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Strømstøtte. Siden forrige utgave av 
medlemsbladet har strømprisene 
skutt i været. I mars vil gjennom-
snittsprisen være de høyeste noen-
sinne. I den forbindelse har  
forbundet sendt 2 brev til finansmin-
ister og regjering om viktigheten av 
at den såkalte strømstøtten også 
innføres for fritidsboliger. 

Forbundet har også i henvendelser 
til Norges Vassdrags – og Ener-
gidirektorat (NVE) og Statnett stilt 
spørsmål vedrørende manglende 
overføringskapasitet fra nord til sør i 
Norge. Til dette svarer Statnett blant 
annet: 

Det er ikke tilstrekkelig kapasitet i 
ledningsnettet til å utjevne prisfor-
skjellene mellom de nordligste og 
de sørligste prisområdene i den sp-
esielle situasjonen vi har hatt siden 
i fjor høst. 

I og med at Norge og Sverige 
henger så tett sammen og har de 
samme forskjellene i prisnivåer i 
nord og sør, er Norge også avhengig 
av at Sverige bygger ut for å oppnå 
en vesentlig kapasitetsøkning.

Norge ser altså ut til å være avhen-
gig av at også Sverige bygger ut 
strømnettet for å få økt overføring-
skapasiteten mellom landsdelene. 
Dette synes noe underlig. Strøm-
prisene i Sør Sverige er generelt 
lavere enn i Sør Norge, og prisfor-
skjellene mellom nord og sør er 
vesentlig lavere enn i Norge.
I vårt naboland får i tillegg også 

fritidsboliger strømstøtte når strøm-
prisene er høye.

Tilbud til hytter uten innlagt strøm. 
NHF har inngått en avtale med Ver-
sabatt AS. Selskapet har utviklet et 
mobilt batteri som har en kapasitet 
på 2,3 kwt og veier kun 12 kilo. I og 
med at batteriet er mobilt, er batter-
iet uavhengig av solcellepaneler for 
lading. Det kan lades hjemme, og 
faller dermed inn under regjeringens 
strømstøtteordning. 

Digitalt årsmøte. I de siste årene 
har NHF avholdt sine årsmøter i 
forbindelse med Hyttemessa på  
Hellerudsletta. På grunn av  
pandemien har årsmøtene ikke vært 
holdt til vanlig tid (innen utgangen 
av april). Norges Hytteforbund ´s 
årsmøte vil derfor i år bli avholdt 
digitalt i perioden 11. – 24. april. 

Hyttemessa 22. – 24. april. Også 
i år har NHF egen stand på Hytte-
messa. Du finner oss på samme sted 
som i høst sammen med represent-
anter for Økland & Co DA, en av for-
bundets juridiske samarbeidspartner.

Norges Hytteforbund vil også 
benytte anledningen til å ønske alle 
medlemmer en God Påske.

Med hilsen 
Trond G Hagen
Styreleder

Hva med de høye
strømprisene?

Leder

Som medlem har du en 
rekke fordeler 

- les om dine medlems-
fordeler på 

hytteforbund.no
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Kontingentår: 1. januar - 31. desember
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Boligmappa

Siden årsskiftet har det vært en kraftig 
økning i henvendelser til oss, sier Eirik 
Vigeland som er kommunikasjons-
ansvarlig i Boligmappa. Veldig mange 
av de henvendelser vi får kommer 
fra huseiere og ikke minst hytteeiere 
som opp igjennom årene har slurvet 
med arkivering og systematisering av 
påkost som er gjort. Det kan gi deg 
problemer når du skal selge.

Mangelfull dokumentasjon kan 
redusere takstverdien
Takstmannens arbeide går ut på å 
fastslå hvilken tilstand utvendig tak, 
vinduer og panel har. Innvendig skal 
hvert rom sjekkes. Deretter vil takst-
mann fastsette takstgruppe slik:
(manglende dokumentasjon på utført 
arbeide)

Hvorfor akkurat Boligmappa?
Allerede for 10 år siden hadde deler av 
håndverksbransjen hadde sett seg lei 
på useriøse aktører som utførte dårlig 
håndverksmessig arbeide. Ikke alle 
var opptatt av mva og skatt, så her var 
mye juks ute og gikk. 

Derfor gikk organisasjonen Rørentre-
prenørene i Norge og Nelfo som er 
landsforeningen for elektrobransjen 
sammen om å bygge opp Boligmappa. 
Tanken var at aktører som var tilsluttet 
Boligmappa nå skulle få et sted å arki-
vere dokumentasjon på utført arbeide. 
Denne dokumentasjonen følger eien-

domsregisteret (matrikkel) via gårds/
bruksnummer og ikke eier. 

I dag er mer enn 5000 store og små 
håndverkere tilsluttet Boligmappa. 

Som leverandør må man ha orden  
i økonomien og inneha fagbrev for å få 
lov å dokumenterer utført arbeide via 

Boligmappa. Dermed har eier en trygg-
het og dokumentasjon på arbeidet. 
Det forenkler og er med å kvalitets-
sikre arbeidet til takstmann.

Boligmappa er gratis å bruke
Når man skal behandle dokumenta-
sjon på den kanskje største verdien 
man har er det viktig med et system 
som er sikkert. Derfor må man benytte 
Bankid for innlogging. All data lagres i 
nettskyen og det er her gode sikker-
hetsrutiner. 

Når du har logget inn kan du legge inn 
alle typer regninger. Og hvem har ikke 

Skal du selge bolig eller hytte? Da er det flere ting 
du nå må dokumentere. Du kan ikke lenger oppgi 
at du selger objektet slik det framstår. Nei, nå skal 
alt dokumenteres, så nå er det viktig at du arkive-
rer faktura fra alle typer håndverkere. Det gjør du 
enkelt på www.boligmappa.no

lurt på hvor du skrev ned fargekoden 
på malingen du brukte i for? Et godt 
tips er å ta bilde av malingsboksen 
eller lage deg et system for fargekoder. 
Alt arkiveres på Boligmappa.

Vi er glade for at vi nå har fått til et 
samarbeid med Norges Hytteforbund 
og vi mener det er viktig at vi bringer 
til torgs hvor og hvordan hytteeiere 
kan systematisere de verdipapirer som 
avslutter Eirik Vigeland i Boligmappa.

Tekst: 
 
ERIK HELLI
Redaktør   
Norges Hytteforbund

NORGES HYTTEFORBUND
I SAMARBEID MED BOLIGMAPPA

• TG0
  Ingen avvik

• TG1
  Mindre eller moderate 
  avvik

• TG2 
 Vesentlige avvik

• TG3
Store eller alvorlige avvik 

“I dag er mer enn 
5000 store og små 

håndverkere tilsluttet
 Boligmappa”

- en faktura er et verdipapir

Er det noe du lurer på er 
det bare å kontakte oss:
Boligmappa 
e-post; post@boligmappa.no
mer å lese her; www.boligmappa.no

Til venstre i bildet står Eirik Vigeland, Markeds- og  
kommunikasjonssjef og Trond G. Hagen, leder i NHF
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Noen enkle forhåndsregler 
kan redde deg fra pipebrann

- Det er grunn til å frykte at folk har 
begynt å fyre med fuktig ved i år også. 
Fyrer du med fuktig ved kombinert 
med dårlig trekk kan det føre til sot-
brann, advarer Seniorrådgiver Tom Erik 
Galambos i Norsk brannvernforening. 

Pipebrann eller sotbrann skyldes 
beksot som dannes på grunn av dårlig 
forbrenning. Soten består av tjære 
og uforbrente partikler. De uforbrente 
partiklene klistrer seg til ildstedet, 
røykrøret og innsiden av pipeløpet.
 

Årsaker til pipebrann
Beksot antennes på lav temperatur 
og det skal ikke mye til om det er mye 
beksot i fyringsanlegget. Ved brann 

kan man ofte høre lyd av rumling og se 
gnister og flammer komme ut pipa. 
- Pipa skal tåle en brann uten at den 
sprekker eller smitter brannen over til 
resten av huset, men det forutsetter 
at den er riktig montert, med gode 
nok avstander til brennbart materiale, 
forklarer Galambos.

Han peker på flere årsaker til 
at man kan få pipebrann. Disse 
kan være:
• Feil dimensjonering av pipe og 
ildsted
• Feil fyring som gir ufullstendig 
forbrenning. Det kan skje ved at bålet 
bygges feil, for lite eller for mye trekk, 
feil brensel, papp, plast bruk av peis-
kubber eller fuktig ved.

Det er en god idé å måle fukten i 
veden med en fuktmåler. For å måle 
fukt i veden, press metallpinnene på 
fuktmåleren helt ned i veden på lang-
siden av veden. Veden skal ha under 
20% fukt.

For å kunne fyre riktig anbefaler han 
husholdninger med ildsted om å lese 
bruksanvisningen nøye. Han peker på 
at det er stor forskjell på hvordan man 
skal fyre ulike ildsteder. Særlig viktig 
er det å vite hvor mye ved ildstedet 
skal ha og hvilke trekkventiler du skal 
benytte underveis i forbrenningspro-
sessen.

Potensiell brannfelle 
Med økte strømpriser er det mange 
som fyrer og den forbindelse har 
Galambos en klar advarsel til alle som 
benytter peis eller ovn som varmekilde 
i boligen. 

-Ikke brenn reklame, papp og papir i 
peis eller ovn. Dette kan bli en poten-
siell brannfelle og noe som kan skape 
en eksplosiv brann som er vanskelig å 
kontrollere, påpeker Galambos.

Brann

Av: Norsk Brannvernforening
Foto: Erik Helli

Høye strømpriser har fått norske husholdninger til å 
hamstre ved for fyring i ovner og peiser. Samtidig øker 
antall pipebranner. I 2021 var det registrert 1596 
 pipebranner her i landet – hele 468 fler enn året før.

“Ved brann kan 
man ofte høre 
lyd av rumling 
og se gnister og 
flammer komme 
ut pipa.” 

PIPEBRANN
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Skulle du likevel oppleve å få en  
pipebrann har Brannvernforeningen 
følgende råd:
1. Steng alle ventiler

2. Ring 110

3. Fjern brennbart materiale inntil eller i nærhet av 
ildsted, røykrør og pipa.
Riktig fyring er avgjørende for å unngå pipebran.

Brannvernforeningens råd 
for riktig fyring:
1. Det kan være litt ulik måte å fyre på i hver enkelt 
ovn, les derfor produsentens fyringsinstruks.

2. Bruk tørr ved og god trekk til det har blitt skikkelig 
fyr.

3. Reguler trekken slik at det brenner med rolige 
flammer.

4. Legg på litt og litt slik at det brenner med rolige 
flammer.
5. Bruk aldri tennvæske, bensin eller andre brenn-
bare væsker i peisen eller ovnen.

6. Vedovnens overflate må ikke bli så varm at den 
antenner bygningsdeler eller annet brennbart mate-
riale. Dersom treverk nær ildstedet er misfarget, er 
det et tegn på at temperaturen er for høy.

Skjult overvåking er ikke 
tillatt. Ei heller er det tillatt å 
benytte uekte  kamera-
overvåkingsutstyr eller 
skilting, oppslag eller 
lignende som gir inntrykk 
av kameraovervåking.  

Det ikke er lov å henge opp 
falske skilt og utstyr der det 
heller ikke er lov å henge 
opp ekte vare.

Det er fullt ut forståelig!

Norges 
Hytteforbund 
presiserer:
- I artikkkel om  
kameraovervåking skrev vi:

Men; det er fullt ut lovlig å henge opp falske skilt og utstyr som gir inn-
trykk av kameraovervåking der det forøvrig ER lovlig med ekte vare!

Så uekte vare ER lovlig.

HYTTE OG FRITID 9
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Jus

DET STORE HYTTEPARADOKSET 
- sant eller usant?

Nå er nok, nok? uttalte Morten Aas, i Forum 
for natur og friluftsliv i en appell på Sjusjøen i 
2020. Uavhengig av denne appellen har avisa 
Valdres snudd hver sten for å finne ut av hva 
hyttebygging betyr for lokalsamfunnet og  
hvilke konsekvenser vi eventuelt står ovenfor 
med tanke på hyttebygging.

Som vanlig er det sterke motsetninger 
for og i mot videre hyttebygging og 
senest ble temaet diskutert i NRKs de-
battprogram med programleder Fred-
rik Solvang i spissen. Temaet er altså 
på ingen måte ferdig debattert. Norges 
Hytteforbund får også stadig henven-
delser fra journalister og medlemmer 
som vil vite mer om våre synspunkt.

Når personer på søk etter hytte tolker 
oss slik at vi er negative til hyttebyg-
ging, får vi tilbakemelding på om at vi 
«trekker opp stigen» etter oss. «Dere 
har hytte selv, men unner ikke andre 
det samme». Men så svart/hvitt er det 
dog ikke. Men sant nok ønsker også vi 
debatten om hyttebygging velkommen 
og ønsker å være delaktig i den, sier 
leder i NHF Trond G. Hagen.

Og Hagen fortsetter; vi føler oss for-
pliktet til å gå inn i debatten og forsøke 
belyse fordeler opp mot de ulemper 
utbyggingen har. Det er slutt på den 
tiden da en almenning og enkeltståen-
de grunneiere kunne bygge spredt og 
med liten kontroll. Trenden nå er det er 
langt større aktører som står for utbyg-
ging av stadig større byggefelt.  
Å bygge tett er i tråd med direktiver fra 
både direktorat og ned til den enkelte 
kommune.

Ingen sertifisering 
Det er en utfordring at vi står ovenfor 
det faktum at det ikke finnes en felles 
sertifiseringsordning for utbyggere. 
Selv om intensjonene er aldri så gode 
kan disse fort bli uthulet og miste mye 
av sin verdi underveis. Med en sertifi-
seringsordning kan i alle fall utbyggere 
få en felles plattform slik at det ikke 
er opp til den enkelte utbygger og 
kommune å bestemme dette. 

Selv om kommunene selv mener de 
har god kontroll på utbyggingen er det 
en kjent sak at det nok er en sannhet 
med visse modifikasjoner. Det finnes 
det eksempler på i mange utbygger-
kommuner. Kommunene er mange 
ganger overivrige etter å få banket 
igjennom oppstart av nye felt. På kort 
sikt skal det gi penger i en slunken 

kommunekasse i form av skatteinntek-
ter i ulik form. 

Hvor går pengene?
I undersøkelsen til avisa Valdres ble 
det påpekt at pengene slettes ikke 
havnet på konto i kommunen. Pengene 
ble spredd langt ut over kommune-
grensene. I den senere er vi også gjort 
kjent med utenlandske utbyggere som 
driver rovdrift på sine medbrakte gjes-
tearbeidere i iveren etter å maksimere 
profitt i hvert enkelt hytteprosjekt. 
Kanskje finnes det et unntak, men det 
viser allikevel at større aktører henter 
inn sine oppdrag utenfor kommune-
grensen. Maskinpark og folk flyttes ut 
for kortere eller lengre periode, men 
skatteinntektene forblir i hjemkommu-
nen.

Det vil jo avskjære kommunen om ut-
byggingen foregår i for store summer 
og som undersøkelsen viser forsvinner 
mye av pengene ut av kommunen. 
Den samme undersøkelsen viser at 
kommunene det bygges i har liten 
oversikt over pengestrømmen. Helt  
enkelt er det heller ikke å gjøre noe 
med dette. 

Uansett viser det seg at inntekter 
uteblir og intensjonen havarerer. På 
kort sikt er inntektene til kommunene 
mindre enn forventet, selv om de etter 
hvert henter inn mye på eiendoms-
skatt. Tilknytningsavgifter skal være 
selvfinansierende så her er det lite å 
hente.

Strømkrisen
I en rykende fersk kronikk på nrk.no 
har konsernsjefene i Statkraft, Aker 
ASA, Norsk Hydro, Kongsberggruppen 
ASA og Equinor rykket ut og ber om at 
myndighetene nå iverksetter tiltak som 
sørger for at vi har tilstrekkelig med 
grønn kraft og varsler at vi allerede 
om 4 år vil ha underskudd på kraft. De 
mener det er en forutsetning for å nå 
våre klimamål at man kommer i gang 
med fornybar energi. Det betyr i klare 
ordelag, havvind og på kortere sikt 
mer utbygging av vannkraft og vind-
kraft på land. I det store bildet vil altså 
hytteutbygging ha liten innvirkning på 
det totale strømforbruket, sier Hagen.

Miljøfaktoren og det 
grønne skiftet
Samtidig blir utfordringen at med eta-
blering av nye hyttefelt, gir det store 
inngrep i naturen og her er infrastruk-
tur og utgraving av tomt beviselig en 
miljøversting. 

I følge en fersk måling gjort av NTNU 
har de regnet seg frem til at en 
tredjedel av totale utslipp fra hytte 
kommer fra oppvarming, en tredjedel 
kommer fra transport til/fra og endelig; 
den siste tredjedelen av utslippene 
kommer fra byggingen. Etter å ha lest 
et tilfeldig utvalg av hytteprodusenter 
sine nettsider, sier alle at de jobber 
etter gode prinsipper om bærekraft og 
har selvpålagte strenge miljøkrav, sier 
Trond G. Hagen videre. 

Et helt annet aspekt er at 2700 
dyrearter er truet. 70 % av artene har 
tilhold på fjellet,  en stor andel i de 
områder som nå kan bli hytteområder.
Hytteutbygging fører til flere arbeids-
plasser på kort sikt, men hva skjer på 
lang sikt? Utbyggingen vil etter naturlig 
hvert stoppe opp og bør kanskje være 
basert på langsiktige planer for å opp-
rettholde arbeidsplasser og aktivitet 
over tid.

Hva ønsker vi å prioritere? Det må 
etter hvert foretas et valg, man får ikke 
i pose og sekk, oppsummerer Trond G. 
Hagen.

Tekst: 
 
ERIK HELLI
Redaktør   
Norges Hytteforbund

Hytter

“Et helt annet  
aspekt er at 2700 
dyrearter er truet. 
70 % av artene har 
tilhold på fjellet,  en 
stor andel i de om-
råder som nå kan bli 
hytteområder.” 
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ENDRINGER I 
AVHENDINGSLOVEN

Skrevet av: 
 
MARTE RISØY
Advokat
Økland

Avhendingsloven gjelder kjøp av brukt fast eiendom, 
det være seg boliger, hytter eller leiligheter.  
1. januar 2022 trådte endringer i avhendingsloven i 
kraft. Totalt 16 lovbestemmelser ble endret.  
Lovendringen gjelder for alle som kjøper og selger 
hytte etter 1. januar. Vi skal her se på noen av de en-
dringene som har størst betydning for hyttefolket: 

 -   Presisering av mangelsbegrepet, 
 -   Det er ikke lenger mulig å selge hytta «som den       
     er» i forbrukerkjøp, dvs. at muligheten til å ta 
     generelle forbehold er fjernet,
 -  Mangelsgrense/kjøpers egenandel på kr 10 000 og
 -  Klargjøring av kjøpers undersøkelsesplikt.

Samtidig med at endringene i 
avhendingsloven trådte i kraft 1. jan-
uar 2022, fikk vi også en ny forskrift 
om tilstandsrapporter. Forskriften 
inneholder strenge krav til tilstands-
rapporters utforming og innhold. 

Lovgivers intensjon med lovendrin-
gen er å gjøre det tryggere å kjøpe 
fast eiendom. Som kjøper skal man 
beskyttes fra å kjøpe katta i sekken, 
og målet er at færre eiendomskjøp 
skal havne i domstolsapparatet. Det 
gjenstår å se om dette blir realiteten. 

Kjøper kan gjøre krav gjeldende mot 
selger når det foreligger en «man-
gel». Utgangspunktet har vært, og 
er fremdeles, at hytta har en mangel 
når det foreligger avvik fra avtalen, 
jf. avhendingsloven § 3-1. For å 
tydeliggjøre hvilken tilstand på hytta 
kjøper kan forvente, har vi fått et nytt 
første ledd i § 3-2. Her er det presi-
sert at eiendommen har en mangel 
hvis den ikke er i samsvar med det 
kjøperen kunne forvente utfra eien-
domstype, alder og tilstand. 

En viktig endring i avhendingsloven 
er at det velkjente «som den er»-for-
beholdet er fjernet. De aller fleste 
eiendommer ble før 1. januar 2022 
solgt med dette generelle forbehold-
et. I praksis medførte forbeholdet at 
mangelsvurderingen var en vurder-
ing av om hytta var i vesentlig dårlig-
ere stand enn man kunne regne 
med, heller enn en vurdering av om 

Jus

hyttas tilstand avvek fra avtalen. Ved 
å ta bort muligheten til å selge fast 
eiendom «som den er», er meningen 
at mangelsvurderingen heller skal 
fokuseres på eiendommens avvik fra 
avtalen og forventet tilstand.  
Samtidig har selgers opplysningsp-
likt blitt skjerpet. Som vi skal se, kan 
dette ha negative konsekvenser for 
hytteeiere som planlegger å selge 
hytta. 

Vurderingen fra og med 1. januar 
2022 skal altså være om hytta er i 
dårligere stand enn avtalen og det 
kjøper kunne forvente, jf. §§ 3-1 og 
3-2. Foreligger det avvik fra avtalen 
og det kjøper kunne forvente, har 
kjøper et mangelskrav på selger. 

Vær likevel oppmerksom på at det 
bare er de generelle forbeholdene 
som rammes av endringen i loven. 
Selgere kan fremdeles ta spesifikke 
forbehold om mangler man vet om 

eller mistenker på hytta. På den 
måten kan man unngå ansvar for 
de konkrete manglene som for-
beholdene dekker. Skal du selge 
en gammel hytte kan dette være 
svært utfordrende. Du vet gjerne 

ikke hvilke arbeider som er gjort når, 
og har lite dokumenter knyttet til 
dette. Kanskje er arbeidet gjort av 
ufaglærte, og ofte har man forsømt 
søknadsplikten til kommunen. Det 
kan bli svært ressurskrevende for en 

“En viktig endring i 
avhendingsloven er 

at det velkjente «som 
det er»-forbeholdet er 

fjernet.”

“Utgangspunktet 
har vært, og er frem-

deles, at hytta har 
en mangel når det 
foreligger avvik fra 

avtalen.”
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takstmann å nøste opp i hvilke arbeider som er gjort 
og hvilken innvirkning dette har på hyttas kvalitet. 
Som vi skal komme tilbake til, har også kravene til inn-
hold og utforming av tilstandsrapporter blitt vesentlig 
skjerpet. 

Avhendingsloven § 3-10 første ledd sier at kjøperen 
ikke kan påberope seg som mangel noe han kjente 
eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dette 
gjelder fremdeles. Vi har imidlertid fått mer tekst i 
§ 3-10 første ledd, hvor det presiseres at kjøperen 
anses å kjenne til de forhold som er tydelig beskrevet 
i en tilstandsrapport eller andre salgsdokumenter 
kjøperen hadde anledning til å sette seg inn i ved 
kjøpet. Dette gjelder uansett om kjøperen faktisk har 
sett eller lest dokumentene. Reglene er tatt inn i loven 
for å gjøre kjøpere bevisst på at opplysninger i salgs-
dokumenter kan få rettslige konsekvenser for dem. 
Enkelt sagt: Så lenge informasjonen er presentert for 
kjøperen på en måte som oppfyller kravene i den nye 
forskriften, kan ikke kjøperen senere gjøre krav gjel-
dende mot selgeren på grunn av disse manglene.  

Forskriften bestemmer at tilstandsrapporten skal 
være tydelig, og at man som kjøper enkelt skal kunne 
se hva som er mangelfullt med hytta. Helt konkret 
skal manglene for eksempel beskrives med tekst og 
bilder. I tillegg skal man som kjøper også få et anslag 
på reparasjonskostnad - slik at man har et bedre 
beslutningsgrunnlag i budrunden. Man ser allerede nå 
at dette vil skape utfordringer for folk som skal selge 
gamle hytter, fordi mye av informasjonen er ukjent for 
dem og vanskelig å fremskaffe.  

Som gjennomgangen her viser, gir lovendringene 
jevnt over kjøperne et bedre utgangspunkt. Det er jo 
også dette som er formålet – at kjøp av fast eiendom 
skal være tryggere for kjøperen. På ett punkt er loven 
imidlertid endret til fordel for selger. Det har blitt inn-
tatt et nytt fjerde ledd i § 3-1. Bestemmelsen innfører 
en terskelverdi for mangelskrav, en slags egenandel 
for kjøperen. Kjøperen må selv dekke mangler opptil 
kr 10 000. Lovgiver har presisert at egenandelen 
gjelder for mangler sett under ett. Har de samlet en 
kostnad høyere enn kr 10 000, kan kjøper rette krav 
mot selger. 

Enkelt sagt: Så lenge 
informasjonen som er 
presentert for kjøper-
en på en måte som 
oppfyller kravene i 
den nye forskriften, 
kan ikke kjøperen se-
nere gjøre krav gjel-
dende mot selgeren 
på grunn av disse 
manglene.

” 

” 

Foto: Erik Helli

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 
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og Norges Hytteforbund er 

samarbeidspartnere

Marte Risøy
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+47 64 84 60 60
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Bedre med ved fra sekken,enn å brenne tyrirøtter 
og furugadder!

Et bål er for mange svært viktig når man er på 
skogstur i den kalde årstiden. Se flotte, gulrøde, 
lysende flammer. Kjenne varmen. Kose seg med 
nygrillede pølser. Men hva bruker du til bålved? 

BÆREKRAFTIG BÅLBRENNING

 Det er en flott opplevelse å oppdage 
ulvelav langs skiløypa.

Ved

Utallige generasjoner før oss har 
fyrt bål i skogene. Fortidas skogsar-
beidere hadde ingen hvilekoier  ute 
på hogstfeltet, matpausene tok de 
ute foran bålet. Jegere og fiskere 
overnattet ofte under åpen himmel, 
ved stokkilden. Ei tørrfuru, en såkalt 
furugadd, brant lenge. Bålveden 
kunne også være eldgamle fururøt-
ter, smekkfulle av tyri. 

I generasjon etter generasjon har 
foreldre lært sine barn hvordan man 
på enklest og raskeste måte gjør 
opp bål i skogen på hustrige dager. 
Gamle tyrirøtter har vært særlig 
populære. De sparkes ganske lett 
opp av bakken, brenner raskt og gir 
stor varmeutvikling. Også jeg har 
brent en del tyrirøtter opp gjennom 
årene, slik mine foreldre lærte meg. 
Men det var før jeg fikk kunnskap 
om hvor viktig disse eldgamle røt-
tene er, ikke minst for det biologiske 
mangfoldet. For ny kunnskap gjør 

at vi i en del situasjoner må endre 
adferd. Handlinger som tidligere var 
helt vanlig, og som vi ikke en gang 
ante kunne ha negative konsekven-
ser, det må vi faktisk slutte med.  
Forsker ved Sveriges Landbruksuni-
versitet Ann Dolling uttaler: «Med 
tanke på at disse tyristubbene kan 
være flere hundre år gamle skal 
man ikke brenne dem opp, men la 
de stå og bli et par hundre år til. Slik 
at de kan utgjøre et viktig levested 
for ulike organismer i skogen.» Og 
de fleste av oss har nok registrert at 
hensynet til biologisk mangfold, det 
er noe vi nå må ta på alvor.

Eldgamle stubber er også viktige i 
flere sammenhenger. Enkelte har 
spor etter branner fra langt tilbake 
i tid, viktige «historiefortellinger» til 
skogforskerne. Og selv om man ikke 
er ekspert på skogforskning, så er 
det en stor opplevelse å finne en 
slik brannstubbe i skogslandskapet. 

Reflektere litt over hvor lenge det 
kan være siden denne skogbrannen 
raste gjennom skogene.  
Stubber med så høy alder kan også 
gi forskerne informasjon om både 
vær og klima i en fjern fortid. Og hvis 
vi ikke brenner dem opp på bålet vil 
de jo bli stående der i svært lang tid. 
Mulighetene for å avdekke «stub-
benes hemmeligheter» vil bare øke 
i årene framover, med forskningsut-
viklingen.

Furugaddene- skogens  
kunstverk og antikviteter 
Furugadder og furukragger kalles 
de gamle, tørre furutrærne. Med sine 
sølvgrå stammer bidrar de til å gi 
skogene et unikt villmarkspreg, med 
flotte opplevelser for friluftsfolket. 
Noen kaller også disse trærne for 
keloner. Opprinnelig et finsk uttrykk, 
som nå også brukes mer i Norge. 
Furu er et treslag med maksimal 

Bål fyrt på tørre kvister fra levende trær 
er bærekraftig bålbrenning

Av: Norsk Ved
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biologisk alder godt over 800 år. I Rollag i Buskerud 
hogg man i 1934 ned et furutre som var hele 760 
år gammelt. Så gamle trær er i dag en sjeldenhet, 
men særlig i fjellskogområdene kan vi finne levende 
furutrær på 300-500 år. Når furua dør på rot, utvikles 
gradvis tyri i den innerste sektoren av treet, den 
såkalte kjerneveden. Tyristoffene beskytter trevirket 
mot råtesopper, dette bidrar til at treet kan bli stående 
dødt over en svært lang tidsperiode. Professor Jos-
tein Lorås ved Nord Universitet har datert stående 
furugadder som spirte for mer enn 900 år siden, og 
som har stått døde i ca. 600 år. 

Viktig levested for mange organismer
Eldgamle, døde furutrær er viktige for svært mange 
arter. Hakkespettene hakker lett ut reirhull som 
senere benyttes av andre hullrugende fugler. Mange 
mosearter og ikke minst lavarter vokser på stamme 
og greiner. Ulvelav er en flott, gulfarget lav som vi 
særlig finner på furugadder. Arten tilhører et østlig 
“taiga-element” i lavfloraen, og er i tillegg til østre Øst-
landet bare kjent fra indre deler av Møre og Romsdal 
og indre Trøndelag. Men den er blitt sjeldnere, laven 

Ulvelav er en 
flott, gulfar-
get lav som vi 
særlig finner på 
furugadder.

” 

” 

Furugadder er antikviteter, kunstverk 
og gir skogen et villmarkspreg. I tillegg 
er trærne viktige både for biologisk 
mangfold og skogforskning.

er nå oppført på miljømyndighetenes 
rødliste som «nær truet». 

Til tross for furugaddenes store be-
tydning både for biologisk mangfold 
og skogforskning så benyttes 
allikevel slike trær hvert eneste år 
til bålved. Det gjøres nok fordi man 
ikke er klar over disse trærnes vik-
tige økologiske funksjoner i skogen. 
Men selv i verneområdene våre, der 
all hogst er forbudt ifølge vernefor-
skriftene, kan man finne oppbrente 
furugadder. Utenom verneområdene 
gir allemannsretten oss en generell 
rett i utmark til å ta såkalt «verdiløst 
virke» til bålved. Men furugaddene 
er slett ikke verdiløse, og omfattes 
derved ikke av allemannsretten til å 
ta bålved. 

Er ved i sekken eneste  
løsningen?
Det kan være en god løsning å ta 
med seg noe noen få tørre, fine 
vedkubber i tursekken. For det skal 
ikke mange til før vi har et flott bål. 
Men selv om vi lar både tyrirøtter 
og furugadder stå urørt, så finnes 
det også mye tilgjengelig bålved i 
skogene. Nederst på levende gran- 
og furutrær vil vi ofte finne tørrkvist 
som enkelt, og uten problemer for 
biologisk mangfold, kan brukes til 
bålved. Men vær litt forsiktig hvis 
du fyrer opp med grankvister, disse 
spruter lett glør som lett brenner 
små hull i klærne. Og hvis du savner 
litt tyri til oppfyringen, så finnes det 
svært gode alternativer. Bruk av ten-
nbriketter eller tennull til opptenning 
er nemlig slett ikke å jukse, uansett 
hva «friluftsguruene» våre påstår.

Furugadder hogges hvert år til bålved av friluftsfolk. Til tross 
for at trærne er svært viktige for skogens økologi, og slik 
hogst ikke er en del av allemannsretten.

På enkelte tyristubber kan vi finne merker etter svært gamle 
skogbranner.
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KORT OM ARV

Ved et dødsfall skal avdødes verdier  
fordeles. Reglene for fordeling finnes i 
arveloven. I denne artikkelen vil vi gi en 
oversikt over enkelte praktiske spørsmål 
om hva som skjer. 

Etter et dødsfall
Ved et dødsfall oppstår det i tillegg 
til sorgprosessen mange praktiske 
spørsmål. I det følgende skal vi gi 
en oversikt over hva du bør tenke 
på. Etter et dødsfall må de pårør-
ende kontakte et begravelsesbyrå. 
Begravelsesbyrået hjelper til med 
praktiske oppgaver og kontakter 
tingretten for å få registrert dødsfall-
et. Tingretten sender melding om 
dødsfall til folkeregisteret dersom 
dødsfallet ikke allerede er regis-
trert der og til NAV. I tillegg sender 
tingretten et orienteringsbrev til de 
pårørende, der de tilbyr veiledning. 
Ifm et dødsfall må de pårørende ta 
stilling til flere praktiske spørsmål 
knyttet til fordeling av arv. 

Skjemaer finnes på hjemmesiden til 
Norges domstoler, se www.norges-
domstoler.no. Det kan være lurt å få 
bistand fra en advokat når du skal 
fylle ut disse skjemaene, og ved 
senere spørsmål som kan dukke opp 
ifm. gjennomføring av skiftet.

Få oversikt over avdødes
formue og gjeld
Det er nyttig å få oversikt over 
hvilke verdier og gjeld som inngår 
i dødsboet.  Alle arvinger kan 
kontakte retten og få en såkalt 
formuesfullmakt. Med denne kan 
man få siste års selvangivelse 
og oversikt over kundeforholdet. 
Selv om ektefeller, samboere mv har 
disposisjonsrett over hverandres 

Hvem arver?
Arveloven skiller mellom livsarving, som er avdødes barn og barnebarn, og 
arvinger. Arvinger etter arveloven er andre i familien, som ektefelle, sambo-
er, foreldre, søsken, andre familiemedlemmer. I tillegg kommer arvinger etter 
testament

konti, så faller denne bort når en 
person dør.  Bankene sperrer også 
automatisk avdødes bankkonti. For 
å få tilgang til avdødes bankkonto 
må du oversende  banken kopi av 
skifteattesten. 

Privat eller offentlig skifte
For å skifte privat må en eller flere 
myndige arvinger påta seg ansvaret 
for å dekke avdødes gjeld. Avdødes 
gjeld må dekkes før eventuell arv 
kan fordeles. Er gjelden større enn 
verdiene i boet, må de som overtar 
gjeldsansvaret selv dekke under-
skuddet. 

Hvis samlede bruttoverdier er 
mindre enn tre ganger folketrygdens 
grunnbeløp, som for tiden er kr. 

106.399, er ansvaret for avdødes 
gjeld begrenset til verdien av disse 
aktivaene etter at begravelsesutgif-
tene er dekket. Arvingene må selv 
dokumentere dette overfor kredi-
torene.

Jus

Det kan være uklart hvor stor 
gjelden er. Er du i tvil om avdøde 
etterlater seg mer gjeld enn verdier/
formue, bør det utstedes det som 
kalles preklusivt proklama.

Proklama er en kunngjøring som 
rykkes inn i Norsk Lysingsblad og 
Aftenposten og innebærer at alle 
kreditorene etter avdøde må melde 
seg innen 6 uker. Krav som ikke mel-
des innen fristens utløp, bortfaller. 
Proklamaet gjelder ikke utenlandske 
kreditorer, pantekrav eller skatte- og 
avgiftskrav.

En arving som ønsker at retten skal 
utstede proklama før gjeldsover-
takelse, må be om dette skriftlig. 
For å skifte offentlig må en arving 
gi beskjed til tingretten. Det holder 
at en av arvingene ber om dette. 
Tingretten blir da bostyrer og det 
må betales gebyr, se Rettsgebyr | 
Norges Domstoler

“Er gjelden større 
enn verdiene i boet, 
må de som overtar 
gjeldsansvaret selv 
dekke underskud-
det. ”Skrevet av: 

 
Advokat 
Tora Fæste

Advokat
Mauritz Aarskog
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Hvordan fordeles arven?
I det følgende vil vi gi noen praktiske 
eksempler på fordeling av arv:

Eksempel 1:
A har ektefelle B og to barn C og D. 
Slik fordeles arven hvis A dør: 
Ektefellen B får først: 1/4 som skal 
være minst 4 ganger folketrygd-
lovens grunnbeløp (som pt. er kr. 
106.399, dvs. kr. 425.596,-). Deretter 
får barna C og D 2/3. C og D deler 
likt. Hvis det ikke foreligger et testa-
ment, får barna resten.

Eksempel 2:
A har samboer B og to barn C og D. 
A og B har barnet E sammen. Slik 
fordeles arven vis A dør:
B får først 4 ganger folketrygdlovens 
grunnbeløp (som pt. er kr. 106.399, 
dvs. kr. 425.596,-). 

Barna har krav på minst 2/3. De 
deler likt. Hvis det ikke foreligger 
testament, så arver de resten.

Eksempel 3:
A har samboer B og to barn C og D. 
A og B har ikke barn sammen. Slik 
fordeles arven hvis A dør:
Barna har krav på minst 2/3. De 
deler likt. Hvis det ikke foreligger 
testament, så arver de alt. Samboer 
B kan kun arve hvis det foreligger et 
testament, og partene har vært sam-
boere de siste 5 årene før dødsfallet. 

En ektefelle eller en samboer kan 
ha rett til å sitte i uskifte. Da utsettes 
utdeling av arven. Dette fremgår av 
egne regler i arvelovens kapittel 5 
og 6.

Testament
Det kan være praktisk å utarbeide et 
testament der fordelingen av verdier 
fremgår, og skape større forutsig-
barhet for arvingene. Testamentet 
bør oppbevares der man har andre 
verdipapirer, så det er lett å finne. 
Hvis avdøde har levert testamentet 
til oppbevaring ved en av landets 

Foto: Adobe 

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

domstoler, vil tingretten bli klar over 
testamentet når dødsfallet regis-
treres.

“Testamentet bør 
oppbevares der 
man har andre  
verdipapirer, så 
det er lett å finne.”
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VERDT Å MERKE SEG 
FØR PÅSKEFERIEN

Mange skal på hytta i påskeferien. Da er det 
viktig at man sjekker at hytta er godt sikret 
mot brann. Det aller viktigste er å sjekke at 
røykvarsleren fungerer.

I Norge er det i underkant av 
500.000 hytter. I takt med vel-
standsøkningen har også hyttene 
blitt større og mer påkostet. Men 
selv om mange bruker hytta mye, 
står de fleste hytter ubrukt i flere 
uker i strekk i løpet av året.

– Derfor kan ikke dette viktige 
budskapet sies for mange ganger; 
Hver gang hytta tas i bruk må man 
sjekke at røykvarsleren fungerer. 
Batteriet kan ha gått tomt siden for-
rige gang man sjekket og da virker 
ikke røykvarsleren, sier Rolf Søtorp, 
administrerende direktør i Norsk 
brannvernforening.

– Senere i år skal vi i samarbeid med 
forsikringsselskapet Tryg og brann-
vesenet, gå ut til hyttefolket for å slå 
av en prat om brannsikkerhet. Men 
allerede nå håper vi at hyttefolket 
kan ta en kikk på vår sjekkliste og 
sørge for at hytta er brannsikker, sier 
Søtorp i en pressemelding.

Sikkerhet

Norsk brannvernforening anbefaler følgende 
sjekkliste på hytta:

  Sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk

  Ha alltid ekstra batterier i reserve

  Sørg for rikelig tilgang til slokkeutstyr

  Gå aldri fra levende lys

  Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ

  Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte

  Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk

  Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig

  Bruk godkjente fagfolk til utbedringer som krever dette

Av: Norsk Brannvernforening
Foto: Norges Hytteforbund
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Årsmøte

Innkallingen til årsmøtet vil komme 
til ditt mobiltelefonnummer. 
Den vil ha overskrift «Styret» og i 
teksten like under vil det stå Norg-
es Hytteforbund. Medlemmene kan 
bruke mobilen til å lese sakene og 
stemme. 

Men det er også mulig å gjøre det 
fra PC og nettbrett, ved å åpne 
nettsiden: www.digitalearsmoter.no 
og logge seg på med telefonnum-
mer. 

Vi har fortsatt noen medlemmer hvor 
vi ikke har registrert mobilnummer. 
Hvis du tror det kan være deg og 
du ønsker å delta på årsmøtet, ta 

kontakt med sekretariatet enten på 
tlf 23 27 37 60 eller på mail:  
norges@hytteforbund.no.

For å kunne stemme må kontingent-
en for 2022 være betalt.

Vi planlegger å legge ut all årsmøt-
edokumentasjon og sende ut 
innbydelse 11. april og medlemmene 
har frem til søndag 24. april til å sette 
seg inn i sakene og å stemme. 

Medlemmene kan kommentere og 
stille spørsmål på hver sak. Alle kom-
mentarer blir merket med fullt navn 
og tidspunkt. Kommentarene har in-

gen formell verdi for årsmøtets utfall, 
resultat og protokoll, men kan være 
til stor nytte for å hjelpe hverandre å 
forstå, spørre og belyse saker under 
avstemningen. 

Avstemningen strekker seg som 
sagt over flere dager, og medlem-
mene kan stemme og endre stem-
men sin så lenge møtet pågår. Man 

kan stemme for, mot eller blankt i 
hver sak. Dersom det er flere forslag 
til vedtak, stemmer man for ett av 
dem. All stemming er anonym.
Når møtet er avsluttet vil systemet 
automatisk lage en protokoll i PDF 
som kan lastes ned og skrives ut. 
Siden protokollen er automatisk ge-
nerert, bortfaller behovet for vitner. 
Agenda ihht våre vedtekter er som 
følger:

1. Godkjenning av innkalling og 
dagorden

2. Valg av møteleder, referent og to 
stemmeberettigede til å undertegne 
protokollen

3. Styrets årsberetning

4.Fremlegging av revisors beretning

5. Godkjenning av forbundets regn-
skap
 
6. Behandling av innkomne forslag

7. Fastsetting av kontingent for 2023

8. Fremlegging av budsjett

9. Valg

Sak nr 2 vil falle ut da hverken 
møteleder, referent eller undertegn-
ing av protokollen er nødvendig. 
Det er mulig å lese mer om løsnin-
gen på: www.digitalearsmoter.no.
Har du andre spørsmål ta kontakt 
med sekretariatet enten på telefon 
eller mail.

Vi planlegger å legge 
ut all årsmøtedoku-
mentasjon og sende ut 
innbydelse 11. april og 
medlemmene har frem 
til søndag 24. april til å 
sette seg inn i sakene 
og å stemme. 

Du kan foreta din avstemming i 
perioden 11- 24 april 

DIGITALT ÅRSMØTE I
NORGES HYTTEFORBUND

Tekst: Kersti Rokkan, Norges Hytteforbund
Foto: Erik Helli / Digitale Årsmøter

Tjenesten er levert av www.digitalearamoter.no
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EIERE AV FRITIDSBOLIGER BER
OM EL-PRISKOMPENSASJON

Tekst: 
 
ERIK HELLI
Redaktør   
Norges Hytteforbund

Norges Hytteforbund ute med ny spørre-
undersøkelse. I bakgrunn av de ekstremt høye 
strømkostnadene som rir landet og til dels hele 
Europa har Norges Hytteforbund sendt ut en enkel 
spørreundersøkelse til 2000 av våre medlemmer. 
Svarprosenten var over 50% og svarene er  
krystallklare. Eiere av fritidsboliger ber om  
strømstøtte på lik linje med eiere av privatboliger. 
Dette nærmer seg rett og slett overfakturering, sier 
Trond G. Hagen.

Responsen på undersøkelsen har 
vært meget god og det er i grunn 
flere svar er noe overraskende for 
oss, sier Trond G. Hagen som er 
leder i Norges Hytteforbund.

Eiere av fritidsboliger ønsker 
strømstøtte
Kort fortalt ønsker hyttefolket at 
myndighetene tilpasser den nye ord-
ningen på en slik måte at den også 
tilgodeser eiere av fritidsboliger. Sta-
ten tjener ekstremt godt på denne 
strømkrisen og det er ikke urimelig 
at eiere av fritidsboliger også nå blir 
tilgodesett.

Her finnes det ulike modeller som 
kan tas i bruk, men fellesnevneren er 
altså at hyttefolket forventer at også 
de blir tilgodesett med strømstøtte.

Videre sier Hagen at 69 % av de 
spurte ikke kjører el-bil på hytata. Vi 
syntes også var overraskende å få 

vite at hele 71% svarte at den høye 
strømprisen foreløbig ikke ville få 
innvirkning på om de ville reise på 
hytta eller ei.

Hele 64% av de spurte vet ikke 
hvordan den nye nettleiemodellen 
vil slå ut for de. Det forteller oss at 

Se resultatene av 
undersøkelsen på 
neste side.

“Her finnes det 
ulike modeller som 
kan tas i bruk, men 
fellesnevneren er 
altså at hyttefolket 
forventer at også de 
blir tilgodesett med 
strømstøtte.”

nettleiemodellen er for komplisert, 
hvor eneste formål syntes å være å 
øke inntektene.

Hyttebruken er i endring
Hyttelivet har de siste 10-15 årene 
fått en helt annen bruksfrekvens. Vi 
må nå ta inn over oss at hytta er en 
del av flerhushjemmet, og at hytta 
inngår i familiens budsjett og regn-
skap som en del av husholdningen. 
Derfor mener også vi at det eneste 
rettferdige og fornuftige å sørge for 
at også eiere av fritidsboliger får til-
bakebetalt det de har betalt for mye, 
avslutter Hagen.

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

KRYSSORD

Svarfrist: 10. mai og sendes inn slik: E-post: norges@hytteforbund.no
       Post: Norges Hytteforbund, Billingstadsletta 25, 1396 Billingstad

Kryssordforfatter: Rolf Bangseid

Resultatene av NHF’s undersøkelse kan du studere nærmere her
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Retur: Billingstadsletta 25, 1396 Billingstad

Vi har en god historikk på spørsmål som eiere av fritidsboliger har. 

www.hytteforbund.no

#norgeshytteforbund facebook.com/NorgesHytteforbund

Våre nettsider kan gi deg svar på 
mange relevante spørsmål


