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STYRELEDER:
Trygve Jarholt bor på Rykkinn i 
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STYRELEDEREN HAR ORDET

Når dette skrives, så er akku-
rat kommune og fylkestingsval-
get gjennomført. Det viste seg at  
eiendomsskatten var et av de tema-
ene som ble mest diskutert før val-
get. Vi har vært i dialog med både 
lokalpolitikere og media om saken 
og tydeliggjort vårt standpunkt. 
Det virker som om det gradvis går 
opp for omgivelsene den uklarhe-
ten som har oppstått rundt takse-

ring av hytter i forbindelse med eiendomsskatten. Vi får, gjennom 
ikke å være prinsipielt imot denne skatten, men heller gjennom å 
påpeke svakhetene ved takseringsreglene, god dialog med de fleste. 
Måten vi arbeider med denne saken på, mener vi gjør at vi gradvis 
får gjennomslag for vårt syn, og over tid skal vi kunne få rettet opp 
skjevhetene som inviterer til diskriminering.

Videre har vi arbeidet med en rekke fornyelsesprosesser. En av dem 
er litt vemodig. Vi har nå flyttet ut av Arbinsgt. 1 (Ibsenhuset), hvor 
vi har hatt kontor i 10 år. Vi har flyttet til moderne kontorer rett ved 
Ring 3 – 10 minutters gange fra Økern T-banestasjon. Dersom du 
ønsker en prat med vår administrasjon, eller en kopp kaffe med hyt-
teprat, er det selvfølgelig bare å svinge innom.

Hjemmesiden vår er oppgradert. Den gamle hjemmesiden var bra, 
men utdatert. Med den nye hjemmesiden får du enklere oversikt 

over temaer og innhold på våre sider. Hjemmesiden er nå fullt og 
helt tilpasset nettbrett, smarttelefoner og PCer. Det skal med andre 
ord være enklere å få tilgang til innholdet vårt.

Vi har også inngått et samarbeid med Egmont. Den første delen 
av samarbeidet holder du i hånden akkurat nå. Vi legger nå inn  
Hytte & Fritid som vedlegg i bladet Hytteliv, men vi skal behol-
de Hytte & Fritid som et selvstendig blad, og vil fullt og helt behol-
de ansvaret for det redaksjonelle innholdet. Det vil ikke endre seg.  
Hytteliv og Hytte & Fritid utfyller hverandre og gir hyttefolket hele 
bredden av hyttelivet – alt fra de små gleder på hytta til den hytte-
politiske utviklingen. Vi mener dette er et godt samarbeid, som gjør 
det enklere å se hele spekteret av hyttelivet. Sammen vil Egmont og  
Hytteforbundet utvikle konsepter og produkter som du vil ha nytte 
og glede av.

Julen står for døren. Mange av oss skal opp på hytta i juleferien.  
Hytta er blitt det stedet dere, familie og venner, er sammen over  
lengre perioder. Et sted med varme, og de små varme, stundene mel-
lom mennesker. Ta vare på denne tiden. Vi fra styret og administra-
sjonen takker for det gode samarbeidet med alle våre medlemmer i 
år, og ønsker dere en fredfull jul og et godt nytt år.

Trygve Jarholt, styreleder i Norges Hytteforbund
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Endringene i selve tomtefesteloven 
omtalte vi i forrige utgave. Denne 
gang skal vi først og fremst kon-
sentrere oss om endringsloven, den 

som gir overgangsreglene.

VANSKELIG Å FÅ FULL OVERSIKT
Henvendelsen fra medlemmene i etterkant 
av lovendringene bekrefter med all mulig  
tydelighet at disse er mer enn vanskelige 
å sette seg inn i. Dette bekreftes ikke bare 
av medlemshenvendelsene, men også av 
det faktum at advokater som skal anvende  
bestemmelsene, ikke har klart å skaffe seg 
full oversikt. Det gis rett og slett gale råd og  
konklusjoner. Når man skal vurdere en feste-
kontrakt opp mot de nye bestemmelsene, må 
man først vurdere kontraktens ordlyd nøye, 
og da tenker vi på kontraktens bestemmelse 
om regulering av festeavgiften ved forlengel-
se av festetiden. Er det en kontrakt som løper 
uten tidsbegrensning, det vil si at det i den 
opprinnelige kontrakten ikke er gitt noen be-
stemmelse om festetidens lengde, så kan vi 
uten videre slå fast at de nye reglene ikke får 
noen betydning. Det samme gjelder dersom 
kontraktens forlengelsesbestemmelse klart 
bestemmer hvordan festeavgiften skal regu-
leres ved forlengelse.

REGULERING AV FESTEAVGIFTEN
Dersom kontraktens forlengelsesbestemmel-
se ikke utelukker anvendelse av de nye regle-
ne, slik som her sagt, så vil de nye reglene vir-
ke slik:

For alle de kontraktene som allerede er for-
lenget i samsvar med lovens § 33 («på samme 
vilkår»), eller i medhold av den midlertidige 
loven som trådte i kraft i desember 2012, så 
kan bortfester kreve regulering etter de nye 
reglene i § 15, fjerde ledd, frem til 1. januar 
2018.

Dette betyr altså at bortfesteren, selv om 
regulering allerede er foretatt i samsvar med 
endringen i konsumprisindeksen, kan kreve 
festeavgiften regulert til 2 prosent av tomte-
verdien, eller til maks 
kroner 9000 (etter kro-
neverdien per 1. januar 
2002 – i dag cirka kro-
ner 11.400) per dekar 
(daa). Er tomten under 
1 daa, regnes den for  
1 daa stor.

Dersom denne reguleringen fører til at fes-
teavgiften øker med mer enn kroner 8000, 
sammenlignet med festeavgiften som gjaldt 
frem til reguleringen, så må bortfester nøye 
seg med å kreve dette beløpet – kroner 8000 
– for festeavgift som forfaller til betaling før 
1. januar 2017. Etter dette tidspunkt kan den 
nye festeavgiften kreves fullt ut.

INNLØSNING
Når det gjelder festers rett til å kreve innløs-
ning av festetomten, er det ikke skjedd noen 
endringer i selve vilkårene for innløsning. 
Det er bare når det gjelder fastsettelsen av  
festeavgiften som grunnlag for bestemmel-
sen om 25 X festeavgiften, at det har skjedd en  

betydelig endring. Dette som en direkte følge 
av endringen i reguleringsbestemmelsen som 
er omtalt over.

La oss først slå fast at dersom innløsnings-
tidspunktet inntrer før 1. juli 2016, enten det-
te er begrunnet i festetidens utløp eller 10 
års intervall etter 30 års festetid, så får de nye  
bestemmelsene på dette punkt ingen betyd-
ning. Dersom innløsningstidspunktet er inne 
etter 1. januar 2016, skal imidlertid festeavgif-
ten, ifølge «25 X-regelen», reguleres slik som 

anvist i forrige av-
snitt om regulering 
av festeavgift, og da 
slik at det er denne 
oppregulerte feste-
avgift som skal gan-
ges med 25.

Dette vil nok 
ganske sikkert føre til at mange grunnei-
ere vil finne at de får bedre betalt for tomten  
etter 25 X-regelen enn om de benytter seg av 
40 prosentregelen, som fortsatt vil gjelde som 
valgbart alternativ.

OVERSITTING AV 2-ÅRSFRISTEN
Til slutt tar vi med en endring som har skjedd 
i § 10, og som gjelder for de tilfellene der 
bortfesteren oversitter 2-årsfristen for å gi 
skriftlig oppsigelse av åremålskontrakter (fes-
tekontrakter med angitt tidsbegrensning). 
Denne bestemmelsen gjelder ikke lenger for 
feste til fritidsbolig når det gjelder forlengel-
ser som skjer etter endringslovens ikrafttre-
delse (1. juli 2015).

Komplisert jus i endringene  
i tomtefesteloven
Den 1. juli i år trådte de nye endringene i tomtefesteloven 
i kraft. Dette betyr nå at vi har to lover å forholde oss til. 
Det er lov om tomtefeste og lov om endringer i tomtefeste 
(festeavgift ved forlengelse, med mer).

Det er ikke  
skjedd endringer i 
selve vilkårene for 

innløsning.

Tekst: Gunnar Svendsen

Gunnar Svendsen 
Jurist



Hytteeierne i Ringsaker må nå betale i dyre dommer for veier som er 
åpne for alminnelig ferdsel.

Av og til får man overraskelser i 
posten, ja, for de fleste av oss i 
form av regninger. For posten 
nå for tiden domineres av rekla-

me og regninger. I sommer fikk i overkant av 
800 hytteeiere i Ringsaker Almenning en slik 
overraskelse i form av en såkalt serviceavgift. 
Serviceavgiften, som Ringsaker Almenning 
har valgt å kalle det, skulle dekke allmennin-
gens utgifter til drift og 
vedlikehold av veinettet i 
hytteområdet. Uten for-
varsel og uten dokumen-
tasjon på kostnadene ble 
hytteeierne presentert en 
regning pålydende kr 2500. Mange turte ikke 
annet enn å betale. Veiene det her dreier seg 
om, er åpne for allmenn ferdsel. Dette inne-
bærer at hvem som helst kan kjøre på veinet-
tet når som helst og så mye de vil.

Ringsaker Almenning har lagt ned mye 
arbeid og satset mange penger på skianlegget 
på Natrudstilen. Ringsaker Almenning har 
også brukt mye på markedsføring av områ-
det, som er en av Norges beste skidestinasjo-
ner. En så populær skidestinasjon tiltrekker 
seg mange kunder, og disse kundene kom-
mer selvsagt til stedet i et eller annet moto-
risert kjøretøy. 

I perioder er trafikken av vesentlig  
omfang. Denne trafikken pågår både som-

mer og vinter, og i løpet av ett år dreier det 
seg faktisk om flere titusener. Noe som med-
fører stor slitasje på veinettet.

Ringsaker Almenning har også jobbet  
intenst for å få flere til å kjøpe hytter i om-
rådet. Noe de har klart. Denne hytteutbyg-
gingen har medført en meget stor anleggs-
virksomhet, en anleggsvirksomhet som har 
pågått i over 10 år. Siden grunnforholdene 

i området betinger mye 
utskifting av masse, for 
å gjøre grunnen bære-
dyktig for både veier og 
hytter, har massetran-
sporten inn og ut av om-

rådet vært enorm, med påfølgende slitasje 
på veinettet. At masselagringsdepotet lig-
ger i utkanten av området, bidrar til at trans-
portavstandene til utbyggingsområdene blir 
store og påkjenningene på veinettet enorme.  
Dagens utbygging betinger store kjøretøy og 
maskiner for å oppnå en effektiv fremdrift.  
I tillegg er sesongen for slikt arbeid kort.

Disse to elementene, altså trafikken til sla-
låmbakken/skistadion og anleggsdriften, er 
hovedårsakene til veislitasjen.

Vanlige hytteeiere, som i gjennomsnitt 
bruker hytta si 10–20 ganger i året, forårsa-
ker minimal slitasje på veinettet.

Norsk rettspraksis er bygget på et likhets-
prinsipp, dette innebærer at alle skal behand-

les likt. Her legger Ringsaker Almenning opp 
til at noen hytteeiere skal betale for drift og 
vedlikehold av veier som er åpne for allmenn 
ferdsel. Dette er diskriminerende og i strid 
med forannevnte prinsipp. Og, som en følge 
av dette, ulovlig.

For at dette skal bli rettferdig må Rings-
aker Almenning sette opp bom, slik at alle 
som skal inn til hyttene, slalåmbakken og 
skistadion, må betale bompenger. Dette 
praktiseres av Løten Almenning (Budor), 
Vang Almenning (Vangsåsen), grunneierne  
i Fageråsen (Trysil), til hytteområdene i 
Hafjell og av mange flere grunneiere andre 
steder i Norge. Vanlig bomavgift ligger på 
mellom 40 og 60 kroner i disse områdene.

Hytteeierne betaler også eiendomsskatt 
til Ringsaker kommune. I 1960 ble skillet  
mellom by og land utvisket, slik at det også i 
deler av landkommunene som var utbygd på 
bymessig vis, kunne utskrives eiendomsskatt. 

Begrunnelsen for denne form for skattleg-
ging var at man regnet med at samfunn i by-
messige strøk hadde etablert tilleggstjenester 
(fast veidekke, gatelys, fellesfinansierte vann- 
og kloakksystemer, fellesfinansiert transport 
m.v.) som innbyggerne i slike strøk burde 
være med å dele kostnadene til. Ved lovend-
ring 16. juni 2006 ble det gitt generell anled-
ning til å kreve eiendomsskatt for samtlige  
eiendommer i en kommune.

Urettferdig veiavgift

Tekst og foto: Arne Morten Tofte

Mange turte  
ikke annet enn  

å betale.

Foto: skiino.no
Stor slitasje: Både anleggstra-
fikk og trafikken til skianlegget 
sliter på veiene i hytteområdet.
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Foto: Colourbox

Naturtyper i verneområdene er 
kartlagt etter Artsdatabankens 
system «Natur i Norge», det så-
kalte NiN-systemet. NiN er et 

system for inndeling og systematisering av 
natur og består av beskrivelser av alle natur-
typer, fra de store landskapene og ned til det 
minste livsmiljø.

I innsynsløsningen kan du se resultatet av 
NiN-kartlegging av naturtyper i et utvalg av 
naturvernområdene. Miljødirektoratet har 
organisert denne basiskartleggingen, som 
har pågått siden 2010, og er gjort av innleide 
konsulenter. 

Om lag 400 av landets 2823 verneområ-
der er kartlagt, og det har foregått kartleg-
ging i alle fylker. Utvelgelsen av områder er 

gjort i samråd med forvaltningsmyndigheten 
for verneområdene. Arbeidet fortsetter med 
kartlegging av nye områder i 2015. – Vi vet 
at det er behov for skjøtsel og andre tiltak i 
mange verneområder. Denne kartleggin-
gen gir oss mer presis kunnskap om naturen 
i områdene og ikke minst hvilken tilstand 
de ulike naturtypene er i, sier seksjonsleder 
Knut Fossum i Miljødirektoratet. 

Foruten å kartlegge de ulike naturtypene 
i verneområdene, blir også innslag av frem-
mede arter, gjengroing og andre forhold re-
gistrert. – Dette gir forvaltningsmyndighe-
ten viktig informasjon om verneområdene, 
og ikke minst hvor man bør prioritere tiltak, 
sier Fossum.

Forvaltningsmyndigheten skal bruke data 

fra NiN-kartlegging som utgangspunkt for 
overvåking av verneområdene. Innsynsløs-
ningen for NiN-data er del av et større fag-
system for kartlegging og overvåking av til-
standen i verneområdene. 

Fra i år skjer kartlegging ikke lenger på 
papir, men i digital form. I disse dager er 
mange naturkartleggere på tur i verneom-
rådene våre, utstyrt med nettbrett og Miljø-
direktoratets nyutviklede NiN-applikasjon. 
Appen sørger for at data blir direkte tilgjen-
gelig for alle gjennom innsynsløsninger, etter 
nødvendig kvalitetssikring og godkjenning.

Natur i Norge på nett
Miljødirektoratet kan nå presentere informasjon om naturen i mange  

verneområder gjennom en ny innsynsløsning. Kunnskapen vil blant annet 
bli brukt til å prioritere skjøtsel og andre tiltak i verneområdene.

Innsynsløsningen finner du på  
http://nin.miljodirektoratet.no/



–Denne kommunereformen er ikke farlig for 
bykommunene. Det er distriktene våre som 
vil rammes, sier Jensen til NRK.

– Ved siden av at det svekker lokaldemo-
kratiet ved at de små kommunene mister re-
presentasjon i storsamfunnet vårt, så tror jeg 
det har sammenheng med at man ønsker seg 
større fagmiljøer. Skal man få dette, må man 
jo samle disse miljøene i de nye kommune-
sentrene. Og det betyr igjen at man må byg-
ge ned og forlate kompetansearbeidsplassene 
i de kommunene som mister sine kommune-
sentre. Og da frykter jeg at dette vil føre til en 
veldig sentralisering av bosettingsmønsteret i 
Norge, sier Jensen.

MISLyKKET
Jensen viser til Danmarks kommunesam-
menslåinger og mener de har vært mislyk-
ket. Han tror de såkalte bygdebyene i Nor-
ge vil dø ut om norske politikere gjør som  
nabolandet. 

– Jeg synes at noe av kvaliteten ved Nor-
ge er at vi har en desentralisert befolknings-
struktur – altså at vi har disse bygdesentrene 
eller bygdebyene våre, som er med på å gjøre 
det til en opplevelse å være i Norge, og hvor 
mye av ressursene våre er, sier Jensen. 

– Danmark er ikke helt sammenlignbart 
med Norge. Men hvis du ser på deres modell, 
så ser vi en sterk svekkelse av utkantområde-
ne. Og en slik effekt vil kunne bli svært mye 
sterkere i Norge, hvor bebyggelsen allerede i 
utgangspunktet er veldig spredt, sier Jensen.

HyTTEFOLKET HjELpER TIL
Norges Hytteforbund, ved Birgitta Erics-

son, har sjekket en del interessante statistis-
ke forhold omkring hvordan HYTTEFOL-
KET FYLLER OPP kommunene i Norge, og 
avhjelper mindre grupper av fastboende. Her 
kommer en interessant tall-eksersis: 

Totalt er det 82 kommuner (20 prosent) 
som har mer enn 1500 fritidsboliger, og det 
er hele 43 kommuner, eller 10 prosent av da-
gens kommuner (2014), som har flere hytter 
enn helårsboliger (inkludert ubebodde boli-
ger registrert som bolighus). Disse kommu-

nene hadde til sammen 61.000 helårsboliger 
og 106.000 hytter (rundt regnet 20–25 pro-
sent av hyttebestanden), det vil si et hytte-
overskudd på 45.000 enheter, eller gjennom-
snittlig litt over 1000 flere hytter enn boliger 
per kommune. Dette er kommuner primært 
i de fem store innlandsdalførene Telemark, 
Numedal/Hallingdal, Valdres, Gudbrands-
dalen og Østerdalen, samt indre strøk i Trøn-
delag.

Et svært konservativt anslag på fritidsbe-
boernes bruk av fritidsboligene omregnet til 
«helårsbeboere», viser at disse 43 kommu-
nene har en fritidsbefolkning tilsvarende en 

helårsbosetting på 12.000 fastboende. Bruker 
vi 150 persondøgn, kommer vi opp i 18.500 
helårsekvivalenter.

Forutsetningen for regnestykket er 40 
døgns bruk og i gjennomsnitt 2,5 perso-
ner per bruksdøgn, som altså gir 100 per-
sondøgn per hytte og år. Dette er et svært 
lavt bruksestimat i disse områdene, som er  
attraktive både for vinter- og sommerbruk. 
Populariteten er jo grunnen til at de har så 
mange hytter. Det er ellers i hvilken grad 
hyttene (kan) brukes vinterstid som avgjør  
kapasitetsutnyttelsen. God beliggenhet og 
høy standard øker bruken vesentlig – gjen-
nomsnitt i Gausdal 160 persondøgn, i Nord-
Aurdal 140. Og dette er gjennomsnitt for 
HELE kommunen, IKKE bare nye og fjonge 
hytter ved alpinanleggene. 

Vi har også tall fra kommuner som  
viser at en gjennomsnittlig hyttefamilie leg-
ger igjen opptil 70.000 kroner i økonomisk 
aktivitet i vertskommunen hvert år. Og at 
dette på årsbasis betyr over seks milliarder 
for norske kommuner. 

Kommunesammenslåing er ingen enkel 
øvelse, slik både professor Bjarne Jensen og 
Norges Hytteforbund her demonstrerer. Og 
det er flere hensyn å ta enn de man først får 
øye på. Med bakgrunn i de tall vi kan vise er 
det i hvert fall sikkert at små kommuner ikke 
bare skal dømmes ut fra sitt offisielle inn-
byggertall, men at også hyttefolkets tilstede-
værelse og befolkningsgrunnlag gir et viktig 
vurderingsgrunnlag for kommunens eksis-
tens. Det er å håpe at flest mulig hyttekom-
muner husker på dette når de utformer sin 
politikk for hyttefolket.

Hyttefolket hjelper 
småkommunene

Tekst: Birgitta Ericsson & Mathias B. Dannevig

Nettavisen for Hallingdals Hyttefolk, Hyttenyhetene.no, kan vi anbefale på det varmeste. Avisen har 
i skrivende stund en interessant artikkel om professor Bjarne Jensens utspill mot overdrevne  

kommunesammenslåinger. Han mener det vil være en ulykke for distriktene dersom kommune- 
reformen lykkes uten begrensninger, og at bygdebyene vil bli rasert.

Bjarne Jensen, 
Professor i økonomi ved 
Høgskolen i Telemark

– 6 –

Noe av kvaliteten 
ved Norge er at vi 

har en desentralisert 
befolkningsstruktur. 
Kommunesammen-

slåing er ingen enkel 
øvelse.
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Høringsuttalelsene lot ikke vente på seg, og 
til slutt fikk bransjeforeningen Norsk 
Laft, med flere, gjennomslag for at  
dagens regler for laftevegger videreføres i 

den nye forskriften. 
Det er et godt, faglig belegg for å hevde at lafting er 

en byggemetode som er bra for miljøet. Det er blant 
annet utført livsløpsanalyser, der klimagassutslipp 
grunnet høyere energiforbruk til oppvarming, ses i et 
livsløpsperspektiv. Analysene viser at en uisolert lafte-
vegg kommer bedre ut enn et bygg med ordinære bin-
dingsverksvegger. Tilvirkningen av en laftekasse gir 
ifølge Norsk Treteknisk Institutt 50 prosent lavere kli-
magassutslipp enn yttervegger i bindingsverk. Tar man 
i tillegg med at et tømmerhus har lengre levetid enn et 
bindingsverkshus, og at trevirket kan energigjenvinnes 

Høringsforslaget til ny teknisk forskrift (TEK) ble lagt fram tidligere i år.  
Her la man opp til et regelverk som ikke tok hensyn til lafteveggens gode  
miljøegenskaper. Mange ble overrasket – skulle lafting forbys for å oppnå  
regjeringens ambisjoner om en mer offensiv klimapolitikk? 

Tekst: Håvard Belbo Foto: Colourbox

Lafting godkjent  
i ny teknisk forskrift

når bygget skal rives, så kommer et lafta bolighus iføl-
ge Civitas bedre ut enn et bindingsverkshus med pas-
sivhusnivå. Massive trevegger lagrer også store meng-
der CO₂ i byggets levetid. 

Forskerne ved Norsk Treteknisk Institutt og Civitas 
er samstemte i at lafting er en byggemetode som er bra 
for miljøet. 

Dagens regler for laftevegger er at boliger og fritids-
boliger over 150 m² BRA skal ha åtte toms tømmer-
vegger, fritidsboliger på 50–150 m² skal ha seks toms 
tømmer.

Håvard Belbo, 
styreleder i 
Norsk Laft

Tradisjon: Det er blitt laftet i 
Norge i over 1000 år. Nå  
står det også svart på hvitt  
at det er en miljøvennlig  
byggemetode.



Hyttefolkets  
bidrag til Roan 
kommune
Hyttefolk handler for over 18 millioner  
kroner i Roan. Det er hovedkonklusjonen  
i spørreundersøkelsen som Roan hytteforening 
gjennomførte blant sine medlemmer i fjor  
sommer. Bakgrunnen for undersøkelsen var  
å avdekke hyttefolkets bidrag til næringslivet i 
Roan kommune.

Styret i Roan hytteforening har årlig samarbeidsmøte med  
ledelsen i Roan kommune. Hytteforeningen har flere ganger 
etterlyst kommunens vurdering av hyttefolkets økonomis-
ke betydning for kommunen. Da dette ikke kom på bordet, 

gjennomførte hytteforeningen en spørreundersøkelse i egen regi. 
Resultatet viser at hver hytte handler 

dagligvarer for cirka 21.000 kroner i bu-
tikkene i Roan. Til sammen utgjør det 
11,9 millioner, omtrent 46 prosent av om-
setningen av dagligvarer i Roan. I tillegg 
handler hyttefolk andre varer og tjenester 
for 6,5 millioner kroner. Til sammen ut-
gjør dette en omsetning på 18 millioner kroner. Samtidig som hytte-
folket bidrar med å handle lokalt, så utgjør de også en handelslekka-
sje. Uten at det er tallfestet i undersøkelsen, så vet vi at det er vanlig å 
ta med varer handlet i hjemkommunen sin. I tillegg stanser mange i 
nabokommunene på vei til hytta i Roan for å handle matvarer.

I gjennomsnitt benyttes hver hytte i 79,9 døgn, og det bor 2,4 per-

soner i hver hytte. Med 558 fritidsboliger utgjør dette et dagsbesøk 
per år på 107.000 personer. Omregnet til fastboende tilsvarer det en 
befolkning på 293 personer. Flest hyttedøgn er det i sommermåne-
dene juni, juli og august. Færrest besøk er det i desember og januar.

I forbindelse med publisering av undersøkelsen uttalte Per Gipling 
ved Joker Hongsand til avisa Fosna-Folket: 
«Jeg kan ikke gå god for de tallene som hytte-
foreninga operer med, men at de som har hyt-
ter og fritidshus betyr mye, er sikkert. De fast-
boende utgjør grunnlaget for at vi kan drive 
butikk, det sier seg selv. Bidraget fra hyttefol-
ket gjør at vi kan ha det varetilbudet vi har.» 

Dette er med på å understreke betydningen av at hyttefolket handler 
lokalt. Uten lokalbefolkningen som handler jevnt hele året, er det ikke 
grunnlag for noen av de fire butikkene i Roan kommune. Men hytte-
folket bidrar til å sikre driften.

Rapporten fra spørreundersøkelsen kan leses på nettsiden til Roan 
hytteforening: Roanhytteforening.no

«Toilldag» hos Matkroken 
Brandsfjord: Et årlig arrangement 
som trekker mye folk. 

Bidraget fra hyttefolket 
gjør at vi kan ha det  
varetilbudet vi har.

Per Gipling, Joker Hongsand

Tekst og foto: Svein J. Nilssen, styremedlem i Roan hytteforening
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FAKTA OM ROAN HyTTE-
FORENING 
Roan hytteforening ble stiftet i 
1993. Det er en interesseforen-
ing som har som formål å ivareta 
medlemmers felles og individu-
elle interesser forbundet med 
fritidseiendommer og fritid i Roan 
kommune. Foreningen har cirka 
120 medlemmer.

HyTTEFAKTA FRA ROAN 
KOMMUNE
Totalt er det 558 fritidsboliger i Roan 
kommune. Blant medlemmene var 
det 23 som svarte på undersøkel-
sen. Dette er dessverre for få til å 
kunne trekke bastante konklusjoner, 
men undersøkelsen gir en pekepinn 
om det økonomiske bidraget fra 
hyttefolk. Tallene man har kommet 
frem til, stemmer også godt overens 
med tilsvarende undersøkelser gjort 
andre steder i landet.

FAKTA OM ROAN KOMMUNE 
Roan kommune ligger helt nord 
på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag. 
Hovednæringen for de cirka 
1000 innbyggerne i kommunen er 
jordbruk, fiske og havbruk. I tillegg 
satser kommunen på å bli vertskom-
mune for produksjon av vindkraft. 
På Bessakerfjellet har TrønderEnergi 
bygget 30 vindmøller (155 GWh). 
På Haraheia har Fosen Vind AS fått 
konsesjon til å bygge 70 vindmøller 
(810 GWh). 



Enova jobber for utvidet støtteordning:
Strømproduksjon 
fra solrike norske 

hyttetak
Norske hytteeiere er blant pionerene i bruk av solceller, og mange nordmenn har  

personlig kjennskap til egenproduksjon av strøm på hytta. Tradisjonelt har de fleste  
hatt mindre systemer med batterier, hvor solcellene produserer strøm til hytter og  

fyrlykter som ikke er koblet til strømnettet.

De fleste solcelleanleggene i Europa er nett-tilknytte-
de anlegg. Slike systemer har som regel ikke batteri, 
og man kan bruke strøm fra solcelleanlegget direk-
te i bygget. Dersom det produseres mer strøm enn 

man trenger, så selges strøm til nettet, mens man kjøper strøm 
når det ikke er sol. Også i Norge har mange fått opp øynene for 
nett-tilknyttede solcelleanlegg. I 2014 ble det installert 14 ganger 
så mange slike solcelleanlegg som i 2013.

KLIMA- OG MILjØVENNLIG
Solenergi er en klima- og mil-
jøvennlig form for energipro-
duksjon, og et godt alternativ 
i norske bygg. Bruk av solcel-
ler og solfangere kan blant 
annet bidra til å oppnå krav 
om energiforsyning i TEK samt forbedre energimerke til bygg. 
Videre fører utbyggingen av solenergi til nye grønne arbeidsplas-
ser, hos blant annet leverandører, håndverkere og rådgivere. Sist, 
men ikke minst, er solenergi et engasjerende miljøtiltak, noe 
som gjerne gir positive ringvirkninger også på andre områder.

Solenergi kan spille en vesentlig større rolle i det norske ener-
gisystemet. Næringsliv, kunnskapsmiljøer og befolkning er kla-
re for å bidra til å oppnå økt bruk av solenergi, og det er viktig at  
regelverk og rammevilkår tilrettelegger for en slik utvikling.

BØR OGSÅ GjELdE FRITIdSBOLIGER
I dag gir Enova opptil 22.875 kroner til husholdninger som  
installerer solcellepanel. Norsk solenergiforening jobber for at 

denne støtteordningen også 
skal gjelde for fritidsboli-
ger. Norske hytter blir stadig 
større, og energibruken øker. 
Tall fra SSB viser at strøm-
forbruket i hytter og fritids-
hus steg fra 696 GWh i 1993 
til hele 2141 GWh i 2013. 

Solceller passer spesielt godt i sommerhytter langs kysten, hvor 
strøm produsert på solrike tak kan brukes direkte i bygget. Nett- 
tilknyttede hytter er en del av det norske energisystemet, og det 
er ingen grunn til å utelukke gode energi- og klimaprosjekter i 
disse byggene. 

Norge har mange fått opp øyne-
ne for nett-tilknyttede solcellean-
legg. Solceller passer spesielt godt 

i sommerhytter langs kysten.

Norsk solenergiforening 
er en interesseorganisa-
sjon som jobber for økt 

kunnskap om og økt bruk 
av solenergi.
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For mange er hytta i dag blitt en til-
leggsbolig. Den oppgraderes og 
utstyres med mer belysning, vas-
kemaskin, tørketrommel, TV og 

andre elektriske apparater. Dette er nyttige 
ting som vi nesten ikke kan klare oss uten, 
samtidig er de potensielle kilder til brann.
 
ÅRSAK TIL BRANNFELLER
Fred Martin Langøy i Norgeseliten AS for-
teller at mange har gamle sikringsskap som 
er lite vedlikeholdt, og som ikke er tilpasset 
en modernisert hytte og det forbruket dette 
medfører. 

– Innholdet i skapet kan være i dårlig for-
fatning og i tillegg være overbelastet. Ved en 
oppgradering vil moderne jordfeilautoma-
ter sørge for økt beskyttelse av kursene i hyt-
ta, slik at ledninger og stikkontakter ikke blir 
overbelastet, eller at farlige jordfeilstrøm-
mer blir stående. Disse kan være til skade 
for mennesker og en årsak til branntilfeller,  
advarer Langøy. 

– De gamle skrusikringene er fullt mulig å 
overbelaste, sier han videre. 

– Når vi bytter til jordfeilautomater, vil 
sikringene gå lettere. Derfor vil en fagperson 
gi råd om oppgradering til flere kurser der-
som det er behov. 
 
FOR FÅ STIKKONTAKTER
I nye sikringsskap er det i dag påbudt med 
overspenningsvern. Dette for å unngå skader 
på elektriske artikler som kobles til nettet ved 
stikkontaktene. Det er fullt mulig å montere 
overspenningsvern i skap som oppgraderes. 

– Skjøteledninger er kjekt å ha når kontak-
ten sitter for langt unna, men det er ikke en 
god løsning til permanent bruk. Mange hyt-
ter har i dag altfor få stikkontakter. Behovet 
har økt betraktelig, tenk bare på all strøm-
men vi i dag bruker til mobil, PC og nett-
brett, som må være med på hytta. Ved å mon-
tere flere stikkontakter fjernes brannfeller 
grunnet bruk av skjøteledninger, som ofte er 
av dårlig kvalitet. 

Når du oppgraderer sikringsskapet, vil en 
fagperson også gjøre en befaring av det elek-
triske anlegget. Finnes det sprukne deks-
ler på stikkontakter, lamper som har brune 
merker på grunn av høy temperatur – eller er 
det tilkoblet elektriske artikler som er i dår-
lig stand? 
 
KUN KVALIFISERTE FOLK
Langøy har følgende råd å gi: – Bruk fagfolk 
og sørg for at installasjon av elektriske anlegg 
utføres av et autorisert installasjonsfirma. 
De vet hvilke krav som stilles når stikkon-
takter, lys og kurser skal installeres, og for at 
hytta skal ha et trygt anlegg i mange år frem-
over. Ikke vent med å få reparert eller skiftet 
ut dette som kan representere risiko for både 
brann- og personskader. Det handler om å 
bruke rett utstyr på rett sted – installert på 
riktig vis. 

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder for 
verdiskaping med utgangspunkt i naturarven. Den 
gir praktiske tips og råd til dem som vil tilrettelegge 
for verdiskaping basert på naturopplevelser. Veile-

deren baserer seg på erfaringer fra arbeidet med 
programmet «Naturarven som verdiskaper», som 
gikk i perioden 2009–2013. Veilederen kan lastes 
ned på miljødirektoratet.no. 

Hvert år brenner hundrevis av fritidsboliger og hytter i Norge. Har 
du husket å kontrollere hyttas elektriske hjerte – sikringsskapet? 

Ny VEILEdER FOR VERdISKApING

Sjekk hyttas  
elektriske hjerte

OM NORGESELITEN AS
Norgeseliten er en landsdekkende 
kjede for elektroentreprenører og 
består av 175 virksomheter. 

Fred Martin Langøy,
Kjedeleder i  
Norgeseliten AS

Tekst: Marit Langøy Foto: Getty Images



Hvaler hytteforening reagerer 
på dumping av giftig slam

Utvidelse av farleden inn til Fredrikstad:

Kystverket og Borg havn ønsker å utvide farleden inn til Fredrikstad. I den forbindelse 
skal de mudre store deler av Borg havn og sprenge farleden dypere, blant annet over 
en undersjøisk tunnel. Dimensjonene på arbeidet er enorme. Det er snakk om å mudre 

og dumpe over to millioner kubikkmeter med delvis giftig slam. 

Av: Mona Flemmen, leder i Hvaler Hytteforening  

Røsvikrenna som er planlagt mudret: Totalt er det planlagt at over 1,7 millioner kubikkmeter 
slam skal mudres. Mesteparten skal dumpes tilbake i sjøen.

Foto: Pål Bugge

Foto: Fredriksstad Blad
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Dette kan vi ikke  
godta – nå må vi si 
ifra, alle som en!

Mona Flemmen, Hvaler Hytteforening

Mona Flemmen, 
Leder av Hvaler 
hytteforening

Ønsket er at Borg havn skal utvi-
des slik at langt større båter, 
for eksempel Panamax-bå-
ter og cruiseskip, får stør-

re plass og dybde. De siste årene har vist at 
farleden, som går opp gjennom Ytre Hvaler  
Nasjonalpark gjennom Løperen, er svært far-
lig. Ulykker og nestenulykker har flere ganger 
inntruffet. Stridens kjerne er nå blant annet 
hva som skal gjøres med de enorme mudder-
massene som skal fjernes – og at Kystverket 
har søkt om dispensasjon fra vedtaket om at 
det ikke kan mudres i sommerhalvåret. Nå  
ønsker de å mudre kontinuerlig i over to år.
 
STORT pROSjEKT BLIR STØRRE
Hvaler Hytteforening, en av Norges stør-
ste hyggeforeninger, med over 2000 med-
lemmer, har fulgt denne saken i flere år. Et 
stort prosjekt har vokst ytterligere og er nå å  
betrakte som landets største farledsprosjekt. 
Dette er dessuten i tilknytning til Norges før-
ste vannbaserte nasjonalpark, Ytre Hvaler 
Nasjonalpark, hvor 80 prosent av parken be-
står av verneverdige forhold under vann og i 
det maritime miljø. 

SKAL dUMpES TILBAKE I SjØEN
Mengden slam og fjell som skal sky-
tes vekk, har økt fra cirka 900.000  
kubikkmeter til hele 2,8 millioner kubikkme-
ter. Én ting er at man skal mudre og på den 
måten spre slam utover i Løperen og til Hva-
ler, på grunn av spredningen under arbeidets 
gang. En helt annen og enda verre aktivitet er 
at slammet skal dumpes tilbake i sjøen. Slam 
som selvsagt også vil inneholde miljøgifter. 
Hvaler Hytteforening har i sine innlegg og 
svar på høringer sagt at vi ikke på noen måte 
kan akseptere at man dumper forurenset 
slam tilbake i sjøen, uansett fareklasse. 

STORT SKAdEpOTENSIAL
Det legges nå også til grunn at arbeidet  

ønskes hurtigst mulig utført, derfor er det nå 
søkt om at arbeidet skal foregå kontinuer-
lig i to år! At slik mudring da også vil fore-
gå i sommermånedene, er et helt klart avvik 
fra regelverket. Slike overskridelser blir van-
ligvis, når menigmann søker om mudring av 
småbåthavner, ikke sett lett på av Fylkesman-
nens miljøvernavdeling. Kystverket, derimot, 
skal få bryte denne regelen med millioner 
kubikk av stein og slam, hvor skadepotensi-
alet er av internasjonale dimensjoner. Det er 
ingen tvil om at dette prosjektet i stor grad 
vil bidra negativt til mulighetene for et godt 
vannmiljø i svært mange år fremover i den-
ne regionen. 

SKÅNSOM MÅTE
Hvaler Hytteforening er også av den oppfat-
ning at massene både må tas opp og fjernes 
på en mest mulig skånsom måte. Det må ikke 
under noen omsten-
dighet stå på økono-
miske midler i den-
ne saken for å få den 
gjennomført. Går 
noe galt i denne pro-
sessen, som nå skal 
igangsettes, kan det få fatale konsekvenser 
for generasjoner fremover. Det er aldri utført 
et så stort prosjekt tidligere, så her må man 
være så sikker på utfallet som det er mulig å 
bli med den teknologien som foreligger. Det 
må i alle fall ikke stå på økonomiske midler.

NØKTERNE KRAV
Hvaler Hytteforening har derfor utarbeidet 
noen nøkterne krav som vi håper Miljøvern-
direktoratet vil ta med i sin vurdering av søk-
naden fra Kystverket.

1. Alle muddermasser må på land. Kystverket 
klarer ikke å skille på de rene og forurense-
de massene. Deres egne konsulentrapporter  
viser dette. Kvikksølvkonsentrasjoner er 

gjemt langt nede i sedimentene. I enkelte til-
feller med konsentrasjoner på tre til fire gan-
ger tiltaksklasse 5. Her må man være føre var, 
og ikke ta noen sjanser med spredning av 
kvikksølv og andre gifter. Alt må på land!

2. Mudringen må foregå med slamsuging. 

3. Hvis Kystverket, med tilhørende Miljødi-
rektorat og Miljøverndepartement, mot for-
modning tillater dumping av såkalt «rene» 
masser nord for Kirkøy, så må denne virk-
somheten ikke foregå i tidsrommet 15. mai 
til 15. september. I tillegg må ikke dumping 
og undersjøisk sprenging foregå i perioden 
1. oktober til 1. desember på grunn av hum-
merfisket. Vår forening er godt kjent med  
rutinene rundt vedlikeholdsmudring av små 
volumer med rene masser fra småbåthavner. 
Tillatelser til slik dumping følges alltid med 

et krav om at det 
ikke skal dumpes 
i tidsrommet 15. 
mai til 15. septem-
ber. Det er uaksep-
tabelt å dumpe på 
den tiden av året da 

skjærgården er på sitt aller beste, og da flest 
benytter den.

Miljøverndirektoratet kan ikke på noen måte 
imøtekomme søknaden fra Kystverket hvis 
ikke ovennevnte krav blir imøtekommet.

Hvaler Hytteforening er også opptatt av at 
nasjonalparken og dens betydning blir iva-
retatt for fremtidige generasjoner. Forenin-
gen representerer en svært stor brukergrup-
pe, som aktivt bruker denne delen av kysten  
store deler av året til friluftsliv og rekreasjon. 
Vi håper de offentlige myndigheter snart 
innser at skal det gjøres så enorme inngrep i 
naturen, må man være hundre prosent sikker 
i sin sak, og det kan ikke stå på økonomiske 
midler!



Flere tiltak er fra 1. juli 2015 unntatt fra 
søknadsplikt etter plan- og bygnings-
loven. Blant annet kan man uten å søke 
kommunen føre opp frittliggende byg-

ninger på inntil 50 m², som ikke skal brukes til 
beboelse. Bygget må bare ha én etasje og være 
uten kjeller. Dette omfatter bygninger som gara-

sje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, vekst-
hus og dukkestue. Bygningene kan bygges inntil 
én meter fra nabogrensen. De kan ha mønehøy-
de på opptil fire meter og gesimshøyde på opptil 
tre meter. 

Tidligere måtte man søke kommunen om til-
latelse dersom man ville bygge større enn 15 m² 

Nye byggeregler: 
Enklere hverdag eller 
flere nabokrangler?

Nye byggeregler trådte i kraft 1. juli 2015. Målet med de nye reglene er 
å forenkle: Det skal bli enklere for folk flest å føre opp mindre bygg og 
tilbygg, det skal bli mindre byråkrati og det skal bli hurtigere saksbe-

handling. Spørsmålet er om det også vil bli flere nabokrangler.

Tekst: Mauritz Aarskog Illustrasjon: Colourbox 
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RÅd FRA NORGES HyTTEFORBUNd
Norges Hytteforbund har advart mot at de nye byggeregler – som vår inn-
sender her påpeker – kan medføre dårlig forhold mellom naboer hvis ikke 
nødvendige hensyn blir tatt. Hytteforbundet har vært kritisk til at man nå 
som hytteeier kan miste en berettiget klageadgang. Norges Hytteforbund 
vil uansett anbefale alle sine medlemmer å konsultere sine naboer før byg-
ging skjer på egen tomt, og særlig i de tilfeller der naboen(e) blir berørt av 
tiltaket. Opptre mot din nabo slik du vil at din nabo skal opptre mot deg. 

Reglene er ment å gi en 
raskere og mer effektiv 
byggesaksbehandling.

Det gjenstår å se om 
også dette medfører 
flere nabokrangler.

Mauritz Aarskog, 
advokat i Arntzen de 
Besche advokatfirma

eller nærmere nabogrensen enn fire meter. Vi-
dere kan man nå uten å søke føre opp tilbygg på 
maksimalt 15 m², som ikke skal brukes til varig 
opphold eller beboelse. Dette omfatter tilbygg 
som balkong, veranda, åpent overbygget inn-
gangsparti og boder. For ikke å være søknads-
pliktig må tilbygget plasseres minst fire meter fra 
nabogrense. Tidligere måtte man søke kommu-
nen om å få oppføre slike tilbygg. Enn videre kan 
man uten å søke kommunen føre opp levegger på 
inntil 1,8 meter høyde og 10 meter lengde, inn-
til én meter fra nabogrense. Hvis høyden er inn-
til 1,8 meter og lengden maksimalt fem meter, så 
kan det oppføres helt inntil nabogrensen uten å 
måtte søke kommunen. Når disse tiltakene nå er 
unntatt fra søknadsplikt, så kreves det heller ikke 
nabovarsling. Det er derfor mye som tilsier at de 
nye byggereglene også vil medføre flere nabo-
krangler.

Den enkelte tiltakshaver er imidlertid ansvar-
lig for at tiltaket er i sam-
svar med arealplaner, plan- 
og bygningsloven og andre  
regler. Tidligere kunne sli-
ke spørsmål bli avklart i for-
bindelse med kommunens 
behandling av byggesøknadene. De nye regle-
ne baserer seg derfor i større grad på tillit til at 
den enkelte tiltakshaver tar ansvar for å avklare 
rettmessigheten av byggetiltaket. Det gjenstår å 
se om alle tiltakshavere er slik tillit verdig. Mye 
tilsier at tvister om rettmessigheten av tiltak nå 
i større grad vil oppstå underveis i et byggepro-
sjekt eller etter ferdig oppføring, i motsetning til i 
forbindelse med en forutgående søknadsbehand-
ling hos kommunen. Det kan blant annet med-

føre at tiltakshaver blir pålagt å rive. Det kan der-
for være et godt råd til flere tiltakshavere fortsatt  
å rette en henvendelse til kommunen og vars-
le berørte naboer, selv om det ikke lenger er  
påkrevd. I mange tilfeller kan det også være en 
god investering å konsultere advokat før tiltaket 
iverksettes.

Byggeforbudet i 100-metersonen mot sjø gjel-
der fortsatt. De nevnte nye unntakene fra søk-
nadsplikten gjelder 
derfor ikke innenfor 
100-metersonen. Der 
er alle tiltak søknads-
pliktige. 

Fristene for kom-
munenes saksbehandling ble også endret fra 1. 
juli 2015. For byggetiltak som må gjennom kom-
munal behandling, men som folk selv kan bygge 
– for eksempel et tilbygg – skal kommunen be-
handle søknaden innen tre uker, selv om en nabo 

har protestert. Det vil bety 
at tillatelse regnes som gitt 
i de saker hvor nabo har 
protestert, dersom kom-
munen ikke overholder 
fristen. Og dersom kom-

munen bruker mer enn tre uker på å behandle 
en søknad om igangsettingstillatelse, kan tiltaket 
settes i gang. Videre skal byggesaker som krever 
dispensasjon fra plan- og bygningsloven og søk-
nader om dispensasjon, behandles av kommu-
nen innen 12 uker. Hvis kommunen overskrider 
fristen, skal byggesaksgebyret reduseres. Regle-
ne er ment å gi en raskere og mer effektiv byg-
gesaksbehandling. Det gjenstår å se om de også 
medfører flere nabokrangler.
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BlueBird

I 1999 var jeg heldig og fikk kjøpt ei lita 
skogshytte på Sokna i Ringerike.  
Denne sto på bygslet tomt, og inntil jeg 
overtok hadde eierne i henhold til fes-

tekontrakten betalt 300 kroner i året for det-
te. Da jeg overtok, ble summen, som rett og 
rimelig er, økt i samsvar med indeksregule-
ring til 700 kroner per år. Årene etter dette 
har det vært debattert hvordan man på en 
fornuftig måte skal kunne avvikle den noe 
gammeldagse ordningen med bygsling av 
tomter. Usikkerheten rundt dette bidro til at 
jeg og flere av nabohytteeierne ytret ønske 
om å få kjøpe tomtene. Vi tilbød grunneier-
ne 25.000 kroner – en pris som var i henhold 
til de forslagene som var oppe til politisk dis-
kusjon. Grunneierne ønsket å selge til oss for 
denne prisen, og vi takket fornøyd ja til til-
budet. 

Er det OK å la en tjeneste koste langt mer enn det koster å utføre den? Er det OK at en del kommuner  
benytter monopolet de har på å utføre tjenesten til å prise den etter eget forgodtbefinnende? Er det OK ikke 
engang å redegjøre for hvordan man har kommet fram til prisen på tjenesten?

Leserinlegg Oppmålingsavgiften  
– offentlig godkjent ran?
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Grunneierne kontaktet kommunen, og 
vanlige rutiner ble iverksatt. På vårparten 
ble vi innkalt til oppmåling av tomtene. 
Alle fem tomtene ble målt opp samtidig. 
Da vi spurte om prisen på tjenesten, fikk 
vi oss en ubehagelig overraskelse; kom-
munen skulle ha 24.000 kroner. Per tomt! 
Legger vi til tinglysings- og dokumentav-
gift, så kommer kostnadene for tomtekjø-
pet på 25.670 kroner. Altså mer enn pri-
sen for selve tomta.

Det er en selvfølge at vi skal dekke 
kommunens kostnader for tjenesten de 
har utført for oss, men det er vanskelig å 
forstå kalkylene som her er benyttet. Jeg 
sendte derfor en klage til teknisk tjenes-
te i Ringerike kommune. Klagen ble raskt 
behandlet, og svaret var at prisen var satt 
i henhold vedtak i kommunestyret. Ingen 

rabatt gis selv om kommunen måler opp 
flere nabotomter samtidig.

I en radiodebatt om sammenslåing av 
kommuner hører jeg ordføreren i Ringe-
rike snakke varmt om kommunens solide 
økonomi. Hvis den er basert på overprise-
de, kommunale tjenester, håper jeg skatte-
betalerne i kommunen vet å protestere. 

Folkevalgte politikere som er satt til å 
ivareta skattebetalernes behov, bør ikke 
misbruke sin makt til å overprise kommu-
nale tjenester på denne måten.

Når det ikke nytter å klage til dem som 
iverksetter politiske kommunestyreved-
tak, setter jeg min lit til at Norges Hytte-
forbund taler saken til alle oss hytteeiere 
som rammes av denne urimelige kostna-
den. Takk for at dere har fokus på dette!

Tove Riise



Det er ikke for sent å snu! Denne 
oppfordringen – med henvis-
ning til fjellvettreglene – bidro 
til at hytteeier Bengt Lie Hansen 

fra Oslo høstet desidert mest applaus under 
lørdagens stormøte i Sjusjøen fjellkirke.

Nesten 150 personer var møtt fram. I for-
kant av årsmøtet invitert Sjusjøen Vel hyt-
teeierne til møte med Ringsaker-ordfører 
Anita Ihle Steen, Pihl-sjef Per Finneid og be-
styrer Jan Tore Hemma i Brøttum allmen-
ning.

På forhånd var det ventet at blandingen 
av nye utgifter, eiendomsskatt og økte avgif-
ter skulle bli et sentralt tema. Men pengene 
ble knapt nevnt. Derimot gjorde hytteeierne i 
tur og orden det klinkende klart at de er mot-
standere av planene for om lag 60 hytter ved 

Heståsmyra/Lunkefjell på Sjusjøen.
Flere av talerne beskrev dette området 

som selve indrefileten på Sjusjøen og ett av få 
områder som fortsatt viser Sjusjø-historien. 
Olav Slotnæs fra Oslo fortalte at det han kalte 
«en hard gruppe» danner en ny interesseor-
ganisasjon mot hytteutbyggingen.

Slotnæs medgikk at hytteeierne har sovet 
litt i timen, og la til at flere vil selge hyttene 
sine dersom utbyggingen realiseres.

Ole Martin Svoor fra Son i Akershus var 
mest opptatt av kulturvern. Han understre-
ket at Høghaug-setra trues av den planlagte 
utbyggingen. Han fortalte at han hadde sett 
flere fjøs i aktiv bruk på Sjusjøen, og la til:  
– Sjusjøen har mer eller mindre blitt bor-
te slik Sjusjøen var. I likhet med flere talere  
understreket Svoor at han ikke er motstander 

av utbygging av Sjusjøen, men at Lunkefjell 
er noe spesielt.

Også Bengt Lie Hansen fra Oslo poeng-
terte at kampen – sett fra hytteeiernes side – 
handler om naturen og kulturverdier. – Pihl 
(grunneierselskapet) bruker salamitaktikk: 
De tar skritt for skritt for skritt. Og det er 
trist å se at kommunen blir forledet, sa Han-
sen. Han sammenlignet utbygging på Lunke-
fjell med at Oslo kommune skulle tillate hyt-
tebygging på Gratishaugen i Holmenkollen: 
– Vi er femte generasjon med hytte på Sju-
sjøen. Vi i aksjonsgruppa blir ekstra motivert 
av det store engasjementet i dette møtet, sa 
Hansen til HA og la til: – Nå engasjerer vi en 
advokat som er ekspert på fagfeltet for å stop-
pe utbyggingen!

Kilde: www.h-a.no

Hyttefolket klagde 
ikke på avgiftene
Utbygging av Heståsmyra/Lunkefjell engasjerer hytteeierne på Sjusjøen. 

Økte avgifter ble ikke noe tema under et stormøte nylig.

Av: Frank Brandsås Foto: Sjusjøen Vel
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§NHFs jurist Gunnar Svendsen svarer på 
henvendelser fra våre medlemmer.

Juristen svarer
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Økning i festeavgift
Jeg har en gammel festekontrakt fra 1938 
som ikke har noen bestemmelse om hvor 
lang festetiden er. Jeg har alltid trodd at «van-
lig» festetid for slike kontrakter er 99 år, og 
det har også grunneieren min (som jeg har et 
veldig godt forhold til) ment.

Etter at den nye loven kom, har grunnei-
eren sagt at jeg må regne med en betydelig 
økning i festeavgiften fra 1. januar neste år, 
som er tidspunkt for undertegning av kont-
rakten og for betaling. Jeg betaler i dag vel  
kr 2800 pr. år for en tomt på vel 2,5 mål, fint 
beliggende i innlandet med grense mot et 
idyllisk tjern.

Hva kan fremtiden bringe?

Svar
Etter å ha studert kontrakten din, kan jeg  
bekrefte at festetiden er uten tidsbegrens-
ning. Dette med 99 år er nok begrunnet i det 
at svært mange festekontrakter fra litt tilbake i 
tid hadde nettopp en slik tidsbegrensning. Det-
te ble av mange oppfattet som at festetiden i 
praksis var «evigvarende», men slik er det ikke 
rettslig sett.

Du har en særdeles gunstig kontrakt. Dette 
gjelder både i forhold til spørsmålet om regule-
ring av festeavgiften, og i forhold til fastsettelse 
av innløsningssum dersom du ønsker å kjøpe 
tomten og bli selveier. 

Grunneieren kan ikke øke festeavgif-
ten med mer enn det som følger av endrin-
gen i konsumprisindeksen, og det kan han  
gjøre hvert 10. år, eller oftere dersom kontrak-
ten sier noe om dette. Innløsningssummen kan 
du kreve fastsatt til 25 x festeavgiften, oppre-
gulert etter nettopp konsumprisindeksen på 
innløsningstidspunktet.

Neste innløsningstidspunkt for deg er 1. ja-
nuar 2018, og dersom du ønsker å innløse, må 
du huske å sende grunneieren skriftlig varsel 
minst ett år før. 

Byggeforbud
Vi er i ferd med å kjøpe festetomten som vi 
har hatt i familien i vel 60 år. I festekontrak-
ten står det at vi ikke kan bebygge tomten 
med mer enn én hytte og eventuelt et uthus 
på inntil 20 m².

Tomten er nesten tre mål stor. Når vi 
nå blir eiere, ønsker vi at to av våre barn 
sammen skal kunne bygge seg en egen hytte 
i den andre enden av tomta, slik at vår hytte, 
uthuset, og den nye hytta danner et tun.

Grunneier sier at bestemmelsen om byg-
geforbudet vil bli opprettholdt selv om vi blir 
eiere. Kan grunneieren diktere dette?

Svar
Utgangspunktet er at alle rettighetene og plik-
tene som er inntatt i festekontrakten, videre-
føres på tomten som eiertomt. Det kan imid-
lertid være slik at byggebegrensningen i ditt 
tilfelle fra opprinnelsen av var spesielt begrun-
net i det faktum at det dreide seg om et feste-
forhold, og i så fall kan du ha krav på at denne 
begrensningen nå skal falle bort. Dette er det 
imidlertid vanskelig å svare på uten at vi kjen-
ner omstendighetene rundt selve inngåelsen av 
festekontrakten i detalj.

Trafikksikkerhet
Veien inn til hytteområdet vårt går til dels 
gjennom en ganske tett skog. Dette betyr at 
trær og buskas gror opp tett inntil veien, noe 
som igjen medfører fare for trafikksikkerhe-
ten og store problemer for brøytemannska-
pet om vinteren. Enkelte stede er det vanske-
lig å skyfle snøen godt nok inn til sidene av 
veien.

Grunneieren, som eier grunnen der vei-
en går, sier at det faktum at det vokser skog 
tett inntil veien, var vel kjent for oss den gan-
gen vi etablerte oss på stedet, og at vi derfor 
må finne oss i de ulempene dette medfører. 

Han er ikke uvillig til å la oss fjerne buskas og 
trær, men han krever betaling for dette som 
ligger langt utover verdien av «skogen» for 
ham.

Hva gjør vi med dette?

Svar
Kapittelet i veiloven om privat vei sier ingen-
ting om dette spørsmålet. I lovens kapittel V 
finnes imidlertid bestemmelser om byggegren-
se som gjelder for offentlig vei.

Loven gir spesifikke bestemmelser for mini-
mumsavstand fra vei til bebyggelsen rundt. 

Den gir også bestemmelser om nødvendig-
heten av å fjerne trær som kan komme i kon-
flikt med hensynet til trafikksikkerhet. For 
offentlig vei er vurderingen av hva som er nød-
vendig å fjerne, overlatt til veimyndighetenes 
frie skjønn.

Begrunnelsen for at vi har en slik bestem-
melse i loven, er hensynet til trafikksikkerhe-
ten. Fri sikt er et hovedtema – og også hensy-
net til veivedlikeholdet, herunder mulighetene 
for å deponere snø under vintervedlikeholdet, 
brøytingen.

Denne bestemmelsen for offentlig vei må, 
etter mitt skjønn, også kunne brukes analo-
gisk i tvister som oppstår når det gjelder bru-
ken av privat vei. Det betyr at grunneieren må 
akseptere at buskas og trær helt inn til den pri-
vate veien, som medfører slike problemer som 
her er berørt, må fjernes. Hvem som skal gjø-
re dette, kan være avhengig av detaljer i avta-
len mellom grunneieren og hytteeierne, og det 
samme gjelder i hvilken utstrekning grunnei-
eren har krav på noen erstatning. 

Mitt generelle syn på det siste spørsmå-
let er som følger: Det faktum at det her er gitt 
grunn til bygging av vei som atkomst til hytter, 
må bety at grunneieren må finne seg i at det  
ryddes langs veien, slik at denne kan brukes 
forsvarlig etter formålet.



Til tross for en sen sommer flere steder i  
landet ble det nylig satt ny medlemsrekord. 
Og det med god margin. Tirsdag 21. juli 
ble det talt 257.910 medlemmer, en økning 

på hele 13.000 fra samme tid i fjor. Og tallet blir sta-
dig høyere. Torsdag 30. juli passerte tallet 260.000, og 
det stiger fortsatt. 

Medlemsøkningen passer godt 
sammen med en undersøkelse 
TNS Gallup gjorde for DNT i vår. 
Der sier hele 1,2 millioner nord-
menn at de kan tenke seg å dra til 
fjells i sommer. Hver fjerde nordmann kan altså tenke 
seg å feriere i eget land, og halvparten av disse igjen 
tar gjerne turen til fots. Størst er økningen blant den  
yngre garde. Der opplyser hele 67 prosent at de kan 
tenke seg å legge turen til norgesfjellene.

Særlig i Nord-Norge, med Troms og Nordland, er 
økningen stor. Men også Nord-Trøndelag, Østfold 
og Sogn og Fjordane troner høyt på lista over de fyl-
kene hvor DNT har hatt størst økning i friluftsinte-
resserte. Ellers strekker veksten seg over hele landet.  

Generalsekretær i DNT Nils Øveraas er storfornøyd: 
– Jeg er stolt av alt arbeidet de ansatte og frivillige i 
medlemsforeninger og turlag landet rundt legger ned 
for å tilrettelegge for friluftsglede. Det er dette som 
gir grobunn for en stadig økende medlemsmasse. Det 
er veldig morsomt å jobbe i en organisasjon som gir 

grunnlag for brede smil og spen-
nende opplevelser for alle, sier han. 

Ekstra gledelig er det også 
at dugnadene ser ut til å være 
mer populære enn noen gang. 
Flere av medlemsforenin-

gene opplever faktisk at folk står på ventelis-
te for å få være med og ta i et tak i fjellet. Dette  
bekreftes av undersøkelsen til TNS Gallup, der 
det kommer fram at 600.000 nordmenn kan ten-
ke seg å bruke ferien på frivillig arbeid for DNT.  
– Dette er svært gledelige tall, og det lover godt for 
hyttene og rutenettet vårt fremover, sier Øveraas. – Vi 
har 22.000 kilometer med merkede stier og over 500 
hytter, og kunne ikke hatt det tilbudet vi har i dag hvis 
det ikke var for alle de frivillige!

Foto: Marius Dalseg

Ny medlemsrekord i DNT
Den Norske Turistforening melder om rekordhøye medlemstall.  

Størst er økningen i Troms, Nord-Trøndelag og Nordland.  

Dette lover godt 
for rute- og løype-
nettet fremover.
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Jeg har vervet personen(e) på 
slippens bakside.

Medlemsnummer:
Norges Hytteforbund
Svarsending 2225
0091 OsloNavn:

Adresse:

Postnr./sted:

Frimerke

 ✁
JA – jeg/vi ønsker å bli medlem av  
Norges Hytteforbund!

Den viktige NØDPLAKATEN
Dårlig vær, ulykker og sykdom kan ramme når som helst og hvor som helst. Når det oppstår hastverk og 
stress, kan det være ekstra belastende ikke å kunne gi redningsmannskaper en god beskrivelse av hvor man 
oppholder seg. Kort sagt: En nødplakat kan redde liv!

Tekst: Tove Helen Selbæk

Vi har tatt opp dette temaet tidligere, men en god ting kan ikke 
sies for ofte. Nødetatene opplever ofte at folk som tar kontakt, 
ikke klarer å forklare godt nok hvor de er. Spesielt gjelder dette 
om de ringer fra en hytte. En nødplakat på hytta har all infor-
masjonen nødetatene trenger for å finne fram når du trenger 
rask hjelp. 

Nødplakaten er rett og slett en utskrift av en plakat som alle 
kan lage på PC-en sin. Nødplakaten til Statens Kartverk er gra-
tis og lages med noen enkle trinn. Kartverket har utviklet nød-
plakaten i samarbeid med hovedredningssentralene og nødeta-
tene. Kartverket har ansvaret for datagrunnlaget, stedsnavn, 
kart og teknologien bak. I en krisesituasjon der det er nødven-
dig med akutthjelp fra politi, brannvesen eller ambulanse, kan 
en nødplakat være avgjørende for at hjelpen kommer raskt nok 
fram.

Plakaten gir en geografisk posisjon av stedet i et kartutsnitt, 
og GPS-koordinatene kommer automatisk fram, samt kom-
mune og nærmeste stedsnavn. Til sammen utgjør denne infor-
masjonen en sikker stedsanvisning, slik at redningsmannska-
per kan finne frem til for eksempel hytta. 

En undersøkelse utført av MMI for Norsk Luftambulanse, 
for noen år tilbake, viser at hele 62 prosent synes det er vanske-
lig å forklare veien til hytta.

Til slutt bør det nevnes at det fins alternativer til nødplaka-
ten. Mange har smarttelefoner med kompass og kart som kan 
vise ganske nøyaktig posisjon. Flere har også vanlige GPS-er 
som kan være til god hjelp. Atter andre velger å laste ned en 
«nødhjelpsapp» til sin mobiltelefon. 

Har du en nødplakat lett tilgjengelig på hytta, kan du lett for-
midle hvor redningsmannskaper kan finne deg. I tillegg til å 
henge en nødplakat på innsiden av hytta, kan det være en idé å 
henge en utskrift også på utsida, slik at forbipasserende kan 
bruke plakaten til å skaffe hjelp. 

kartverket.nofor Sjusjøen

Fortell hva det gjelder og si følgende:
Min posisjon er:
61 grader 9 minutter 6 sekunder nord,10 grader 42 minutter 25 sekunder østMin vegadresse er:i RINGSAKER kommune

Mitt sted er:
Sjusjøen
Min matrikkeladresse er:527/1/2070 i RINGSAKER

Min UTM-posisjon: 32V Ø 591877 N 6780905Min posisjon i desimalgrader: N61.1517° - Ø10.7069°

-

-

-

-

-
ling i form av et gjeldsbrev som skulle 
nedbetales årlig (avdrag og renter) i takt 
med det som var bestemt som avgiftsfri 
gave (1 G fra foreldrene til sammen hvert 
år) + kr. 30.000, til hele gjelden var ned-

-

-

-

-

-
-

 

Bli medlem nå!
Husk at selv om du allerede er medlem via din velforening, 
er det likevel lurt å tegne personlig medlemskap.  
Da er du sikret hjelp i dine personlige hyttesaker.

Tjøme kommune ga klarsignal til hytteeierne om å legge sandstrand,  
men så kom fylkesmannen. – Vi blir statlig overstyrt, sier en irritert  
ordførerkandidat for Frp, men fylkesmannen sier de følger loven. 

Ganske nylig vedtok lokalpoliti-
kerne at 10 hytteeiere kunne ut-
bedre eksisterende eller anleg-
ge en ny strand. Fylkesmannen 

overprøvde lokalpolitikerne og stanset samt-
lige vedtak. – Enkelte steder vet vi at det er 
bløtbunnsområder og ålegressenger med høy 
verdi, og de er vi hos fylkesmannen satt til å 
ivareta, sier plansjef Hanna Fossen-Thaug-
land hos Fylkesmannen i Vestfold til NRK. I 
tillegg legger de til grunn at naturmangfolds-
loven har et føre var-prinsipp.

Frps ordførerkandidat på Tjøme, Arild  
Einang, reagerer på avslaget fra fylkes-
mannen. – Som lokalpolitiker føler jeg 
meg hjelpeløs. Samme hva vi vedtar, blir vi 
overstyrt av fylkesmannen og fylkeskom-
munen. Jeg lurer noen ganger på hvor-
for jeg i det hele tatt er politiker, for det 
er akkurat det samme hva jeg mener, sier  
Einang til NRK. Einang mener også at inn-
grepet ikke ødelegger mye av naturmangfol-
det. – Vi har sett at de strendene som er på-
lagt sand, kan bli gode fiskeområder etterpå, 

blant annet trives ørreten godt i denne san-
den.

– Tviler du på om fagfolkene hos fylkes-
mannen vet hva de driver med? 

– Jeg sier ikke det, men jeg mener det er 
små, ubetydelige områder dette gjelder.

– Man har søkt om å legge sand på stran-
den fordi det ikke er sand der fra før. Men da 
mener ikke naturen at det skal være sand der. 
Selv om sanden legges på, kan den bli dratt 
bort av bølgene, sier Fossen-Thaugland

Kilde: Nrk.no/vestfold

Ingen sandstrand til  
hytteeierne på Tjøme

Av: John-Andre Samuelsen Foto: Colourbox
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Besøk www.hytteforbund.no – mye nyttig artikkelstoff  
for hytteeiere og andre interesserte

DIVERSE PRODUKTER:
Ca. 10%
Teleutstyr:
Nerdalen Teleutstyr AS, Eggedal
Tlf: 32 71 46 21

Pipebeslag:
Norasonde AS, Skedsmokorset
Tlf: 64 83 66 00
www.norasonde.no

Ca. 15%
Varmepumper:
Relacom AS, Økern
Tlf. 90 65 26 11/90 20 54 04
www.relacom.no
www.fjklima.no
 
Hytteenergi:
Getek AS, Trondheim
Tlf: 73 96 43 00
www.getek.no

Ca. 20–25%
Bilutleie:
Bislet Bilutleie, Oslo
Tlf: 22 60 00 00
www.bisletbilutleie.no

TREVARER, MED MER:
Rabattene hos firmaene nedenfor 
varierer alt etter hvilke produkter du 
handler. 

Xl Bygg (Ringebu Sag AS)
Tlf: 61 28 17 00
www.maxbo.no/ringebusag/
 
Sørbø Trelast AS, Stavanger
Tlf: 51 88 52 00
www.byggmakker.no
 
Byggmakker Røros
Tlf. 72 41 23 80
www.byggmakker.no
 
Maxbo Torstvedt AS, avd. Hurum
Tlf: 32 79 27 00
www.maxbo.no
 
Maxbo Torstvedt AS, avd. Ås
Tlf: 64 97 47 90
www.maxbo.no
 

Byggvarehuset Carlsen Fritzøe Eftevaag, 
Vågsbygd
Kristiansand
Tlf: 38 14 41 00
www.carlsenfritzoe.no
 
HC Thauglands Trælastforretning,
Oslo
Tlf: 23 39 36 00
www.thaugland.no

Byggmakker Steinkjer
Tlf: 74 16 00 50
www.byggmakker.no
 
Hasås AS, Kodal
Tlf: 33 43 95 00
www.hasas.no
 
Montér Gol
Tlf: 31 40 00 00
www.monter.no

Her får du medlemsrabatter:
Hos følgende leverandører får du rabatter ved å vise frem ditt NHF-medlemskort, evnt. 
kvittering for betalt medlemskap for gjeldende år. 

NB! Norges Hytteforbund har ikke noe ansvar for kvaliteten på varer og 
tjenester våre medlemmer mottar via rabattleverandørene i listen.
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Din trygghet – vår oppgave!
Her følger en oversikt over kontrakter og andre formularer som inngår i NHF´s medlemsfordeler:

Kontraktsmaler:

Leiekontrakt

Skal du leie ut hytta di? Da er det svært viktig at du tegner en detaljert leiekontrakt. 
Som NHF-medlem har du tilgang til kontraktsforslag m/veileder for åremålsutleie av 
hytte. 

Kjøpekontrakt for kjøp  
av hyttetomt

Går du med planer om å selge eller kjøpe hyttetomt? Hos NHF får du tilgang til 
 kjøpekontrakt for kjøp av byggeklar tomt.

Kjøpekontrakt for kjøp  
av hytte

Ved kjøp/salg av hytte vil denne kontrakten være nødvendig når hyttekjøpet går 
 utenom megler.

Festekontrakt

Avtale mellom fester og bortfester, basert fullt ut på tomtefestelovens regler. Tomte-
festeloven er ikke enkel for «hvermannsen» å sette seg inn i! Beskriver blant annet 
 festetid, årlig festeavgift, regulering av festeavgiften, med mer. 

Annet:

Hvordan starte og drive  
velforening

En velforening i et hytteområde bygger gjerne på behovet for lokalt fellesskap og på 
ønsket om å løse felles problemer og oppgaver gjennom felles løft. En god velforening 
gir den enkelte hytteeier trygghet for vern om egne interesser og verdier. 

Vedtektsforslag for vel

Der det dannes en velforening, vil det bli spørsmål om vedtekter for denne. Norges 
Hytteforbund har satt opp et standardformular som er meget etterspurt, ment som et 
utgangspunkt for å lage egne vedtekter for velforeningen.

Veilag

Redegjørelse for veilagets plass i veiloven. Spørsmålet om hvordan driften av private 
veier skal organiseres er et stadig tilbakevendende spørsmål som tas opp av med-
lemmene.

Vedtektsforslag til veistyre

Enkelt forslag til vedtekter for veistyre/veilag. Der det dannes et veistyre, vil det bli 
spørsmål om vedtekter for dette. Norges Hytteforbund har satt opp et standard-
formular som kan være meget nyttig i denne fasen.

Gode råd ved kjøp/feste av 
tomt, eventuelt med hytte

Hvordan går jeg frem for å gjøre et fornuftig og godt kjøp? 

Mal for krav om innløsning  
av festetomt/forlengelse av 
 festekontrakt

Krav om innløsning eller forlengelse av festekontrakt skal fremsettes skriftlig overfor 
grunneieren. Hytteforbundet har satt opp en mal for bruk ovenfor grunneieren når 
tomten du har festet, skal innløses eller forlenges.  

Veiledning for hytte
representasjon i kommunen

Formålet med denne veiledningen er å gi medlemmer i NHF råd om hvordan man 
kan/bør ordne seg for å lage en felles representasjon fra flere hytteforeninger/vel-
foreninger/hytteeiere overfor hyttekommunens ulike kommunale organer.

Som NHF-medlem får du selvfølgelig gode råd og tips av vår juridiske konsulent  
i forbindelse med utfylling av kontraktene. 
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Din trygghet – vår oppgave!
Her følger en oversikt over kontrakter og andre formularer som inngår i NHF´s medlemsfordeler:

Kontraktsmaler:

Leiekontrakt

Skal du leie ut hytta di? Da er det svært viktig at du tegner en detaljert leiekontrakt. 
Som NHF-medlem har du tilgang til kontraktsforslag m/veileder for åremålsutleie av 
hytte. 

Kjøpekontrakt for kjøp  
av hyttetomt

Går du med planer om å selge eller kjøpe hyttetomt? Hos NHF får du tilgang til 
 kjøpekontrakt for kjøp av byggeklar tomt.

Kjøpekontrakt for kjøp  
av hytte

Ved kjøp/salg av hytte vil denne kontrakten være nødvendig når hyttekjøpet går 
 utenom megler.

Festekontrakt

Avtale mellom fester og bortfester, basert fullt ut på tomtefestelovens regler. Tomte-
festeloven er ikke enkel for «hvermannsen» å sette seg inn i! Beskriver blant annet 
 festetid, årlig festeavgift, regulering av festeavgiften, med mer. 

Annet:

Hvordan starte og drive  
velforening

En velforening i et hytteområde bygger gjerne på behovet for lokalt fellesskap og på 
ønsket om å løse felles problemer og oppgaver gjennom felles løft. En god velforening 
gir den enkelte hytteeier trygghet for vern om egne interesser og verdier. 

Vedtektsforslag for vel

Der det dannes en velforening, vil det bli spørsmål om vedtekter for denne. Norges 
Hytteforbund har satt opp et standardformular som er meget etterspurt, ment som et 
utgangspunkt for å lage egne vedtekter for velforeningen.

Veilag

Redegjørelse for veilagets plass i veiloven. Spørsmålet om hvordan driften av private 
veier skal organiseres er et stadig tilbakevendende spørsmål som tas opp av med-
lemmene.

Vedtektsforslag til veistyre

Enkelt forslag til vedtekter for veistyre/veilag. Der det dannes et veistyre, vil det bli 
spørsmål om vedtekter for dette. Norges Hytteforbund har satt opp et standard-
formular som kan være meget nyttig i denne fasen.

Gode råd ved kjøp/feste av 
tomt, eventuelt med hytte

Hvordan går jeg frem for å gjøre et fornuftig og godt kjøp? 

Mal for krav om innløsning  
av festetomt/forlengelse av 
 festekontrakt

Krav om innløsning eller forlengelse av festekontrakt skal fremsettes skriftlig overfor 
grunneieren. Hytteforbundet har satt opp en mal for bruk ovenfor grunneieren når 
tomten du har festet, skal innløses eller forlenges.  

Veiledning for hytte
representasjon i kommunen

Formålet med denne veiledningen er å gi medlemmer i NHF råd om hvordan man 
kan/bør ordne seg for å lage en felles representasjon fra flere hytteforeninger/vel-
foreninger/hytteeiere overfor hyttekommunens ulike kommunale organer.

Som NHF-medlem får du selvfølgelig gode råd og tips av vår juridiske konsulent  
i forbindelse med utfylling av kontraktene. 
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Returadresse: 
Norges Hytteforbund 
Arbinsgt. 1
0253 Oslo

Norges Hytteforbund
Hjalmar Brantingsvei 8
0581 Oslo


