATT?
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Stadig flere installerer overvåkningskameraer på hytta. Hva er lov og hva er 
ikke lov? Svaret finnes både i regelverket om personopplysninger og i føringer 
fra Datatilsynet. I det følgende vil jeg gi en oversikt over utgangspunktene for 
hva som er tillatt og ikke tillatt.

Når er kameraovervåking tillatt?
En privatperson kan lovlig overvåke sin hytteeiendom på enkelte vilkår, på 
samme måte som man kan overvåke sin egen bolig og hage.  Overvåkningen 
må ha et formål. Det kan være en hytteeiers behov for å følge med på hytta for 
å hindre innbrudd eller hærverk.

I tillegg må kameraovervåkningen 
være nødvendig. Vil det hjelpe? 
Finnes det alternative tiltak, som 
fysisk sikring? Kameraovervåkning 
kan ha en forebyggende effekt, som 
gjør at risikoen for innbrudd eller 
hærverk blir mindre. Det er enklere 
og billigere enn alternativer som 
inngjerding, bom på innkjøringsveien 
e.l.

Lovlig overvåkning er begrenset 
til hytteeierens egen eiendom. Det 
må foretas en interesseavveiing 
mellom naboens rett til privatliv, 
allmenhetens krav på fri ferdsel, og 
hytteeierens behov for å passe på 
sin eiendom. 

Dette betyr at et kamera må være 
stilt inn slik at det følger med på hyt-
teeierens egen private innkjøring og 
hytte med evt. garasje, ikke naboens 
eiendom eller fellesområder der det 
er rett til fri ferdsel. Hvis man er i tvil, 
er det enkleste å spørre naboen om 
kameraovervåkningen er i orden 
eller ikke.

Man skal informere om kamera-
overvåking. Informasjonen skjer med 
lett synlige skilt, hvor det fremgår 
at det er kameraovervåking, hvem 
som har ansvaret, formålet med 
overvåkingen og hvor man kan få 

ytterligere informasjon. I tillegg bør 
en hytteeier på forhånd informere 
naboene om at man planlegger å 
sette opp et kamera, hvorfor man 
ønsker å overvåke og omfanget 
av overvåkingen. Slik åpenhet kan 
være en nyttig investering i et godt 
miljø blant hyttenaboene.
Kameraovervåking kan både fore-

bygge et lovbrudd, og opptakene 
kan være et bevis hvis det skjer 
lovbrudd. Opptakene skal slettes 
fortløpende med et rimelig intervall. 
Datatilsynet anbefaler syv dager 
som en tommelfingerregel, ettersom 
folk flest vil ha oppdaget relevante 
hendelser innen den tid. Unntaket er 
hvis man har oppdaget en hendelse, 
f.eks. innbrudd eller hærverk, som 
man vil anmelde til politiet. 

“Det må foretas en 
interesseavveiing  
mellom naboens rett 
til privatliv, allmen-
hetens krav på fri 
ferdsel, og hytteeier-
ens behov for å passe 
på sin eiendom” 

Skrevet av: 
 
Advokatfullmektig 
Tora Fæste

Advokat
Mauritz Aarskog

Jus
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Når er kameraovervåking  
ikke tillatt?
Personvernreglene begrenser hva 
en hytteeier kan gjøre. Disse reglene 
står sterkt, og følger blant annet av 
Grunnloven § 102. Naboen har krav 
på privatliv, og en hytteeier har plikt 
til å respektere det. Det betyr at 
man ikke kan overvåke sine naboer. 
Ei heller kan en hytteeier på eget 
initiativ overvåke en hyttegrends 
fellesområder med sitt webkamera. 

Hvis derimot hytteeierne går sam-
men og er enige, kan hytteforenin-
gen eller sameiet bli enige om felles 
kamera, f.eks. ved felles innkjøring. 
Det kan være lurt å ta opp temaet på 
møte mellom hytteeierne i forkant, 
og bli enige i tråd med vanlige  
vedtektsbestemmelser.

Skjult overvåking er ikke tillatt. Ei 
heller er det tillatt å benytte uekte 
kameraovervåkingsutstyr eller skilt-
ing, oppslag eller lignende som gir 
inntrykk av kameraovervåking.
Hvis du mener at du er ulovlig 
overvåket av en hyttenabo, bør du å 
ta opp saken med vedkommende. 

Mye kan løses gjennom kommu-
nikasjon. Hvis det ikke hjelper, er det 
mulig å anmelde naboen til politiet 
for brudd på privatlivets fred. Du kan 
også gå rettens vei og kreve fjerning 
av kameraovervåkning i strid med 
personopplysningsloven eller i strid 
med naboloven.

FAKTA
• Kameraovervåking av egen 
hytte er tillatt.

• Det må informeres om slik 
overvåking med synlige skilt.

• Personvernreglene hindrer 
overvåking av naboene eller 
fellesområder

• Åpenhet om overvåking av 
egen hytte kan forebygge 
uenighet blant hyttenaboene

FAKTA
Datatilsynet er både  
tilsyn og ombud.  
Datatilsynets oppgave 
er å føre kontroll med at 
personvernregelverket 
etterleves, og medvirke 
til at enkeltpersoner 
ikke blir krenket  
gjennom bruk av  
opplysninger som kan 
knyttes til dem». 

Link: 
Datatilsynets oppgaver 
| Datatilsynet



Litt hjernetrim på nest siste side...
Rett løsning premieres med FLAX-lodd! 

KRYSSORD

Svarfrist: 5. januar og sendes inn slik: E-post: norges@hytteforbund.no
       Post: Norges Hytteforbund, Billingstadsletta 25, 1396 Billingstad

Kryssordforfatter: Rolf Bangseid
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Retur: Erik Helli, Ørretveien 13, 1481 Hagan

MEDLEMSFORDELER
Som medlem i Norges Hytteforbund får du rabatter i utvalgte  

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

må  medlemsnummer oppgis.

#norgeshytteforbund facebook.com/NorgesHytteforbund


