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14. september går vi til valg på Norges nasjonalforsamling. I den 
anledning har NHF foretatt en henvendelse til de respektive poli-
tiske partiene, angående deres syn på hytterelaterte spørsmål.  
I dette bladet kan dere nå lese resultatet. Kan vi tro at dette bare er 
valgflesk? 
Kan vi leve i håpet om et «bedre» hytteliv? 
Stemmer det med din personlige oppfatning?  

NHF skal følge nøye med på hva som skjer!
Ha et godt valg!!

Statsskog SF er landets største grunneier og forvalter cirka 60 000 km2, cirka 1/5 av 
Norges fastlandsareal. Statsskog er også landets største skogeier med cirka 7 prosent av 
det produktive skogarealet i landet.

Tidligere i år utnevnte Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (SP) ny styre-
leder for Statsskog SF. Valget falt på Marit Arnstad (SP) som overtar etter Kirsti Kolle 
Grøndahl.  Arnstad er ansatt som rådgiver i advokatfirmaet Schjødt AS, og har tidli-
gere vært olje-og energiminister og stortingsrepresentant. Ellers har hun en rekke sty-
reverv og er blant annet styreleder ved universitetet i Trondheim og nestleder i styret 
til StatoilHydro ASA. Etter forlydende snuser hun på politikken igjen.

Mange hytteeiere i landet har et horn i siden til Statsskog og deres håndtering av
festekontrakter. Styret i NHF har bestemt seg for å sende en hilsen til Marit Arnstad
og innby til informasjon og samarbeid – så vil det vise seg om dette gir resultater.

Ha en flott og fargerik høst!

stoff til neste blad sendes direkte til redaksjonen
Norges Hytteforbund og redaksjonen frasier seg ansvar for innhold i innleggene  
i Hytte & Fritid. Redaksjonen forholder seg retten til:
•  å forkorte innlegg pga. plassmangel
•  å fremlegge svarinnlegg for de/den involverte før trykking. 
De som ønsker innlegget anonymt, må notere dette. Navn/adresse må gjøres kjent for 
redaksjonen. Benyttelse av artikler fra Hytte & Fritid skal avtales med redaktør. 

medlemskontingent
Personlig medlem: kr. 375,–
Velforeninger: kr. 1500,–
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Ytre Hvaler nasjonalpark opprettet
Kongen har i statsråd fattet vedtak om opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Østfold fylke. Det er dermed 
opprettet i alt 31 nasjonalparker på fastlandet i Norge siden Rondane nasjonalpark ble etablert i 1962.

Av: Tove Helen Selbæk

Ytre Hvaler nasjonalpark ligger i Hvaler 
og Fredrikstad kommune i Østfold og 
omfatter totalt et areal på cirka 354 km2, 
hvorav cirka 340 km2 er sjøareal. De fire 
sjøfuglreservater Akerøya, Heia, Møren og 
Søndre Søster, oppheves og arealene inn-
lemmes i nasjonalparken. 

Undertegnede har vært i kontakt med 
Aase Richter hos Fylkesmannen i Østfold. 
Hvilke konsekvenser får opprettelsen av den 
nye nasjonalparken for hytteeierne i områ-
det? – Det er 55 hytter innenfor nasjonal-
parken. I løpet av prosessen har vi hatt 
kontakt med dem. Kort oppsummert så 
syns hytteeierne at ideen med en nasjonal-
park er god, men de er redde det skal få 
noen negative konsekvenser for dem selv, 
forteller Richter. De aller viktigste konse-
kvensene er at det ikke vil bli noen videre 
utbygging innenfor nasjonalparken, samt 
at man tar vare på mangfoldet, legger 
Richter til. 

- Dette vernevedtaket er et ledd i gjen-
nomføringen av landsplanen for nasjo-
nalparker og er vår første, kystnære nasjo-
nalpark i det sentrale østlandsområdet og 
der de marine verdiene er et sentralt ver-
nemotiv, sier miljø- og utviklingsminister 
Erik Solheim.

Nasjonalparken har store verneverdier 
knyttet til flora og fauna, strand- og kyst-
typer, kystbarskog, lyngheier og det intak-
te storslagne kystlandskapet. Området har 
spesielle marine egenskaper på grunn av 
Glommas utløp og en meget variert 
undersjøisk topografi og bunnforhold. 
Dette gjør at Ytre Hvaler inneholder et 
stort mangfold av marine naturtyper både 
på grunt og dypt vann. Det er flere korall-
rev i området. Det mer enn 1200 m lange 
korallrevet som er registrert ved Tisler, 
skal være et av verdens største innom-
skjærs korallrev som man kjenner til. 
Forekomstene av koraller med fauna og 
andre sjeldne dyrearter, gjør området 
unikt i internasjonal sammenheng. Nasjo-
nalparken gir rike opplevelsesmuligheter, 
og omfanget og mangfoldet i friluftslivs-
aktiviteter er stort. Ytre Hvaler har derfor 
svært stor verdi for friluftslivet både i 
lokal, regional og nasjonal sammenheng.

De viktigste brukerinteressene er knyt-
tet til fiskerier, der rekefiske er det viktig-
ste, rekreasjon og friluftsliv, inkludert 
motorisert ferdsel til sjøs. Fritidsbåttrafik-
ken er stor i nasjonal målestokk. Deler av 
landområdet brukes til beite og uttak av 
ved. Bortsett fra at det innføres trålefor-

bud mot reke- og kreps innenfor cirka 10 
prosent av sjøarealet, vil eksisterende 
næringsvirksomhet og aktivitet forøvrig 
innenfor nasjonalparkgrensen, i det alt 
vesentlige kunne fortsette som før. 

Det er viktige farleder for skipstrafikk i 
området. Nasjonalparken vil ikke være til 
hinder for at det i fremtiden kan gjen-
nomføres nødvendige tiltak for å bedre 
sikkerheten for skipstrafikken.

Forvaltningen tillegges Fylkesmannen 
i Østfold – i denne omgang som en mid-
lertidig løsning. Spørsmålet om en mer 
permanent forvaltningsordning vil bli 
fastlagt etter at regjeringen har lagt fram 
ny modell for forvaltning av verneområ-
der. En forvaltningsplan for området er 
allerede under utarbeidelse innenfor ram-
men av verneforskriften og skal etter pla-
nen foreligge i løpet av inneværende år. 
Berørte parter deltar i arbeidet. 

Ytre Hvaler nasjonalpark er den siste 
nasjonalparken som etableres med hjem-
mel i naturvernloven fra 1970. Med virk-
ning fra 1. juli 2009 avløser den nylig ved-
tatte naturmangfoldloven naturvern-
loven. 
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Varsler aksjon mot eiendomsskatt
Huseiernes landsforbund har fått mange henvendelser fra Lillesand etter at eiendomsskatten er vedtatt 
innført, skriver Lillesands-Posten. Tom A. Sørensen og Espen Solum er klare til å gi starthjelp til en lokal 
aksjonsgruppe mot skatten de mener er både urimelig og usosial.

– Jeg regner med at det kommer en 
aksjonsgruppe i Lillesand. Vi har hatt flere 
henvendelser om denne skatten, men vi er 
klare på at aksjonen skal være tverrpoli-
tisk, sier Tom A. Sørensen, fylkesleder i 
Huseiernes landsforbund i Aust-Agder. 
Han får støtte av kollega Espen Solum i 
Vest-Agder. Solum, som er eiendoms-
megler, har sett på flere takster i Lillesand 
og er kritisk til kommunens taksering.

Dårlig forberedt
– Lillesand har gjort samme tabbe som de 
øvrige kommunene som nå har taksert, at 
man har hyret inn et takseringsfirma uten 
kunnskap om det lokale markedet og at 
man gjennomførte takseringen uten å 
legge premissene på forhånd. Både i Lille-
sand og Søgne har vi flere eksempler på 
eiendommer som er taksert over mar-
kedsverdi, sier Solum, som ikke blir for-
bauset om det kommer rettssaker i kjøl-
vannet av takseringen. 

– Og da kan flere følge på i etterkant. 
Kommunen har ikke lov til å kreve inn for 
høy skatt. Jeg er overrasket over at man 
har lagt takstene så høyt i en tid med 
finanskrise og et usikkert marked. Man 
skal huske på at denne taksten skal holde i 
ti år. Vi opplevde noe av det samme på 
80-tallet, at selv om verdien av eiendoms-
massen falt med 30-35 prosent, så økte 
eiendomsskatten i de kommunene som 
hadde det, sier Solum, som ikke legger 
skjul på en gjentakelse nå. 

– Når man først har åpnet denne verk-
tøykassen, så vet vi at den kommer til å bli 
brukt for alt det den er verdt, sier Solum, 
mens Sørensen er enig. 

– Vi ser det over alt, at administrasjo-
nen foreslår å øke eiendomsskatten for å 
finansiere helse- og skoleformål, og politi-
kerne stemmer for. Når man innfører 
denne skatten uten å ta en ideologisk 
debatt i forkant, så finner man alltid på 
gode grunner til å øke den, sier Sørensen, 
mens Solum spår at Lillesand kommune i 
løpet av fem-sju år vil ha maksimal eien-
domsskatt.

Utidig skremsel
Sørensen og Solum har merket seg at en 
høy reduksjonsfaktor og et romslig bunn-
fradrag gjør at vanlige boliger får en for-
holdsvis lav eiendomsskatt i starten. De 
ser ikke bort fra at det kan ha bidratt til å 
begrense klagestormen noe. 

– Men etter hvert som skatteskruen 
strammes til så vil man merke det, og de 
sosiale skjevhetene vil bli synligere, mener 
Sørensen. Han og Solum er kritisk til 
måten Lillesand kommune har håndtert 
klageprosessen på. 

– Vi vet at mange, spesielt eldre perso-
ner, kvier seg for å klage til kommunen. 
Når kommunen i tillegg truer med at man 
risikerer høyere takst dersom man ber om 
en ny vurdering, så er det nok mange som 
lar det være, sier Solum, som også har fått 
henvendelser fra folk som er gitt en uke på 
seg til eventuelt å trekke klagen sin etter at 
takstnemnda har sett på saken. Det er en 
behandling som huseierne mener er tvil-
som også juridisk.

Spår ras av salg
Lillesand kommune har lagt vekt på at 
eiendomsskatten i kommunen skal ha en 
sosial profil. Dette mener representantene 
fra Huseiernes Landsforbund på Sørlan-
det er en umulighet. Spesielt i forhold til 
fritidsboliger spår de at vi som en følge av 
den nye skatten vil oppleve et ytterligere 
klasseskille. 

– Jeg garanterer at vi om noen år vil 
oppleve et skred av fritidseiendommer som 
blir solgt fordi denne skatten ikke tar hen-
syn til betalingsevnen. Det første året slår 
det ikke så hardt ut, men når skatten øker 
så blir konsekvensene desto større. Tenk 
deg at du har en fritidsbolig som er vurdert 
til 10 millioner og så har du eiendomsskatt 
på ditt private hjem i tillegg. Med en eien-
domsskatt på sju promille er det få som vil 
kunne håndtere denne med en inntekt på 
300-400.000 kroner. Da er det hytta som 
ryker, spår Solum, som påpeker at det er en 
myte at det er kaksene som sitter på hytte-
eiendommene i Lillesand-skjærgården.

– Det er selvfølgelig det også, men 
mange eiendommer har vært i familiene 
gjennom generasjoner. Det er et paradoks 
at mens man i landbruket har en odelslov 
som skal sørge for at eiendommen kan bli 
i familien, så innfører Lillesand kommune 
en skatt som virker stikk motsatt og som 
gjør at det for mange blir umulig å behol-
de familieeiendommene, sier Solum, som 
spår at eiendomsskatten vil få konsekven-
ser både ved høstens stortingsvalg og 
kommende lokalvalg. 

– Ordføreren i Lillesand er valgt på et 
program mot eiendomsskatt. Når både han 
og Høyre-ordføreren i Kristiansand ignore-
rer dette, så er det klart at det rammer par-
tiet deres, mener Solum, som altså varsler at 
foreningen vil intensivere kampen mot eien-
domsskatten også i Lillesand kommune.

KRITISK: Tom A. 
Sørensen og Espen 
Solum i Huseiernes 
Landsforbund vars-
ler aksjoner mot 
eiendomsskatten i 
Lillesand.
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Hva mener de politiske partiene 
om hytteskatten?

Også før forrige stortingsvalg stilte vi 
spørsmål om eiendomsskatt for hytter til 
de samme politiske partier. Den gang var 
spørsmålet hva de mente om vårt krav om 
at eiendomsskatten måtte bortfalle for de 
hytteeiendommer som etter daværende 
regelregime ble ilignet slik skatt.

Ingen av de tre partiene som senere 
kom inn i den rød-grønne regjeringen, 
varslet slik betydelig innskjerping av 
grunnlaget for eiendomsskatt som vi altså 
senere har fått i perioden, og som, på langt 
nær ikke bare av oss, betegnes som «hytte-
skatt».

I vår henvendelse til de politiske partiene 
denne gang, konfronterte vi dem med hva 
de svarte sist, og stilte deretter følgende to 
konkrete spørsmål:

 Er ………….partiet tilfreds med de 1. 
konsekvensene innføringen av hytte
skatten har fått for landets hytte
eiere?

 Hvis svaret er nei, hva vil ………..2. 
partiet konkret gjøre i en eventuell 
ny regjeringsposisjon for å rette opp 
de uheldige og urimelige konse
kvensene som har fulgt i kjølvannet 
av endringen i eiendomsskatteloven, 
og som er påvist av så vel Skattebeta
lerforeningen som Norges Hyttefor
bund?

Vi har fått svar på henvendelsen fra Arbei-
derpartiet, Senterpartiet, Høyre, Frem-
skrittspartiet og Kristelig folkeparti. SV og 
Venstre synes, ved sin taushet, ikke å være 
særlig interessert i denne saken. Det er 
verdt å merke seg at Venstre lot være å 
svare også for fire år siden, så der i gården 
synes interessen for landets hytteeiere å 
være mildest talt svært beskjeden.

Fra Arbeiderpartiet, som er landets stør-
ste parti, og som derfor også selvfølgelig er 
det partiet som har flest stemmer fra 
hytte eiere rundet om i landet, fikk vi et 
svar som er av svært liten interesse å si så 
mye om. Svaret gikk i første rekke ut på å 
belære Hytteforbundet om hvordan loven 
om eiendomsskatt er å forstå og hva som 
ligger i lovendringen i 2007 (noe vi faktisk 
mener å ha god kunnskap om), og at det 
er kommunene, og ikke Regjeringen, som 
bestemmer hvorvidt det skal innføres 
eiendomsskatt i kommunen. Denne «valg-
friheten vil ikke Arbeiderpartiet frata lokal-
politikerne».

Ikke et ord som direkte svar på våre 
spørsmål. 

Senterpartiet gir, i motsetning til Arbei-
derpartiet, innledningsvis uttrykk for en 
klar politisk oppfatning av eiendomsskat-
tens berettigelse. SP sier følgende som 
direkte svar på våre spørsmål:

Viser til deres brev av 8. juli 2009 til Senter-
partiet vedrørende hytteskatt.
Kommunal eiendomsskatt er uavhengig av 
skatteyters evne og bør derfor bare brukes 
der hvor inntekts- og formuesskatt ikke er 
naturlige skattekilder. Senterpartiet er varm 
tilhenger av eiendomsskatt på verker og 
bruk (vannkraftverk m.v.), aksepterer kom-
munal eiendomsskatt for bymessig bebyg-

gelse hvor økte eiendomsverdier er et resul-
tat av offentlige investeringer, og mener at 
kommuner bare i unntakstilfeller bør inn-
føre eiendomsskatt for hus og hytter utenfor 
tettbebygd strøk. Senterpartiet vil arbeide 
for at kommunene gis adgang til å innføre 
begrensa økt kommunalt skattøre på inn-
tekt som alternativ til kommunal eiendoms-
skatt på boliger og fritidseiendommer, noe 
som er i tråd med evneprinsippet og helt 
ubyråkratisk sammenlignet med eiendoms-
skatt.

Kristelig folkeparti svarer følgende, som 
direkte svar på våre spørsmål:
1. KrF stemte i Stortinget mot lovendrin-
gene som åpnet for eiendomsskatt på hyt-
ter fordi vi så at det ville få slike negative 
konsekvenser som de dere påpeker. Vi er 
dermed ikke tilfreds med konsekvensene 
av innføringen av «hytteskatten».
2. Vi har ikke programfestet noe konkret 
om hytteskatten. Men mener eiendoms-
skatt generelt er et virkemiddel kommu-
nene må kunne bruke.

Høyre svarer:
For Høyre står den private eiendomsret-
ten sterkt og vi er prinsipielt imot skatt på 
eiendom. En naturlig følge av et slikt 
standpunkt er at vi er mot skatt på fritids-
eiendommer.

Tradisjonen tro, har vi også før dette stortingsvalget gått ut til de største politiske partiene og spurt om 

deres standpunkt i spørsmål som er av stor viktighet for landets hytteeiere. Vi har tidligere brukt mye 

spalteplass på hytteskatten som kom i 2007, og som vi mener slår særdeles urettferdig ut for hytteeierne.
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Til sammen har nå 112 kommuner inn-
ført hytteskatt for hytteeiere.
Skatten er usosial og rammer tilfeldig. 
Dette er en skatt Høyre frykter kan knuse 
folks hyttedrøm. Det som gjør skatten 
dobbelt urettferdig, er at mange hytteeiere 
betaler skatt uten å få det samme tjeneste-
tilbudet som vanlige huseiere mottar.

Når det gjelder de konkrete spørsmålene:

1. Nei. Høyre er svært misfornøyd med 
innføringen av hytteskatt.
Hytteskatten er usosial og rammer urett-
ferdig. Selv om mange betaler skyhøy skatt 
til kommunen som hytta ligger i, så er det 
mange som ikke har innlagt vann og klo-
akk, eller mangler mulighet for søppel-
tømming.

Hytteskatten tar heller ikke hensyn til 
folks inntekt, og en fritidseiendom gir hel-
ler ingen mulighet til å stemme ved lokal-
valg, slik at man ikke har muligheten til å 
stemme på et parti som ikke ønsker skatt 
på bolig og fritidseiendom.

2. Dersom Høyre kommer i regjering, vil 
vi foreslå å fjerne hytteskatten.

Så til slutt Fremskrittspartiet:

Vi kan forsikre at Fremskrittspartiet frem-
deles går inn for full avskaffelse av eien-
domsskatten, har dette programfestet, og 
har forsterket dette ved å presisere at vi 
ønsker å fjerne kommunenes rett til å ta 
eiendomsskatt. Utvidelsen av eiendoms-
skatten til å gjelde hytter, viser til fulle 
hvilket feilgrep denne skatten er i form av 
nok en urimelig ekstrautgift for å finansi-
ere forhold som skattebetalerne har betalt 
fra før.

Info om Stortingsvalg 2009
Valgdagen for stortings- og sametings-
valget er 14. september 2009. 204 kom-
muner holder også valg søndag 13. sep-
tember. 

Legitimasjon
Valgloven krever at en velger som er 
ukjent for stemmemottaker skal legitime-
re seg. Ta derfor med legitimasjon når du 
skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn 
og fødselsdato.

Valgkort
Alle velgere får tilsendt valgkort fra sin 
kommune. På valgkortet finner du infor-
masjon om åpningstid og hvilket valgloka-
le du skal bruke på valgdagen. Du trenger 
ikke valgkortet for å stemme, men det går 
raskere for deg å stemme dersom du tar 
det med. Ta kontakt med kommunen der-
som du har spørsmål om valgkortet.

Hvor kan du stemme?
På valgdagen kan du stemme i den kom-
munen du er manntallsført, det vil si den 
kommunen du var registrert i folkeregis-
teret som bosatt pr. 30. juni 2009. Skal 
du forhåndsstemme, kan du gjøre det i 
hvilken som helst kommune i perioden 
10.8.09-11.9.09.

Se mer info på www.valg.noH
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Slutt på lovstridig 
«hytte»-annonsering 

Forbrukerombudet har konkludert med at hus i boligregulerte områder ikke skal markedsføres som fritids-
boliger, skriver Tvedestrandsposten. 

Å annonsere eiendommer i boligregulert 
område til salgs som fritidsboliger, er i 
strid med markedsføringsloven, fastslår 
Forbrukerombudet i sitt svar til Tvede-
strand kommune. Om boligen har boplikt 
eller ikke, spiller ingen rolle. 

I Tvedestrand har det nesten vært kon-
sekvent praksis på å markedsføre sjønære 
helårsboliger som fritidsboliger når de 
legges ut for salg. Dette må eiendomsme-
glerne nå slutte med.

Markedsføringsloven forbyr 
– Når det er nødvendig med bruksen-
dringstillatelse for å kunne ta en helårsbo-
lig i bruk som hytte/fritidsbolig, mener 
Forbrukerombudet at det vil være i strid 
med markedsføringsloven å annonsere en 
helårsbolig som hytte/fritidsbolig uten at 
det er innvilget bruksendringstillatelse, 
uttaler Forbrukerombudet i et brev til 
Tvedestrand kommune.

Forbrukerombudet spesifiserer at dette 
gjelder uavhengig av om boligen er behef-
tet med boplikt eller ikke.

Fint å få klarhet 
Brevet er et svar på henvendelsen som 
Svein Olav Dale, som er enhetsleder for 
teknisk forvaltning og eiendomsdrift, 
sendte sent i juni. Da kom spørsmålet om 
lovstridighet opp i et møte ordføreren og 
administrasjonen hadde med flere velfor-
eninger.

Spørsmålet ble ekstra aktuelt ved at 
TTL-politiker og nestleder i planutvalget, 
Jan Marcussen, annonserte sin helårsbolig 
på Gjeving som fritidsbolig i en salgsan-
nonse hos DnB NOR Eiendom.

– Det er godt å få dette avklart, slik at vi 
kan svare tydelig når folk spør, sier Dale.

Kommunen har mottatt en rekke hen-
vender angående eiendomsmeglernes 
praksis. 

Ingen får bruksendring 
Kommunen blir også kontaktet av huskjø-
pere som sitter igjen med et annet produkt 
enn det de tror de har kjøpt.

– For at en bolig skal kunne benyttes 
som fritidsbolig, kreves det bruksen-
dringstillatelse. Dette gjelder uavhengig av 
boplikt. I de senere årene har vi avslått alle 
søknader om bruksendring fra helårsbolig 
til fritidsbolig, påpeker Dale.

Dermed blir konsekvensene store for 
en investering på flere millioner kroner.

Vil endre meglerpraksis 
Svein Olav Dale har flere ganger henvendt 
seg til eiendomsmeglerne og stilt spørs-
mål ved annonseringspraksisen, uten at 
dette har gitt noen varig endring av frem-
gangsmåten.

Nå har Forbrukerombudet tatt opp 
saken med Norges Eiendomsmeglerfor-
bund (NEF) som sier seg enig i Forbru-
kerombudets vurdering i denne saken.

NEF vil raskest mulig ta opp problem-
stillingen og informere sine medlemmer.

– Dersom det viser seg at denne frem-
gangsmåten er lite virkningsfull, vil For-
brukerombudet ta opp saken med det 
enkelte eiendomsmeglerforetak, avslutter 
Forbrukerombudet sitt brev til Tvede-
strand kommune.

Villedende og uakseptabelt 
Daglig leder i DnB NOR Eiendom, Gøran 
Flakk, sier til Tvedestrandsposten at å sette 
boligtype til «fritid» når det er snakk om 
helårsregulerte boliger, er rene overtramp 
og også i strid med selskapets interne 
regler. 

– Vi må aldri komme i en situasjon 
hvor vi har villedet kunden om hva slags 
produkt som selges. Å vinkle annonserin-
gen mot fritidsbruk er aktuelt i en tid hvor 
flere og flere eier mer enn én bolig, men å 
omdøpe en helårsbolig til fritidseiendom, 
er å strekke strikken vel langt, sier Flakk.

– Hvis dette har forekommet, er det 
noe vi må ta tak i. Jeg har ikke kjent til at 
dette har vært praksis hos oss.

– Så det er ingen tvil om at DnB NOR 
Eiendom vil rette seg etter Forbrukerombu-
dets vurdering? 

– Ingen som helst tvil. Som Norges 
største aktør på markedet må vi aldri 
komme på kant med markedsføringslo-
ven. Som sagt bryter slik praksis også med 
våre egne regler, sier Gøran Flakk.



8

Intervju med ordfører 
Oddvar Bjørnsen (SP) i Bardu kommune 

Da Nord-Norsk Villmarksmesse ble arrangert i juni, skulle etter planen NHF´s representant Liv Aasen 

Mjelde i møte med ordføreren i kommunen. Dessverre skar disse planene seg, men undertegnede har fått 

ordføreren i tale, og fått stilt noen spørsmål som omhandler hyttelivet.

Av: Tove Helen Selbæk

Bardu kommune ligger i Troms fylke og 
det fins om lag 4000 innbyggere og 400 
hytter i kommunen. Administrasjonssent-
rum er Setermoen. Kommunen grenser i 
nord til Sørreisa og Målselv, i vest til Salan-
gen og Lavangen og i sør til Narvik. I sør 
og øst ligger Sverige. 

Er det stor interesse for å kjøpe hytter – 
eller hyttetomter – i kommunen? 
– Vi registrerer en viss interesse der det 
etterspørres hyttetomter for bygging på den 
gode gamle måten – det vil si med stor 
egeninnsats og med enklere standard enn i 
en del hyttelandsbyer med vei, vann og 
avløp etc.

Hva gjør kommunen for å være attraktiv 
for hytteeierne? 
– Ikke spesielt mye, men vi sørger for å ha 
god kompetanse og effektivitet vedrørende 
saksbehandling, regulering osv.

Ser dere hytteeierne som en ressurs for 
kommunen? 
– Ja – som aktive samarbeidspartnere gjen-
nom sine organisasjoner i aktuelle saker.

Hvilken kontakt har kommunen med 
hytteeierne og velforeninger? 
– Det er god kontakt, gjennom dialog med 
hytteeierforeninger og gjennom samar-
beidsråd der hytteeierforeninger er med.

Er det innført eiendomsskatt på hytter, og 
kan du i så fall si litt om prosessen bak og 
gjennomføringen av dette? 
– Nei, det er ikke innført skatt for de som 
har hytte i vår kommune. På nåværende 
tidspunkt er det heller ikke aktuelt med inn-
føring av slik skatt. 

Oddvar Bjørnsen ble valgt til ordfører ved 
kommunevalget i 2003 og gjenvalgt i 

2007. Han er født i 1950 og representerer 
 Senterpartiet.
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Referat fra 

Nord-Norsk Villmarksmesse 
i Bardu, 12.–14. juni 2009

Nedenfor følger et kort referat: 
Messen åpnet fredag 12. juni, og allerede 
samme ettermiddag strømmet folk på. Og 
det fortsatte! Det var stor interesse fra folk 
blant annet fra Tromsø og landet ellers.

Det viste seg at det var utrolig mange 
som har hytter, og interessen for NHF´s 
stand var stor. Det store spørsmålet var 
Statsskog, og frustrasjonen var stor. Det er 
mange hytter både på Bjørnfjell og ved 
Altevann, svært populære steder, og nå 
blir det rettssak.  

Et annet spørsmål var eiendomsskatt. 
Folk fra vellene var også innom for å få 
brosjyrer og tips. 

Utpå søndagen gikk vi tom for brosjy-
rer og strøartikler – det var kun noen 
medlemsblader igjen. 

Konkurransen var det også stor inter-
esse for. Lørdag kveld var det utstillermid-
dag i Døla-hallen i Østerdalen. Det var 
nydelig middag og utdeling av merker for 
utstillere som hadde vært der i mange år. 
Der treffer man også mange utstillere og 
deler erfaringer. 

Denne messen er den største i sitt slag i 
Nord-Norge, og jeg mener at vår tilstede-
værelse hadde god effekt, ikke minst fordi 
dette er første gang vi deltar. Nord-Norge 
er upløyd mark for NHF – det finnes et 
stort antall hytter – så jeg mener bestemt 
at vi i fremtiden bør satse mer i nord. Etter 
forespørsel blant utstillerne sies det at 
både messen i Leknes i Lofoten og Laks-
elv/Alta tiltrekker seg mye folk.

Liv Aasen Mjelde

Anna og Ove Nordli, fra Barbu, 
deltar i NHF´s konkurranse. 

Anna og Ove Nordli, samt Bjørnsen  
(i midten), som er bror til ordføreren  

i Bardu kommune. 

Norges Hytteforbund hadde i år for første gang stand på Nord-Norsk 
Villmarksmesse.  Da passet det bra at man oppnådde ny publikums-
rekord. - 10 500 personer besøkte messen, det er mer enn noen gang 
tidligere, og vi er veldig godt fornøyde, sier leder i messestyret, Terje 
Furuly. 
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Trendsettende lagmannsrettsavgjørelse 
om landbruksunntaket
Borgarting lagmannsrett har nylig avsagt et overskjønn i en sak som gjaldt anvendelse av landbruks-
unntaket som grunnlag for at grunneier kunne avvise innløsningskrav fra festeren. Resultatet ble at fes-
teren tapte, og avgjørelsen må antas å få stor betydning for vurderingen av landbruksunntaket  
i fremtidige saker.

Lagmannsretten sier i sin begrunnelse at 
den «legger til grunn at hovedbegrunnelsen 
for landbruksunntaket er å styrke løpende 
inntektsgrunnlag for landbruket i distrikte-
ne, og på den måten også å opprettholde 
bosettingen i mindre sentrale strøk» (uthe-
vet av red.).

Det er her verdt å merke seg at det er 
sentralt at det er forutsetningen for fort-
satt bosetting på bruket som står sentralt.

I det aktuelle tilfellet, som var et bruk 
beliggende på Østlandet og 850–900 moh., 
var, når det gjaldt den rene landbruksdrif-
ten, driften av innmarken (grassproduk-
sjon) leid bort over en lang periode, og 
hugsten i skogen hadde hatt et opphold på 
mange år. 
Lagmannsretten uttaler imidlertid at sko-
gen på bruket er drivverdig selv om den 
har en relativt liten avkastning og er for-
delt på mange teiger. Retten sier så videre 
at «skogen frør seg selv, og under slike for-
hold er årlig hugst uaktuelt. Prisen på 
furutømmer i de senere år har i tillegg vært 

lav. Under slike forhold må det aksepteres at 
det kan gå atskillige år mellom hvert uttak 
fra skogen.»

Til spørsmålet om hvilken vekt som skal 
legges på eiendommens økonomiske 
avkastning, sier lagmannsretten at «avgjø-
relsen av om eiendommen er en landbruks-
eiendom, først og fremst vil være avhengig 
av den konkrete bruken av eiendommen, og 
ikke i hvilken utstrekning denne har med-
ført økonomisk avkastning.».
 
Den økonomiske avkastning av det som 
defineres som landbruksinntekter i lovens 
forskrifter (jord-, skog- eller hagebruk), 
var for det aktuelle bruket overhode ikke 
tilstedeværende... Grunneieren hadde 
imidlertid relativt gode inntekter, utenom 
fra festetomter, fra en campingplass og fra 
utleie til jakt og fiske. Her er det viktig å 
merke seg at lagmannsretten uttrykkelig 
slår fast, for det første at verken festeinn-
tektene eller inntekter fra campingplassen 
skal regnes inn i inntektsgrunnlaget for 

hva som er landbruksinntekter. For det 
andre slår også retten fast at inntektene fra 
jakt og fiske bare må regnes inn som land-
bruksinntekt «i samband med jord- skog- 
eller hagebruk, noe som forutsetter at det 
finner sted tradisjonelt landbruk på eien-
dommen.». Slikt tradisjonelt landbruk 
mente altså lagmannsretten at det var på 
den aktuelle eiendommen, selv om det 
ikke hadde gitt noen direkte økonomisk 
avkastning på mange år.

Igjen – målsettingen om å opprettholde 
bosettingen har klart vært lagmannsret
tens overordnede begrunnelse for avgjø
relsen.

Det er klart at tomtefesterne kan være 
skuffet etter denne avgjørelsen, men jeg 
mener også at den gir klare signaler til 
grunneiere som er av den oppfatning at 
bosetting og/eller kildene for inntektene, 
er av underordnet betydning.

Gunnar Svendsen
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NHFs jurist Gunnar Svendsen svarer på henvendelser  
fra våre medlemmer.

Juristen svarer

Søppel og «brannbomber» hos naboen
Det er mange år siden vi har sett noe til 
vår hyttenabo, og det som er igjen av hytta 
og annekset kan ikke nå oppfattes som 
annet enn en «brannbombe» – en haug av 
knusktørre materialer som delvis ligge 
langs bakken og delvis fortsatt står opp-
reist. På tomta befinner det seg dessuten et 
gammelt vrak av en moped og to parafin-
fat (som synes å være tomme).

Da «skrapveden» befinner seg utrivelig 
nær vårt anneks, har tatt kontakt med 
brannvesenet og påpekt forholdene. Her 
fikk vi imidlertid lite hjelp. Vi ble bare hen-
vist til å ta saken opp med kommunen. 

Vi har selvfølgelig også kontaktet nabo-
en skriftlig, men hun svarer over hode ikke.

Hva gjør vi her? Tar vi skjeen i egen 
hånd?

«Miljøelskende hytteeier»

Svar til miljøelskende hytteeier
Her er det rettslig sett to veier å gå:
Dere kan ta kontakt med kommunens 
tekniske etat. Ta gjerne bilder som dere 
oversender.  

Kommunen har hjemmel i plan- og 
bygningsloven til å pålegge naboen å fjer-
ne den «nedfallede» hytta og annet søppel 
på tomten.

Dere kan med hjemmel i granneloven 
§ 2 kreve at naboen selv fjerner skrotet, og 
eventuelt fremme denne saken for dom-
stolen.

Jeg vil absolutt anbefale at du først tar 
kontakt med kommunens tekniske etat.

Festeavgiften ved overdragelse
Jeg er i ferd med å overdra min hytte på 
festet grunn til mine to nevøer. I festekon-
trakten står det at grunneier skal samtykke 
ved overdragelse. 

Nå forlanger grunneieren å kunne heve 
festeavgiften fra kr. 1.050 (som den er i 

dag) til kr. 10.000 per år, som vilkår for å 
samtykke i overdragelsen. Tomtens verdi 
ville nok vært meget høy i dagens marked, 
og i det perspektiv er ikke grunneiers krav 
høyt.

Har grunneieren krav på dette?
«Snill onkel»

Svaret er absolutt NEI!
Fester har adgang til å overdra festeretten til 
hvem han vil uten at det utløser noe krav 
fra grunneier til å øke festeavgiften. Sam-
tykke må grunneier gi dersom han ikke har 
en meget god grunn til å nekte. Slik grunn 
har grunneieren ikke i dette tilfellet.

«Bryggefeste»
I mitt skjøte står det at jeg har rett til «bryg-
gefeste» på hovedbølet som min tomt er 
skilt ut fra. Det eksisterte ingen brygge på 
eiendommen den gang avtalen ble inngått. 
Til nå har jeg ikke hatt behov for å benytte 
denne retten, da jeg har hatt tilfredsstil-
lende bryggeplass på en annen eiendom.

Nå har grunneieren bygget et felles bryg-
geanlegg cirka 1 km vekk fra der vi opprin-
nelig hadde tenkt at min rett til bryggefeste 
skulle utøves. Grunneier tilbyr meg nå plass 
ved dette nye anlegget, men jeg er ikke inter-
essert i dette. For det første synes jeg plassen 
som tilbys blir for dyr, og for det andre 
mener jeg at min rett til bryggefeste betyr at 
jeg, hvis jeg ønsker det, kan sette opp brygge 
der hvor vi opprinnelig var enige om dette, 
bare cirka 30 meter fra hytta.

Kan grunneieren tvine meg til å utøve 
min tinglyste rett ved at jeg godtar hans 
tilbud?

Hytteeier på Sørlandet.

Svar:
Mitt svar på dette er nei. Slik du fremstiller 
saken er det nærmest å definere din rett 
som rett til oppsett av egen brygge med 
feste på grunneiers eiendom. Dersom det 
er en «naturlig» plass for slik brygge rett i 

nærheten av din hytte, er det sannsynlig at 
det var slik plassering som var forutsatt 
den gang du kjøpte tomten, selv om 
grunneier skulle påstå noe annet nå.

Ulovlig peis
Vi kjøpte for vel to år siden en hytte i Trøn-
delag der det i en egenerklæring fra tidligere 
eier (som er vedlagt taksten) står at peisen 
er montert for tre år siden av fagfolk.

Like før fellesferien fikk vi besøk av 
feier fra det lokale brannvesen. Han sa 
med en gang han så peisen at denne ikke 
er forskriftsmessig oppsatt, og han kunne 
også opplyse at den ikke var anmeldt for 
godkjennelse. Brannvesenet har nå ned-
lagt fyringsforbud for peisen.
Hvor står vi i denne saken?

Svar:
Dette er i utgangspunktet en klar mangel 
ved hytta, som du kan kreve prisavslag for. 
Du bør straks reklamere overfor tidligere 
eier (selger), og dessuten søke å få en sak-
kyndig uttalelse for hva det vil koste å sette 
peisen i forskriftsmessig stand. Når de har 
slik uttalelse, formidler du dette som ditt 
krav mot selgeren.

Overdragelse av hytte på festet grunn
Min mor, som sitter i uskifte, ønsker å 
overdra familiehytta til meg (som er enes-
te livsarving), og hevder at dette kan hun 
gjøre bare ved å påtegne festekontrakten 
og sende dette til tinglysing.

Er det så enkelt?

Svar:
Nei, så enkelt er det nok ikke. Det må utste-
des skjøte, og det er dette som tinglyses som 
dokumentasjon for overdragelsen. I dette 
tilfellet er det ikke nødvendig med grunn-
eiers påtegning i skjøtet selv om festekon-
trakten sier at han skal samtykke i overdra-
gelse. Festekontrakten overføres automa-
tisk til deg ved tinglysing av skjøtet.
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Nore og Uvdal kommune tapte 
«omkampen» i tingretten

I Hytte & Fritid nr. 4/2008, skrev vi om Nore og Uvdal kommune som hadde nektet en fester i kommunens 
skogeiendom innløsning av tomten. Kommunen anførte at slik innløsningsrett som tomtefesteloven klart 
gir tomtefestere, er i strid med Grunnlovens bestemmelser § 97 (lovens tilbakevirkende kraft) og § 105 
(kravet til full erstatning ved ekspropriasjon). 

I vår artikkel viste vi blant annet til at 
spørsmålet om innløsningsrettens grunn-
lovsmessighet allerede er vurdert av Høy-
esterett, som i plenumsdommene høsten 
2007 klart slo fast at tomtefesteloven på 
dette punkt er i pakt med Grunnloven. 

Vi skrev også at vi mente Nore og Uvdal 
kommune burde finne mer samfunns-
messig anvendelse for skattebetalernes 
penger enn å prosedere denne saken.

Nore og Uvdal kommune anket ting-
rettens avgjørelse og denne ble av lag-
mannsretten  opphevet på grunn av feil i 
sammensetningen av retten, i det den kun 
var satt med én dommer (fagdommeren), 
mens tomtefesteloven krever at den skal 
settes med to skjønnsmenn utover fag-
dommeren.

Dermed ble saken henvist til ny 
behandling i tingretten og hele saken tatt 
opp til ny vurdering. 

Kongsberg tingrett kom på ny til at 
innløsningsretten ikke er i strid med 
Grunnloven, og skjønnet ble fremmet. 
Festeren fikk medhold i å innløse tomten 
på Nore og Uvdals grunn for 40 prosent av 
råtomtverdien, og ble dessuten tilkjent 
fulle saksomkostninger både for «første» 
og «andre» runde. Dette beløp seg til kr. 
175.000. Utover dette må Nore og Uvdal 
betale omkostningene til egen prosessfull-
mektig og til skjønnsretten.

Kongsberg tingrett har skrevet en 
meget solid og velbegrunnet skjønnsav-
gjørelse, der henvisningene til Høyeste-
rettspraksis selvfølgelig er gitt stor plass.

Det er også interessant å lese at retten 
spesielt har merket seg at Nore og Uvdal 
kommune i sin prosedyre har lagt vekt på 
kommunens «særlige interesse i å bevare og 
kontrollere «kommuneskogen». 

Om dette sier tingretten, ikke særlig 
overraskende, følgende:

«Lovgiver har til en viss grad gjort unn-
tak mht innløsningsrett for fester for all-
menninger og landbrukseiendommer, jf 
tomtefesteloven § 34, men altså ikke kom-
muneeide eiendommer av den karakter som 
i nærværende sak. Lovgiver har således ikke 
ansett at det foreligger særegne forhold 
knyttet til slike eiendommer, og retten fin-
ner det da vanskelig å legge avgjørende vekt 
på slike interesser».

Her mer enn aner vi klart at retten ønsker 
å gi uttrykk for en viss irritasjon over at 
Nore og Uvdal kommune i det hele tatt har 
valgt å prosedere på et slikt grunnlag.

Etter å ha lest tingrettens siste avgjørelse i 
saken, står vi fast på vårt utsagn om Nore 
og Uvdal kommunes bruk av skattebeta-
lernes penger i denne saken.

Gunnar Svendsen
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Har du 
flyttet?

Husk å 
melde 
ifra til oss 
om ny 
adresse!

Meltveit Kleppa (Sp) åpner for 
å gi hyttefolk lokal stemmerett

Hyttefolkets betydning i mange lokalsamfunn er undervurdert, 

mener forskere. Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) sier 

til Nationen at hyttelivet har betydning blant annet for boset-

ningsmønsteret. Hun åpner for å gi hyttefolk innflytelse i kom-

munepolitikken.

Hyttefolkets betydning for kommunene 
er jevnlig gjenstand for debatt. Nivået 
på kommunale avgifter og skatter ska-
per stor irritasjon i mange hyttegrender. 
Mange hytteeiere opplever kommunen 
som negativ og lite lydhør. Knapt noe 
sted har hytteeiere formell innflytelse i 
spørsmål som angår deres andre hjem. 
Men en endring kan komme.

– Etter hvert kan det bli aktuelt å se 
nærmere på forhold som berører hyt-
tefolk, som lokal stemmerett, deling av 
skatteinntekter og økonomien til hytte-
kommunen. Men jeg mener at vi ikke er 
der ennå, sier statsråd Meltveit Kleppa.
 
Hytteeiere maler kirka 
Hytteeiere er opptatt av hyttekommu-
nen sin. Det handler ikke bare om å 
betale sin del av kommunale avgifter. 
Også andre påtrengende oppgaver får 
ofte hyttefolkets støtte. I Oppdal har 
velstående hytteeiere gitt støtte til nytt 

kirkeorgel, og på Veierland i Vestfold 
står hyttefolket skulder til skulder med 
lokalbefolkningen for å få satt Veierland 
kirke i presentabel stand. – Det er 
respektløst at kirken ser slik ut, sier 
drammenseren Jørn Arnesen til Øyene. 
Han har hytte på Veierland og har sam-
let inn 100.000 kroner til å pusse opp 
fasaden for. Den trenger både vask og 
maling. Kommunen har gitt klarsignal 
og oppussingsarbeidet er snart i gang.

5

Tips: 
Hyttekalkulator

På nettsiden  

www.smartepenger.no kan 

du beregne hva hytta koster 

deg, eller kanskje du tjener 

på å eie hytta? 

Legg inn opplysninger om hytta, og 
hvilke forutsetninger som skal gjelde. 
For at du skal tjene på å ha hytta, må 
verdiendringen være større enn 
rente kostnaden (etter skatt) pluss alle 
andre utgifter du har på hytta.

Kalkulatoren munner ut i en døgn-
pris (per person), ut fra antall bruker-
døgn. Du får to tall for dette. I det 
første blir bare kostnadene fordelt på 
brukerdøgnene. I det andre blir verdi-
endringen tatt hensyn til (negativt tall 
betyr da at du tjener på å ha hytta).

Red. 

S
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Forslag til statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen

Den 27. juni i år ble ny plan- og bygningslov (plandelen) vedtatt, og i denne nye loven er det fastsatt nye 

regler om strandsonen. I tråd med den politiske utvikling vi har sett de senere år, er det ikke overraskende 

å konstatere at den nye loven betyr at byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen og reglene om 

 dispensasjon er strammet til.

Ved behandlingen av loven ble det forut-
satt at det skulle utarbeides statlige plan-
leggingslinjer for en differensiert strand-
sonepolitikk.

Slike retningslinjer er nå lagt ut til 
høring, og her heter det i presentasjonen 
følgende:
«Hensikten med retningslinjene er å for-
hindre uheldig utbygging i 100-metersbeltet 
langs sjøen, samtidig som det gjennom 
planleggingen skal legges til rette for en 
bærekraftig lokal utvikling bygd på de ulike 
natur- og kulturgitte forholdene langs kys-
ten. Det foreslås derfor noe ulike retnings-
linjer for sentrale områder der presset på 
arealene er stort, og for områder med min-
dre press på arealene.»

Det er dette som i media, før hørings-
utkastet kom, ble omtalt som at miljø-
vernminister Solheim nå legger opp til at 
det er «lov å bruke hodet» når den enkelte 
kommune vurderer utbyggingen i strand-
sonen.

Når man studerer det utkastet som nå lig-
ger til høring, så er det ikke lett å få skik-
kelig tak i hvordan de statlige myndigheter 
egentlig tenker seg at den differensierte 
forvaltningen skal utøves i praksis. Alt er 
omtalt i så runde former at vi har vanske-
lig for å forstå at disse retningslinjene vil 
kunne få annen betydning enn at kom-
munene i de områdene som omtales som 
områder med mer dempet press, vil kunne 
sitte igjen med noe bedre samvittighet når 
de finner at bærekraftig utvikling i kom-
munen tilsier en utbygging i strandsonen. 
Nå er det vel i praksis imidlertid slik at 
dette har vært den utøvde forvaltning i 
disse kommunene i alle år etter at utbyg-
gingen i strandsonen etablerte seg som et 
politisk hett tema. 

De nye reglene i plan- og bygningsloven 
gjelder selvfølgelig generelt for hele lan-
det, både for områder med stort press på 
strandsonen og områder med et noe min-

dre press. Retningslinjene blir derfor å 
oppfatte som et verktøy for kommunen til 
bruk i praktiseringen av loven. Dette betyr 
for eksempel at byggeforbudet i 
100-metersbeltet gjelder for hele landet. 
Det samme gjelder de innstrammede 
reglene om dispensasjon som nå er tatt 
inn i lovens kapittel 19.

For områder med mindre press, kan 
kommunen i forbindelse med utarbeiding 
av kommuneplanen vurdere behovet for 
eventuell utbygging i 100-metersbeltet i et 
«langsiktig og helhetlig perspektiv».

Kommuneplanen skal så i neste omgang 
legges til grunn for eventuell utarbeiding 
av reguleringsplan. I retningslinjene står 
det i denne forbindelse at «eldre planer 
som gir mulighet for utbygging i strid med 
de nye retningslinjene, bør revideres eller 
oppheves.».

Konklusjonen i retningslinjene er at 
kommunene i disse områdene vil kunne 
inkludere strandsonen i sine helhetlige 
utviklingsstrategier, hvilket innebærer at 
kommunen kan vedta planer som innbæ-
rer utbygging til ulike formål også i 
100-metersbeltet.

Når det spesielt gjelder utbygging av 
fritidshus, heter det avslutningsvis i ret-
ningslinjene at slik utbygging normalt bør 
plasseres lenger fra sjøen. Arealer til bolig, 
sentrums- og næringsutvikling, bør nor-
malt prioriteres foran arealer til fritidsbo-
liger.

Hvilke områder anses i retningslinjene 
som å ha mindre press på arealene? Her er 
departementet veldig spesifikke i listen. 
Det gjelder for deler av kysten i Rogaland, 
Hordaland, Møre- og Romsdal, Sør-Trøn-
delag og Nord-Trøndelag, og kysten i sogn 
og Fjordane, Nordland, Troms og Fin-
mark. Det mer «liberale» retningslinjene 
gjelder imidlertid på langt nær for alle 
kommunene innenfor disse fylkene, og de 
kommunene som fanges opp er spesielt 

angitt i teksten. Det ville her føre alt for 
langt å ramse opp alle disse. 

Hva vil så bli status for hyttefolket når de 
nye retningslinjene trolig har trådt i kraft 
en gang ut på høsten 2009? 

For hyttefolket innenfor pressområdene, 
kan vi ikke tro annet enn at den nye plan- 
og bygningsloven, kombinert med de her 
omtalte retningslinjene, vil måtte føre til 
at utviklingsmulighetene for dem som har 
fritidsboliger i strandsonen, blir ytterlige-
re begrenset. For hytteeierne og de som 
ønsker seg hytte i strandsonen i de områ-
dene som nå er erklært som områder med 
mindre press, tror vi ikke disse retnings-
linjene vil bety noe som helst i forhold til 
den praksis de allerede har levd med i flere 
år.

Gunnar Svendsen
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Lundteigen (Sp) hardt ut mot forsker 
i konsesjonslovdebatten i Odelstinget
I begynnelsen av juni d.å. behandlet Odelstinget regjeringens forslag til endringer i konsesjonsloven.  
For hyttefolket var det særlig Regjeringens forslag om å fjerne slektskapsunntaket i forbindelse med 
 boplikten knyttet til fritidseiendommer som tidligere har vært brukt til bolig, som interessen var knyttet til. 

Vi redegjorde nærmere for innholdet i 
dette i Hytte & Fritid nr. 4/2008. For kort 
å gjenta, er det slik at den enkelte kom-
mune kan vedta forskrift til konsesjonslo-
ven som går ut på at det er boplikt for 
fritidseiendommer som tidligere har vært 
brukt som bolig, når slike eiendommer 
selges ut av familien. Ved overdragelse 
innen familien, oppstår imidlertid ikke 
slik boplikt.

Som varslet i vår artikkel i Hytte & Fri-
tid 4/2008, har Regjeringen gått inn for at 
dette slektskapsunntaket skal fjernes, slik 
at også barn, som arver fritidseiendom-
men fra sine foreldre, vil måtte bosette seg 
på eiendommen dersom den er underlagt 
slik boplikt.

Som vi skrev om i nr. 4/2008, og som vi 
også tidligere har skrevet om i dette organ, 
har to forskjellige forskergrupper, som har 

studert virkningene av bopliktordningen 
nærmere, kommet til det resultat at 
boplikten ikke virker slik man tror – den 
bidrar ikke til å opprettholde bosettingen 
i kommunen.

En av de forskerne som står bak den 
første av disse rapportene, er professor 
Normann Aanesland ved UMB på Ås, 
som opposisjonen refererte til i debatten i 
Odelstinget. Høyres Peter Skovholt Glit-
mark, sa blant annet at han fant det under-
lig at regjeringen hevder at forskerne støt-
ter opp om norsk boplikt når en av Norges 
fremste autoriteter på området, professor 
Aanesland, er entydig i sin konklusjon 
som sier det stikk motsatte.

Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet 
hadde liten sans for henvisningen til profes-
sor Aanesland, og repliserte at «det er å dra 
min kjære professor noe langt», når han frem-
stilles som en av de fremste forskerne i Norge 

på dette spørsmålet. Lundteigen fortsatte 
med følgende utsagn: «Det var mer personlige 
forhold enn professorgjerningen som dannet 
grunnlaget for den ballasten som har fulgt pro-
fessoren siden lovendringa om boplikt i 1974».

Her beskylder altså stortingsrepresen-
tant Lundteigen professor Aanesland 
direkte for å ha basert hele sitt forsknings-
arbeid om boplikt (som han for øvrig ikke 
gjorde alene), på personlige interesser 
knyttet til problemstillingen. Vi undres på 
hvordan professoren vil oppfatte en slik 
uttalelse fra sin «tidligere kjære student 
Lundteigen».

Vi vil ikke unnlate å legge til at vi i dette 
spørsmålet fullt ut støtter opposisjonspar-
tiene i Stortinget, som i klar tekst ga 
uttrykk for at skjerpingen av boplikten 
knyttet til slike fritidseiendommer som vi 
her har omtalt, i praksis for dem som 
berøres, betyr at man legger opp til tvangs-
salg av fritidseiendommer som kanskje 
har vært i familiens eie i mange tiår. Dette 
oppfatter i alle fall ikke vi i NHF som noe 
slag verken for norsk distriktsbosetting 
eller norsk identitet og kultur.

Gunnar Svendsen
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Kan kommunene, etter norsk lov, ha lov til å rane hytteeierne? 

Innføring av avgifter uten 
å gi noe tilbake til hytteeierne

 

Jeg bor i Bærum kommune, har overtatt en gammel hytte etter mine foreldre i Hobøl kommune, og kjøpte i 

2008 en fritidsbolig i Hå kommune. Er medlem av Norges Hytteforbund og har registrert at det i medlems-

bladet har vært en del informasjon knyttet til den alvorlige problemstillingen som reises i overskriften.

Jeg har også prøvd å ta direkte kontakt 
med Hobøl kommune, men de avviser alle 
henvendelser ved å hevde at de bare gjør 
slik de har fått pålegg om å gjøre. Har også 
hatt muntlig diskusjon med ansvarlig i Hå 
kommune, som er helt enig med oss i de 
prinsipielle synspunktene.

Litt om forskjellene mellom de aktuelle 
kommunene. 

Forholdene er på det praktiske planet 
veldig forskjellig i de aktuelle kommune-
ne;

1) Bærum
 Eiendomsskatt:
 Ikke innført.
 
 Vann og kloakk:
  Startet da vi flyttet inn i ny bolig med 

vannmåler (1986), som senere ble 
droppet da kommunen mente det bare 
ble mye byråkrati uten nytte hverken 
for kommunen eller innbyggerne.

 
  Renovasjon:
  Husholdningsavfall hentes 1 g/uke, 

papir og plastavfall hentes i egne sekker 
en eller to ganger/måned. ISI er en stor 
avfallsplass for annet avfall.

2) Hobøl
  Eiendomsskatt:
  Er innført.
 
  Vann og kloakk:
  Ikke innført eller relevant.
 
 Renovasjon:
  Er innført med redusert avgift for hyt-

ter, men uten at det er noen mulighet 
for oss til å benytte oss av dette – altså 
uten noen nytteverdi. Eneste mulighet 
i dag er å kjøre til avfallsplassen IØR 
(Indre Østfold Renovasjon) – mange 
mil i gal retning.

 

3) Hå
  Eiendomsskatt:
  Ikke innført.
 
  Vann og kloakk:
  Er basert på forbruket, men «leien» av 

vannmåleren er svært høy og urimelig, 
sett i forhold til vår situasjon med bruk 
i mindre enn 8 uker/år.

 
  Renovasjon:
  Er innført, med redusert avgift for hyt-

ter, og forholdene er godt lagt til rette 
for bruk av tilbudet (flere containere 
med kildesortering nær boligen).

 
Den praktiske opplevelsen av de aktuelle 
kommunene er helt forskjellig. Vår hjem-
mekommune (Bærum) har opplegg som 
fungerer og avgiftene er relevante, selv om 
satsene kan diskuteres. Det er i praksis 
Bærum som håndterer alt avfall fra både 
vår hjemmebolig og hytta i Hobøl. Hobøl 
fremstår som en grådig og urasjonell kom-
mune som antagelig har dårlig økonomi 
og derfor er ute etter å rane hytteeierne. 
Etter en klage på innføringen av fritidsre-
novasjon fikk jeg et skriftlig svar datert 
18.03.2009, der det blant annet står:
 
«Avgiften gjelder alle fritidsboliger i kom-
munen, uten unntak, og utgjør 50 prosent 
av ordinær renovasjonsavgift. Containere 
og stativer vil bli plassert ut på egnede ste-
der i løpet av april måned, og disse vil da 
være utstasjonert til utgangen av oktober 
måned. 

Selv om man ikke benytter seg av ord-
ningen av ulike årsaker, så har Hobøl 
kommune tvungen renovasjon, og vi har 
ingen metoder for å fange opp endret 
bruk av fritidseiendommer.»
 
Har også hatt telefonkontakt med saksbe-
handeler om forholdene og fått beskjed 

om å bruke Hobøl sine hjemmesider for å 
få vite hvor de utplasserte containerne er 
plassert. Har registrert at Hobøl inngår i 
den interkommunale samarbeidsorgani-
sasjonen IØR, som sikkert var tenkt som 
en god ide for å spare penger, men som 
fremstår som en byråkratisk overbygning 
som krever mange ekstra årsverk for å 
administrere sine omfattende rutiner, og 
derfor betyr en dyr og upraktisk løsning 
for oss. Vi er nå kommet et stykke ut i juli 
måned, uten at det på internettsidene er 
mulig å finne ut hvilke containere som er 
utplassert og hva de eventuelt skal brukes 
til. Vår aktuelle hytte har vært i familiens 
bruk siden 1973, og har i den perioden 
ikke hatt noen nytte av kommunens reno-
vasjon. Etter at jeg overtok i 1998 har bru-
ken ikke endret seg, og kommunens kom-
mentar om å fange opp endret bruk, er 
derfor helt irrelevant (vår reelle bruk har 
siden 1998 bare vært 2-3 uker per år).  
I perioden fra mars i år til dags dato, har 
det på nettet vært rapportert om noen 
flyttinger av containere, men ingen av 
dem har hatt en plassering vi kunne 
benytte. Vi har også prøvd å lete oss frem 
til noen av dem som var utplassert for spe-
sialavfall (for eksempel Brekke Mølle), 
uten at vi greide å finne denne. IØR sitt 
sentrale anlegg ligger mange mil fra vår 
hytte (i gal kjøreretning) og der vil vi dess-
uten måtte betale ekstra for å levere avfall. 
For oss er det naturligvis vesentlig enklere 
å ta med avfallet hjem til Bærum, der vi 
også eventuelt kan levere spesialavfall på 
ISI, en avfallsplass nær vår bolig.

I Hå kommune er opplegget og adminis-
treringen av de kommunale avgiftene ryd-
dige og greie, men også her kan det være 
berettiget å spørre om satsene for oss som 
ikke har anledning til å benytte boligen 
mer enn maksimalt 8 uker per år. Konklu-
sjonen blir, som det fremgår ovenfor, at 
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Bærum og Hå kommuner har fungerende 
opplegg, men at satsene burde vært lavere. 
Det siste gjelder særlig Hå, da vår bruk er 
lav.
 
Forslag til løsning i Hobøl  
kommune
Etter vår forståelse av situasjonen, kan 
problemene i Hobøl løses relativt enkelt 
dersom kommunen utplasserer en/noen 
containere på et sted der vi kan levere fra 
oss avfall. De containerne som utplasseres 
bør være mulig å bruke til flere avfalls-

typer og være av den typen som for eksem-
pel ofte brukes på byggeplasser. Fikk vi 
slike containere utplassert på Tomter, ville  
vår situasjon være positivt endret, selv om 
bruken normalt ville bli liten. Poenget er 
at da ville vi få noe igjen for å betale avgif
ten. I dag krever kommunen inn en avgift 
som vi overhodet ikke får noe igjen for. At 
kommunen i tillegg innkrever eiendoms-
skatt, forbedrer ikke inntrykket. Med håp 
og ønske om en løsning til felles beste.

Anonym
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Filler med olje kan selvantenne
Det blir ofte advart om at filler med olje kan selvantenne. 
Men hvor alvorlig skal man egentlig ta slike advarsler? 

Advarslene må tas på alvor. Mange av de 
oljene du kjøper for å behandle treverk, 
er selvantennelige. Teak- eller treolje, fer-
niss, linoljemaling og liknende produkter 
hører til gruppa av selvantennelige oljer. 
Også white-spirit kan selvantenne.

Ei hytte til fire millioner i Oppdal ble 
i sommer totalskadet etter at oljedyn-
kede filler trolig antente seg selv, skriver 
www.adressa.no. Tidlig på sommeren ble 
det meldt fra om en brann øverst i Røn-
ningslia i Oppdal. Brannvesenet rykket ut, 
men den eksklusive hytta ble totalskadet 
i den omfattende brannen. Heldigvis var 
det ingen til stede i hytta mens brannen 
oppsto.

Politiet i Oppdal mener altså oljedyn-
kede filler som selvantente, er den mest 
sannsynlig forklaringen på brannen. – Kri-
minalteknikerne har funnet oljetrukkede 
filler liggende inntil veggen på terrassen 
til hytta. Det er svært selvantennelig, sier 
politibetjent Finn Skårsmoen ved Oppdal 
lensmannskontor. – Vi har ikke konkludert 
100 prosent at dette er grunnen, men det 
er svært sannsynlig at dette er årsaken til 
brannen, sier han. 

Dagen før brannen ble gulvet på hytta 
smurt inn med olje, og fillene ble lagt 
utenfor hytta. – Brannen spredde seg 
videre til resten av hytta og den ble total-
skadet, forteller politibetjenten. 

25–gangerregelen knyttet til innløsning  
i tomtefesteloven har ikke trådt i kraft

Den 20. mars i år ble det vedtatt i Odelstinget at bestemmelsen i tomtefesteloven § 37 om at innløs-

ningssummen ved innløsning av festetomt, dersom 40 %-regelen ikke kommer til anvendelse, skulle 

reduseres fra 30 ganger oppjustert festeavgift til 25 ganger oppjustert festeavgift. 

Denne regelendringen var mer enn for-
ventet etter at Høyesterett avsa sin ple-
numsdom om dette forholdet for snart 2 
år siden. At lovgiver ville justere bestem-
melsen etter Høyesteretts klare anvisning, 
var nærmest en selvfølge. Høyesterett sa 
riktignok at 20 ganger oppjustert festeav-
gift gir slik full erstatning som Grunnloven 
§ 105 forutsetter, men Regjeringen kom 
ikke til enighet om å gå lavere enn til 25 

ganger. Vi er vant til at de rød-grønne har 
store vanskeligheter om å enes i tomte-
festespørsmål.

Det som imidlertid er mest oppsikts-
vekkende i denne saken, er at regjerin-
gen (kongen) ikke har funnet grunn til å 
bestemme at regelendringen skal tre i 
kraft enda. Loven skal i følge Odelstings-
vedtaket, slik vanlig er, gjelde «frå den tid 
Kongen fastset».

Vi hadde regnet med at dette var noe 
som de sittende rød-grønne ville ha brakt 
i orden før valget, men nei da, enda en 
gang i tomtefestespørsmål viser den sit-
tende regjering en bemerkelsesverdig 
unnlatende holdning m.h.t. å beslutte 
ikrafttredelse av vedtatte lovendringer.

Gunnar Svendsen

Olje i tekstil kan selvantenne veldig lett, 
det er et kjent fenomen. – Siden 2000 har 
vi vært borti 4–5 branner i hytter og boli-
ger som har hatt tilsvarende årsakssam-
menheng, sier Skårsmoen. Slike kluter 
bør vaskes godt i vann eller destrueres på 
egnet måte, ifølge Skårsmoen. 
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De nye reglene representerer en betydelig 
skjerpelse når det gjelder energikravene til 
hus og hytter. 

Hovedsaklig er det endrede isolasjons-
krav som representerer den store endrin-
gen.

Hytter med mindre bruksareal enn 
50 m² får ingen endring i forskrift (ingen 
krav til isoleringstykkelser).

For hytter med bruksareal mellom  
50 m² og 149 m² gjelder flg:

Gulv og tak = 25 cm
Yttervegg = 20 cm
All isolasjon i A-kvalitet for å tilfreds-

stille kravene. Dører og vinduer skal ha en 
gjennomsnittlig U-verdi på 1,6.

Hytter over 150 m² bruksareal skal 
leveres etter de samme nye kravene som 
hus (ytterligere skjerpelse av isolasjons-
krav, krav til maks vindusareal etc.).

For å styrke kompetansen i byggenæ-
ringen ble det satt av fire millioner kroner 
til veiledningsmateriell, byggdetaljblader, 
seminarer og kurs. Det er holdt mange 
kurs, både fra myndighetenes side, og i 
regi av byggenæringen. – Jeg har registrert 
at flere aktører i byggenæringen fortsetter 
med opplæring utover høsten, sier kom-
munal- og regionalminister Magnhild 
Meltveit Kleppa. Det er altså fortsatt mulig 
å bli oppdatert på de nye energikravene.

– Nye energikrav er en viktig opp-
følging av Soria Moria-erklæringen, der 
Regjeringen varslet at vi vil gjøre lavenergi-
boliger til standard, redusere bruken av 
elektrisitet til oppvarming og øke bruken 
av alternative energikilder, sier Kleppa.

Energikrav til hus og hytter: 

Nye forskrifter med strengere krav 
fra 1. august 2009
Nye energikrav til nybygg var på plass fra 1. februar 2007. Overgangsreglene la opp til en omstillings-
periode på 2,5 år der det kunne velges om det skulle bygges etter gamle eller nye energikrav. 1. august 
var denne perioden over.
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Jeg har vervet personen(e) på 

slippens bakside.

Medlemsnummer:

Norges Hytteforbund
Svarsending 2225

0091 Oslo

Navn:

Adresse:

Postnr./sted:

 ✃

Mink på hytta?
Det er mange slags skadedyr man kan slite med på hytta. Mink 
er ett av dem. Et av stedene hvor det er mange av disse dyrene, 
er i Kragerø-skjærgården, hvor minken svømmer fra øy til øy. En 
ulykkelig hytteeier måtte i fjor rive alt innvendig og rehabilitere 
for hundretusener etter at en fiskeglad mink har vært på visitt. 

Det var på Røssholmen i Kragerø at en mink fant seg litt vel godt til rette på ei hytte. 
Der etablerte den lagringsplass for fisk den hadde fanget. Den syns tydeligvis også 
stedet var godt egnet som toalett. 

Kragerø-hytta var knapt til å kjenne igjen innvendig da eieren tok seg inn i hytta. Etter 
at hytta hadde vært full av fisk og avføring, kan man jo selv tenke seg at lukten som 
møtte hytteeieren ikke var helt behagelig! 

Arne Nese i Skatek AS ramser opp noen tiltak for å slippe mink på hytt: 
–  Det viktigste virkemiddelet for å bli kvitt mink, er å hindre tilgang inn i hytta. Husk 

dessuten på at minken er utmerket til å klatre.
–  Det neste alternativet vil være eventuell fangst i felle. Da anbefales det at det 

gjøres en henvendelse til den lokale viltnemd, som mulig besitter kunnskap om 
lokale personer som har tilgang på dette utstyret, og som kan benytte dette på 
riktig måte. Husk også på at enhver tilgang på matkilder må fjernes. 

–  Sikring av underkant kledning med hønsenetting kan være et alternativ for å hindre 
mink opp i vegger eller inn i bjelkelag. Men husk at det ikke må tettes slik at lufting 
bak kledning blir forhindret. 

Hytte til leie 
i Sverige/Smögen

Ny hytte for helårs bruk. 

Kun ukesleie. 

Ikke røyk/ikke dyr.

Mer info: www.balanse.com/

vestablikk.htm

Mobil: +47 47 39 27 74/ 

e-mail: siv.henningstad@c2i.net
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Utedoen er full av mugg
Etter en våt høst og vinter har vi fått muggskader inne i utedoen vi satte opp i fjor sommer. Veggene ble 

satt inn med soppdreper, og ser ut til å ha gått klar av muggen. Men doen, som er i hvit glanset plast, 

avluftingsrøret som går gjennom taket, og det lakkerte tregulvet, er nå dekket med mugg. 

 

Tekst: Åshild Nyhus Tyssen/ifi.no 

Hvordan kan vi fjerne dette? Og hvordan 
kan vi forhindre det samme problemet i 
fremtiden? Det er en ventil cirka 20 cm 
over gulvhøyde, bør vi tette denne om 
høsten? Og bør panelovnen stå på hele 
vinteren?

Som regel kommer mugg og sopp på 
slike steder som en følge av tett og fuktig 
luft forårsaket av for dårlig utlufting. En 
utedo er jo i utgangspunktet et fuktig rom, 
og når det blir for tett kan det skapes kon-
dens, og slik fuktig luft er jo dessverre et 
eldorado for sopp og mugg!

Hvordan unngå det? 
For å unngå dette burde dere derfor ikke 
dekke til den ventilen dere har plassert på 
veggen, men tvert imot vurdere å sette inn 
flere ventiler. Bedre gjennomlufting vil 
nemlig sannsynligvis hjelpe dere mye.

Å ha panelovnen på i løpet av vinteren 
er derimot en veldig god idé. Varmen fra 
ovnen vil tørke ut lufta, slik at mugg og 
sopp ikke vil trives like godt.

Så ved hjelp av en kombinasjon av 
bedre utlufting og høyere temperatur vil 

dere forhåpentligvis ikke ha de samme 
problemene neste vinter!

Hvordan fjerne muggen? 
Når det gjelder muggen som allerede har 
kommet, kan dere vaske denne bort med 
vann og salmiakk eller klorin. Klorin er 
veldig effektivt på plast, men bør ikke bru-
kes på tregulv. Treverket kan nemlig blekes 
av klorinen, og salmaikk er nok et bedre 
alternativ her. Husk imidlertid å aldri 
blande de to, for sammen danner de en 
farlig gass!

Hvis dere synes klorinen eller salmiak-
ken matter plasten, kan man eventuelt 
påføre litt vaselinolje med en klut for å 
bevare glansen.



DIVERSE PRODUKTER:
Ca. 10%
Aggregat:
Berema AS, Ski
Tlf: 64 86 05 00
www.berema.no

Feieutstyr:
Hydr.Service A/S, Larvik
Tlf: 92 03 77 73
Mail: post@hydraulikkservice.no

Fjernstyring av strøm:
Nerdalen Teleutstyr AS, Eggedal
Tlf: 32 71 46 21

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

Trapper:
Snekkerfabrikken AS, Indre Kvarøy
Tlf: 75 09 10 70
www.snekkerfabrikken.no

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

Maxbo Ringebu Sag AS
Tlf: 61 28 17 00
www.maxbo.no/ringebusag/

Byggmakker Sørbø Trelast,  
Stavanger
Tlf: 51 58 50 00
www.byggmakker.no

Byggmakker Røros
Tlf. 72 41 23 80
www.byggmakker.no 

Maxbo Thorstvedt AS, avd. Hurum
Tlf: 32 79 27 00
www.maxbo.no

Maxbo Thorstvedt AS, avd. Ås
Tlf: 64 97 47 90
www.maxbo.no 

Byggvarehuset Ø. Eftevaag AS, 
Kristiansand
Tlf: 38 14 41 00

HC Thauglands Trælastforretning, 
Oslo
Tlf: 22 20 44 66
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
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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. 

Styret i Norges 
Hytteforbund:
Etter valg på Hyttetinget 2009, 
er styresammensetningen som 
følger:  

STYRELEDER:
Liv Aasen Mjelde ble første gang valgt til 
styreleder i 2003. Mjelde er den første 
kvinnelige lederen i NHF. Hun bor i 
Trondheim og har hytte både på Røros og 
Hitra. Mjelde ivrer for å ivareta hyttefol-
kets interesser og mener det er viktig å 
delta i debatten om folks fritid.   

NESTLEDER:
Tore Rasch er bosatt i Oslo og en aktiv pen-
sjonist. Han har hytte på Hardangervidda, 
vest for Dagali, og er formann i hyttevellet. 
Som yrkesaktiv jobbet han i OBOS, med 
ansvar for kurs for borettlagsstyrer. – For 
meg er et godt hytteliv assosiert med min 
hytte, som ikke har innlagt strøm, vann 
eller vei – og er relativt «ensomt» belig-
gende, forteller Rasch, som også er æres-
medlem i NHF.  

STYREMEDLEMMER: 
Hans Fredrik Brox bor i Porsgrunn. Han 
jobber som vaktmester på en barne- og 
ungdomsskole i Porsgrunn kommune, og 
har hytte på Gautefall i Drangedal kom-
mune. 

Per S. Pedersen er bosatt på Sofiemyr 
utenfor Oslo. Pedersen har hytte ved 
Skramstadseter i Østerdalen, og på Ildtjer-
net i indre Oslofjord. 

Halvor Stormoen bor i Gjerdrum utenfor 
Oslo. Han driver konsulentfirmaet Hastor 
AS og er daglig leder for Ingeniørenes Hus 
AS. Han er sivilingeniør med lang lederer-
faring. Stormoen har landsted på Galtø, 
en liten øy like sør for Strømstad, samt 
hytte i Trysil, hvor han er leder for Trysil-
fjell Hytteeierforening.     

VARAMEDLEMMER:
Oddveig Graffer Klinkenberg er pensjo-
nist og varamedlem til styret. Hun har 
hytte ved Stavern. 

Trygve Jarholt er utdannet ingeniør og 
jobber med bredbåndsutvikling i Opera 
Software. Han bor på Rykkinn i Bærum 
kommune og har hytte i Sigdal.  
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JA – jeg/vi ønsker å bli medlem av  

Norges Hytteforbund!

Navn 

Adresse

Postnr./sted

Telefon

e-mail

Hyttekommune

Gjelder medlemskapet hyttevel, 
oppgi antall medlemmer

Er adressaten ukjent eller flyttet, vennligst returner bladet til:
Norges Hytteforbund, Arbinsgt. 1, 0253 Oslo

Norges Hytteforbund
Svarsending 2225

0091 Oslo

B-Economique

Lurt å lese av hyttestrømmen
Ved å lese av strømmåleren ved sesongstart og sesongslutt, sikrer du at strømregningen blir korrekt.

– Vi råder hyttekundene våre til å lese av 
strømmåleren minst to ganger i året, 
gjerne oftere. Benytter du hytta bare en 
del av året, er det en god regel å registrere 
forbruket ved starten og slutten av seson-
gen. Hver tiende hyttekunde har ikke lest 
av måleren på over ett år, forteller divi-
sjonssjef Petter Sandøy i BKK.

Kan gi store avvik
Konsekvensen er at BKK må beregne 
strømforbruket ut fra tidligere forbruk. 
– Over tid kan dette avvike ganske mye 
fra det du faktisk har brukt. Leser du av 
strømmåleren med jevne mellomrom, 
sikrer du at både forbruk og pris blir kor-

rekt, påpeker Sandøy. Kraftprisen varie-
rer gjennom året, mens nettleien er sta-
bil.

Sandøy legger til at kunder som leser 
av måleren jevnlig, står langt sterkere 
dersom det oppstår feil på måleren eller 
uenighet om hvor mye strøm som er 
benyttet.

Regning i september
Nesten 12 000 hytter, fritidsboliger og 

naust er knyttet til BKKs strømnett. 
Halvparten av disse ligger i Nordhord-
land og Gulen, 2300 på Sotra og resten 
spredd utover hele BKK-nettet. Som 
hovedregel får hyttekundene årsoppgjør 

for strømforbruket i midten av septem-
ber.

– Sensommeren er derfor ei god tid å 
registrere strømforbruket på. Hvis dette 
er upraktisk, kan du velge et tidspunkt 
som passer bedre for deg. Det viktigste er 
at det blir gjort minst to ganger i året, sier 
Petter Sandøy.

Du kan registrere målerstanden via 
bkk.no, automatisk telefon 800 33 380, 
SMS til 05123, eller ved å sende inn avle-
singskortet som kommer i posten. 


