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God påske!
•

«Det handler om å ta og gi» 
skriver Mona Flemmen,  
leder i Hvaler Hytteforening.
Tema er hyttekommune  
vs. hytteeiere
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STYRELEDER:
Trygve Jarholt bor på Rykkinn i 
Bærum kommune og har hytte i Sigdal. 

STYREMEDLEMMER:
Grant Gundersen er bosatt i Porsgrunn 
og har to hytter; en på Gautefallheia 

(Nissedal) og en ved Mørjefjorden 
 (Larvik kommune).

Birgitta Ericsson bor i Lillehammer og 
har hytte i Sponvika, i Halden kom
mune (Østfold).

Turid Knudsen bor i Trondheim. Hytta 
ligger på øya Frøya (SørTrøndelag) 
med stedsnavn Tvervåg.

VARAMEDLEMMER:
Finn Ø. Jensen bor i Larvik og har hytte 
i Nissedal kommune på Gautefall. 

Mathias B. Dannevig bor på Gullaug og 
har hytte på Marivoll ved Grimstad.

Godt nytt år.

De aller fleste av oss har kommet i 
gang med det nye året, enten det 
 gjelder hytte i Norge eller ikke.

Det er et viktig år for oss hytteeiere.  
Vi ser at flere og flere kommuner inn

fører eiendomsskatt for hytteeiere. Vi ser en tendens til at 
kommunene ikke har god dialog med hytteiene eller deres 
representanter lokalt vedrørende denne saken eller andre 
saker som er vesentlig for relasjonen mellom moderkom
munen og oss som en storbruker av kommunen. Derfor har 
vi sentralt utarbeidet et «veikart» som vi ønsker skal brukes 
i samarbeidet mellom kommunene og oss hytteeierne. Vi 
ønsker ikke konflikt – vi ønsker dialog. Det er et grunn
prinsipp i NHF´s policy.

Det viktigste i veikartet er at kommunene skal erkjenne at 
dagens system er en demokratisk utfordring. Hytteeierne er 
en betydelig bruker, skatteobjekt og interessent av kommu
nene. Allikevel har ikke hytteeierne noe demokratisk virke
middel, i og med at vi ikke har stemmerett i kommunen. 
Måten å jobbe på er et tett samarbeid mellom kommune og 
hytteeier. Men vi som hytteeiere har organisert oss i vel. 
 Vellene var stort sett organisert for å ha en dialog med 
grunneier, for å bygge vei eller andre årsaker. Vellene var 
ikke ment for å bli en dialogpartner med kommunene. Så vi 

som hytteeiere må vurdere om vi skal etablere hyttevel som 
skal ha dialog med kommunen og som kan representere alle 
hytteeiere i kommunen. 

Når kommunereformen blir gjennomført, på en eller annen 
måte, på et eller annet tidspunkt, så er det kun et utfall som 
er sikkert: Det blir færre kommuner. Det innebærer at vi 
som hytteeiere må se på vår organisering lokalt for å ha en 
god og konstruktiv dialog med kommunene.

NHF har utarbeidet et vegkart og har et tett samarbeid med 
Hol kommune. Hol kommune er en av de største «hytte
kommunene» på landsbasis og har interesse av en god 
 dialog med NHF.  Dersom dere vurderer tettere dialog med 
kommunen eller allerede har erfaring, så ta kontakt med oss 
i styret. Vi er interessert i deres erfaring og vi kan dele vår.

De nærmeste årene blir det endringer i kommunestruk
turen. Kommunene blir større, men de blir også mere 
 autonome. Vi som er hytteeiere, må forberede oss på disse 
endringene. 

Med dette ønsker vi et riktig godt hytte år – 2015.

Mvh

Styret i Norges  Hytteforbund:
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Tomtefestelovens innløsningsinstitutt: 

Domstolen har satt viktige 
spørsmål på plass
Vi vil her ta opp to sentrale spørsmål blant de mange som dukker  
opp i forbindelse med innløsning av festetomter.

Det ene er spørsmålet om når tomtefes
ter må trekke bortfesteren til retten – 
begjære skjønn – dersom partene ikke 
har maktet å komme frem til noen 
av tale om innløsning etter at fester, slik 
loven krever, har varslet bortfester 
skriftlig senest ett år i forkant av inn
løsningstidspunktet.

Det andre spørsmålet går på prinsip
per ved verdifastsettelsen av festetom
ten. Skal skjønnsretten legge kvadrat
meterpris til grunn, og da slik at denne 
kvadratmeterprisen ganges opp med 
tomtearealet?

Tidspunktet for å begjære 
skjønn
Dette gjelder spørsmålet om, og even
tuelt når, retten til å kreve innløsning 
foreldes. 

Før vi går nærmere inn på dette, er 
det viktig å understreke at den eneste 
måten å bryte foreldelsesfristen på, er å 
iverksette rettslige skritt – for innløs
ningsspørsmål betyr dette å bringe 
saken inn for tingretten som skjønnsrett 
– begjære skjønn.

Tidligere, helt frem til 2004, hadde vi 
en bestemmelse i tomtefesteloven som 
sa at festeren måtte bringe innløsnings
kravet inn for skjønnsretten senest 
6 mndr. etter innløsningstidspunktet. 
Hvis denne fristen ble oversittet, så 
måtte festeren vente til neste gang kravet 
til innløsning oppsto på ny, enten ved at 
festetiden løp ut, eller ved avslutningen 
av en ny 10årsperiode.

Denne bestemmelsen ble fjernet ved 
en lovendring som trådte i kraft 
1. novem ber 2004, uten at lovgiver kne
satte noen ny fristbestemmelse. For
arbeidene rundt lovendringen gir oss 
heller ikke noe holdepunkt som vi kan 
ta direkte fatt i m.h.p. når og hvor lenge 
 fristen skulle løpe.

Spørsmålet har dermed vært om det 
nå er slik at retten til innløsning ikke 
foreldes overhode i tidsrommet frem til 
nytt innløsningstidspunkt inntreffer, 
eller om foreldelseslovens hovedregel 
om at fordringer foreldes etter tre år, 
kommer til anvendelse.

Dette spørsmålet har nå funnet sin 
avgjørelse i skjønnsretten, og retten kom 
til at det er den generelle 3årsregelen i 
foreldelsesloven som kommer til anven
delse.

Dette betyr i praksis at festere som 
har varslet bortfester, og som ikke klarer 
å komme til enighet om og/eller even
tuelt på hvilke vilkår innløsningen skal 
gjennomføres, må passe på å sende inn 
skjønnsbegjæring til tingretten senest 
dagen før 3årsdagen etter innløsnings
tidspunktet.

Det er da selvfølgelig også veldig vik
tig å finne frem til riktig innløsnings
tidspunkt. Det er på langt nær alltid at 
dette er sammenfallende med daterin
gen for festekontrakten. Kanskje er det 
en annen dato som er angitt i festekon
trakten for festets begynnelse.

Verdsettelse av tomten
Man skulle kanskje tro at dette ikke er 
noe stort spørsmål, all den stund det 
står i loven (tomtefestelovens § 37, 

2. ledd) at «Tomteverdet må ikkje setjast 
høgare enn det tomta kan seljast for om 
det berrre er tillatt å setje opp det eller dei 
husa som er på tomta.»

Loven bestemmer m.a.o. at verdifast
settelsen ikke skal hensynta tomtens 
utbyggingspotensiale.

Ikke desto mindre ser vi fra grunn
eierhold stadig at det argumenteres nett
opp for at «retten må legge til grunn en 
kvadratmeterpris som ganges opp med 
tomtearealet». Man mener altså at en 
tomt på 2 da har dobbelt så høy råtomt
verdi som en tomt på 1 da.

I en rettskraftig dom avsagt i Drammen 
tingrett sist høst, der en rekke festere var 
representert med en av NHF´s nære 
samarbeidsadvokater, ble det slått 
uttrykkelig fast at:

«Fordi verdsettelsen skal baseres på 
dagens utnyttelse, vil et påslag for større 
tomt kun relatere seg til verdiøkning på 
grunn av økt bruksareal og avstand til 
nabo. Retten finner av den grunn det 
 heller ikke riktig å overføre prisen per 
kvadratmeter direkte over på de enkelte 
tomter.»

Dette er en uttalelse fra Drammen 
tingrett som både bortfestere og takst
menn bør legge seg på sinne.

Gunnar Svendsen 
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D-dag for avtalefestet 
forkjøpsrett til fast eiendom
I løpet av 2015, nærmere bestemt den 1. juli i dette året, vil en rekke forkjøpsretter til fast  
eiendom, enten de er basert på avtale eller på annet rettsgrunnlag, falle bort uten at partene 
i avtaleforholdet foretar seg noe som helst.

Bakgrunnen for dette er at det pr. 
01.07.1995 trådte i kraft en ny regel i lov 
om løysingsrettar (LOV1994120964) 
§ 6, som i kort og presis form sier føl
gende: «Løysingsrett gjeld ikkje for lengre 
tid enn 25 år.».

En løysingsrett er, slik den er definert 
i lovens § 1 «den rett nokon har til å 
overta ein fast eigedom seinare, når eige-
domen likevel skiftar eigar, eller til eit 
anna tidspunkt».

Videre står det i definisjonsbestem
melsen at «Ein løysingsrett som berre kan 
gjerast gjeldande når eiegedomen vert 
avhend eller skiftar eigar på annen måte, 
er kalla forkjøpsrett.»

Det er altså en slik forkjøpsrett, som her 
er definert, som vi skal se nærmere på i 
denne artikkelen. 

Det er viktig å understreke at selv om 
§ 4 i loven bestemmer at loven kan fra
vikes ved avtale eller annet rettsgrunnlag, 
så gjelder ikke denne fravikelighetsrege
len for lengstetidsbestemmelsen i § 6, 
bortsett fra visse unntak, hvorav vi skal 
ta opp ett senere i artikkelen.

Da lovgiver i 1995 innførte en slik 
lengstetidsbestemmelse, var det selvføl
gelig behov for en overgangsbestemmel
se. Dette fordi det ble lovsatt at bestem
melsen også skulle gjelde for forkjøps

rettsavtaler som var inngått før loven 
trådte i kraft, men som på det tidspunkt 
ikke var gjort gjeldende. 

En slik overgangsbestemmelse finner 
vi i lovens § 23. Denne sier at bestem
melsen om lengstetid på 25 år bare gjel
der slik at en forkjøpsrett tidligst faller 
bort 20 år etter at loven trådte i kraft, 
altså tidligst 01.07.2015.

Hva betyr så dette i praksis?
Jo, det betyr at forkjøpsretter som man 
finner som heftelse på en eiendom, og 
som ble etablert 01.07.90 eller tidligere, 
faller bort pr. 01.07.2015. Da skal de 
slettes i grunnboken når eier av eien
dommen krever det.

Mange hytteeiere har slik forkjøpsretts
klausul i sin festekontrakt. Da blir selv
følgelig spørsmålet hvilken betydning 
denne «Ddagsbestemmelsen» får for 
slik forkjøpsrett. Gjelder den også for 
forkjøpsrett avtalt i festekontrakt?

Det er på det rene at lov om løysings-
rettar også gjelder for rettigheter avtalt i 
festekontrakt. Dette følger direkte av 
lovens § 1, 2. ledd.

Konklusjonen skulle da klart bli at 
også forkjøpsrett tatt inn i festekontrakt 
faller bort slik som redegjort for over. 

I § 6 a) finner vi imidlertid en unn
taksbestemmelse som sier at lengstetids
bestemmelsen på 25 år ikke kommer til 
anvendelse for forkjøpsrett som ligger til 
en annen fast eiendom, når retten gjel
der grunn som er utskilt fra denne eien
dommen eller som det er relevant å slå 
den fraskilte eiendommen (festetomten) 
sammen med.

En forkjøpsrett til en festetomt er som 
regel nettopp innrettet slik at det er eier
en av det vi kaller «hovedbølet» som har 
forkjøpsrett. Hovedbølet er her den 
eiendom som festetomten er skilt ut fra. 
Det er altså ikke den eieren som eide 
hovedbølet den gang festeavtalen ble 
inngått som har forkjøprett, men den 
som til enhver tid eier dette hovedbølet.

Dersom forkjøpsretten er basert på 
dette, så vil nok unntaksbestemmelsen 
gjelde – lengstetidsbestemmelsen kom
mer ikke til anvendelse.

Dersom imidlertid forkjøpsretten er lagt 
til opprinnelig grunneier som person – 
en personlig rett – så vil, slik vi ser det, 
like klart lengstetidsbestemmelsen 
komme til anvendelse, slik at forkjøps
retten da faller bort

Gunnar Svendsen 
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Mindre snø på norske tak
I Norge må tak noen ganger tåle mye snø. Hus bygges for hundre år framover og med  
nytt klima kan vi spare penger på taket.

Klimaforskere bruker 30årsperioder for 
å registrere og varsle gjennomsnittlige 
endringer. Det samme gjør Direktoratet 
for byggkvalitet når de skal foreslå stan
darder for hvor mye snølast et tak i 
Norge må tåle. Dagens standarder for 
krav til hustak er basert på snømengden 
i årene 1961 til 1990. Men hus, hytter, 
garasjer og andre bygg som reises nå 
skal møte klimaet i årene fram mot år 
2100. Forskere ved Meteorologisk insti
tutt og Sintef fikk oppdraget med anslå 
hvor mye snø det blir på norske tak i 
framtida – og hva kravene til disse nye 
takene bør være.

Store kommune-forskjeller
Norge er et langt land med store forskjel
ler i vær og klima. Dermed kan ikke en 
enkelt standard gjelde for hele landet. 
Kravene må fastslås kommunevis. – De 
fleste norske kommuner kan på sikt vur
dere å redusere kravene til hvor mye snø
last et tak må tåle, sier Helga Therese Til
ley Tajet, som er forsker ved Meteorolo
gisk institutt. – I klimaprognosene våre 
fram mot år 2100 ser vi at det både vil bli 
varmere og at det vil komme mer ned
bør. Men stadig mer av denne nedbøren 
vil falle som regn, ikke som snø. Og mer 
av snøen som faller vil smelte bort.

Odda må tredoble kravet
Unntaket er deler av innlandet i Sør
Norge. Spesielt områder som ligger høyt 
eller er kalde om vinteren. Der må bygg
herrer nå belage seg på å bygge enda 
mer solide tak, for at de skal kunne tåle 
mer nedbør i form av snø. Odda kom
mune i Hordaland skiller seg ut som 
den kommunen i Norge hvor forskerne 
mener at innbyggerne må forberede seg 
på den aller største økningen i snø
mengder på tak i framtiden. Her foreslås 
en økning i kravet fra dagens 2,5 kN/m2 
til 7,5 kN/m2, altså en tredobling.

Forskerne har beregnet at 374 kommu
ner vil få en reduksjon av snølasten på 
tak, 21 kommuner får uforandret snø
last, mens 33 kommuner må regne med 

mer snø på tak. – Noen av disse 33 
kommunene bør allerede nå vurdere å 
øke kravet, advarer Tajet. Sintef og 
Meteorologisk institutt har lagd både 
norgeskart og fylkesvise oversikter som 
viser snømengder på tak i framtiden. 
Det forskerne har beregnet er maksimal 
snølast, altså hva taket må tåle i et 
ekstremtilfelle.

Våt snø er også et problem
Forskerne ved Meteorologisk institutt 
fikk i oppdrag å se på to ting: De har 
altså sett på framtidige snømengder. 
Men de ble også bedt om å anslå hvor 
mye våt snø vi kan regne med i fram
tiden. Våt snø på taket får du når det 
regner oppå snøen. Da pakker snøen 
seg sammen. Det kan både føre til vann
skader på taket og til at folk ikke ser 
hvor mye tung snø de egentlig har oppe 
på taket. – For store deler av Norge kan 
vi regne med at det også blir mindre våt 
snø på takene, forteller Tajet. Forskerne 
har brukt flere ulike klimamodeller for å 
kunne si noe om framtidig nedbør på 
tak i Norge. Modellene gir litt forskjel
lige svar, men peker alle i retning av det 
som er konklusjonen her.

Snøbelte over Sør-Norge
Tore Kvande er professor ved Institutt 
for bygg, anlegg og transport på NTNU 

i Trondheim. Han har tidligere vært 
redaktør for den mye brukte Byggforsk
serien fra Sintef, populært kalt bygge
næringens bibel. – Det er nok et stykke 
fram i tid før vi kan redusere kravene til 
tak i Norge, mener Kvande. –Akkurat nå 
bør vi nok heller rette søkelyset mot det 
motsatte. Altså at det går et belte tvers 
over SørNorge, fra Odda i vest til 
svenske grensen i øst, hvor det er aktuelt 
å øke kravene. Kvande tror dessverre 
heller ikke at det er de store pengene å 
spare på å bygge svakere dimensjonerte 
tak. – Husk at de fleste bolighus er serie
produksjon, og da er det mest rasjonelt 
å bygge hus som er dimensjonert for 
også å tåle snølast som kan komme der 
det snør mye.

Mer solide tak nå
Professoren ved NTNU sier det vil over
raske ham om Standard Norge, som 
utformer kravene som skal stilles ved 
husbygging, vil redusere på snølast
kravene før de har sett historiske tall 
som viser at det faktisk blir mindre snø 
på takene. Generelt bygges det mer 
 solide hustak i Norge i dag enn det ble 
for noen tiår siden. Svake tak er vanligst 
på landbruksbygg og industrihaller.

Denne artikkelen er fra nettavisen 
forsk ning.no <http://forskning.no/> og 
er skrevet av Bård Amundsen

I deler av innlandet, spesielt i områder som ligger høyt eller er kalde om vinteren,  
vil det blir mer snø på takene. (Foto: Bård Amundsen)
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Hytteeiere vil boikotte Bamble
Hytte & Fritid nr.3/2014 hadde en artikkel med tittel «Hytteeiere 
vil boikotte Bamble». Fra Ragnar G. Stokke, styreleder i 
Rognstranda Hytte – og Båteier forening, har vi fått opplyst at 
årsmøtet i juli 2014 stemte ned forslaget om  boikott.

Dette til våre leseres info. 

Red. 

Fyrer løs mot danske 
sommerhus-regler
Totalt 124 nordmenn fikk avslag av danske myndigheter på å 
kjøpe fritidsbolig i Danmark i 2012 og 2013, meldte nrk.no for en 
tid tilbake. Den profilerte eiendomsmegleren Espen Solum mener 
danske huskjøp-regler må endres.

Tall fra Justisdepartementet i Danmark, som NRK har fått tilgang 
til, viser at nordmenn ligger på topp når det gjelder å få tillatelse til 
å kjøpe et dansk fritidshus. Men nordmennene topper også 
statistikken når det gjelder avslag på søknader om å kjøpe danske 
sommerhus. 

Totalt 277 nordmenn fikk tillatelse av danske myndigheter til å 
kjøpe fritidshus i Danmark i 2012 og 2013, men så mange som 124 
norske søknader ble avslått i samme periode. – De proteksjonistiske 
reglene for å kjøpe fritidsbolig i Danmark må snarest endres eller 
fjernes, sier eiendomsmeglersjef Espen Solum. Han har drevet sitt 
eget meglerfirma i Kristiansand i mange år, og er lokal leder av 
Huseiernes Landsforbund. Han understreker at forbundet ikke har 
tatt stilling til denne saken.

Det er strenge regler i Danmark for kjøp av sommerhus og 
fritidsbolig dersom man er utlending. Dersom du ønsker å kjøpe et 
sommerhus i Danmark uten myndighetenes tillatelse, må du ha 
bodd i Danmark i fem år, enten sammenhengende eller over flere 
perioder. Dersom du ikke oppfyller dette kravet må du søke 
Justisdepartementet om tillatelse til å kjøpe. Justisdepartementet gir 
kun tillatelse til å kjøpe sommerhus dersom du som søker har en 
særskilt sterk tilknytning til Danmark. Her legges det vekt på at 
kjøperen må ha en særlig familiemessig, næringsmessig, kulturell 
og/eller økonomisk tilknytning til Danmark. Det vil også bli tatt 
hensyn til om kjøperen har en spesiell tilknytning til den 
eiendommen det søkes om.

Kilde: www.nrk.no/sorlandet
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Enklere, raskere og  
rimeligere hyttebygging
Hyttelivet er viktig for mange nordmenn. Vi ønsker at det skal bli enklere, raskere og rimeligere å 
bygge i Norge, og har derfor arbeidet med å forenkle byggereglene. Hytteeierene vil nyte godt av 
dette ved at det blir enklere å legge til rette for hyttefelt og annen hytteutbygging. 

Av: Kommunal- og moderniserings-
minister Jan Tore Sanner (H)

Jeg ønsker at plan og bygningsloven 
skal være en jalov. Avslag på søknader 
må ha en klar begrunnelse i lovverket 
eller i kommunale planer. Ved å forenkle 
plan og byggereglene vil det bli enklere 
å realisere hyttedrømmen. I tilegg vil 
hus og hytteeiere snart kunne bygge 
mindre bygg uten å måtte søke om til
latelse, såfremt det er innenfor dagens 
lover og regler. 

Kommunene skal vedta hvor de vil 
ha hytter og regjeringen legger stor vekt 
på lokaldemokratiet. Det har blitt van
skeligere å fremme innsigelser og færre 
statlige fagmyndigheter får medhold i 
innsigelser mot kommunale vedtak enn 
tidligere. For eksempel godkjente jeg 
rett før jul et hyttefelt og forlengelse av 
en vei til eksisterende hytter ved Mås
vatnet i Måndalen i Rauma kommune. 
I august godkjente jeg en utvidelse av 
Langlia hytteområde i Rindal kommu
ne. Det er kommunene som kjenner de 
lokale utfordringene best og vet hvordan 
de vil utvikle sine lokalsamfunn.

Frem til nå har plan og bygnings
loven fastsatt at bygge og anleggstiltak 
som er basert på et privat planforslag, 
må påbegynnes innen fem år etter at 
planen er vedtatt. Nå har vi avviklet 
denne regelen, noe som er viktig siden 
mange hyttefelt bygges ut over tid. 
Regel endringene vil gi utbyggere og 
grunneiere mer forutsigbarhet og 
 reduserer unødvendig ekstraarbeid.

Stortinget har også vedtatt nye vei
ledende tidsfrister for å sikre raskere 
behandling av innsigelsessaker. Fristene 
sikrer raskere og mer effektive prosesser 

frem til endelig planvedtak, så bygge
prosjekter kan komme i gang raskere.

Fra 1. juli gjør vi det lettere å bygge 
og gjøre mindre endringer på din egen 
hytte. Det skal bli enklere for folk flest å 
gjøre mindre byggetiltak på egen eien
dom uten å måtte søke kommunen. For
slagene innebærer at den enkelte selv tar 
ansvar for at byggetiltaket er i samsvar 
med regelverket, så du må sjekke ut 
kommunens lokale regler. 

Forenklingene vil både gjøre det 
enklere for hus og hytteeiere, og fjerne 
unødvendig papirarbeid i kommunene.

I dag må man søke kommunen om 
tillatelse dersom man vil bygge større 
enn 15 m2 eller nærmere nabogrensen 
enn 4,0 meter. Grensene heves trolig til 
50 m2 for garasjer og uthus, og det fore
slås at disse byggene kan plasseres inntil 
1,0 meter fra nabogrense uten søknad 
eller samtykke fra nabo. For å redusere 
potensielle ulemper for nabo, foreslås 
høydebegrensninger. For flere andre 
mindre tiltak utendørs reduseres 
avstandskravet til 1,0 m fra nabogrense.

Andre forslag til forenklinger er blant 
annet at mindre tilbygg på inntil 15 m2, 
som ikke kan brukes til varig opphold 
eller beboelse, kan oppføres uten søk
nad. Det betyr at for eksempel balkong, 
veranda, åpent overbygget inngangspar
ti, ved og sykkelbod på inntil 15 m2 kan 
oppføres uten søknad. Det foreslås også 
at all reparasjon unntas fra søknadsplikt.

Alle disse endringene har stor praktisk 
betydning også for hytteeiere som ønsker 
å gjennomføre mindre utbygginger, ved
likehold og reparasjoner på hyttene sine. 

Vårt mål er at det skal bli enklere å 
være hytteeier slik at hyttelivet brukes til 
rekreasjon og ikke unødig byråkrati.

«Det er kommunene 
som kjenner de lokale 

utfordringene»

Kommunal- og moderniseringsminister 
Jan Tore Sanner ønsker at plan- og 
bygnings loven skal være en ja-lov. 

– Mer ansvar til den som bygger
– Med det nye regelverket overlates mer ansvar til den som bygger. Det å holde 
god dialog med naboen er alltid vesentlig, men nå er det mer opp til den enkelte 
som bygger å gjøre dette uoppfordret. Kommunen passer, etter det nye regelverket 
som kommer, ikke lenger på at du følger reglene. Det er derfor svært viktig at den 
enkelte setter seg inn i regelverket. Vær også ekstra oppmerksom på å ha godt 
naboskap gjennom god dialog, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. Informa
sjonsdirektør i If Skadeforsikring.

Vennesland minner om at alle regler etter plan og bygningsloven, med teknis
ke forskrifter, gjelder som tidligere. Utnyttelsesgrad og reguleringsplan mv. Dette 
må bygger selv passe på, om ikke de forenklede forskrifter gir detaljert forklaring 
på dette. Forsikringsselskapene forutsetter (som tidligere) at tekniske krav og stan
darder følges. Og bygninger må forsikres, som før, understreker hun. 
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Ta og gi – 
hyttekommune versus hytteeiere
Hyttebyggingen på Hvaler-øyene kom for alvor i gang i 1950-årene. I starten var det små 
hytter med god utsikt og båtplass, og det var folk fra Nedre Glomma-regionen som kom med 
sine snekker. Etter at bilfergen kom tidlig på 60-tallet, økte hyttene både i antall og volum – 
og nå kom også Oslo-folket til Hvaler-øyene utenfor Fredrikstad.

Av: Mona Flemmen,  
leder Hvaler Hytteforening

I 1976 ble det byggeforbud på Hvaler og 
det har det vært siden. På 2000tallet 
startet en ny fase hvor gamle hytter ble 
renovert, bygget om og fornyet og 
mange hytter fikk en standard som lig
ner mer på bolighus, noe som videre har 
medført at tidsperioden hyttene blir 
benyttet har økt betraktelig. 

Hvaler i Østfold fylke, har i dag 4400 
fritidseiendommer fordelt på 4 store 
øyer; Vesterøy, Spjærøy, Asmaløy og 
Kirkeøy. I tillegg har en mange andre 
mindre øyer som Nordre og søndre 
Sandøy, Herføl, Ingerholmen, Kjerring
holmen osv. hvor det også er hyttebe
byggelse. Ut fra tall kommunen har lagt 
frem er det 1,02 hytte per innbygger på 
Hvaler. 

Det ble høsten 2012 gjennomført en 
kartlegging av «Hyttefolkets bidrag til 
Hvalersamfunnet», utført av Østfold
forskning og Miljøkom AS på vegne av 
Hvaler Hytteforening. Konklusjonen på 
denne rapporten viser at næringslivs
aktører og administrasjonen i kommu
nen stipulerte at 5090 % av omsetnin
gen kan tillegges hyttefolket og ringvirk
ninger av hyttelivet i kommunen. Hytte
folket skaper arbeidsplasser innenfor 
varehandel, bygg og anlegg, kultur og 
turistnæringen. Det fremkom også i 
rapporten viktigheten av at kommunen 
må planlegge sitt arbeid med hytte folket, 
som en viktig ressurs. 

Kravet til en aktiv og lettvint hverdag 
øker, i dette legger jeg at vi alle krever og 
ønsker mer komfort i våre omgivelser, 
med andre ord at vi tar i bruk velferds
teknologi. Dette ønsket har vi også dratt 
med oss videre til våre hytter, både fordi 
vi ønsker å ha det komfortabelt, og fordi 

vi tilbringer store deler av året på hytta. 
Økt aktivitet og krav til sysselsetting i 
fritiden er også en del av det. I dette bil
det vet vi at kommunene har krav på seg 
til å bruke velferdsteknologi som et 
middel til folkehelsearbeid og til bruk i 
sitt omsorgstilbud. Bruk av smarttelefo
ner, alarmsystemer, smartmålere, kom
fyrvakter og trygghetsalarmer er noen 
eksempler på elementer i en slik prak
tisk hverdag. Denne nye  teknologien 
som kommer over oss i rekordfart, gjør 
at ting blir mer tilgjengelig, enklere og 
ikke minst tryggere for oss som indivi
der. 

Ser vi på hvilke konsekvenser dette 
har for hyttefolket, ser vi at dette bidrar 
til tryggheten og vissheten om at ulike 
tjenestetilbud er innenfor rekkevidde 
selv om vi er på hytta. Det spiller ingen 
rolle om vi er hjemme eller på hytta, da 
f.eks. hjemmetjenesten får de samme 
varslinger dersom uhellet skulle være 
ute. Eller du kan bestille de samme tje
nestene ved å bruke appen på din egen 
smarttelefon. I alle landets kommuner 
er det et krav om å trekke inn bruken av 
velferdsteknologiens muligheter i sine 
handlingsplaner. 

I forbindelse med kommuneplanen i 
Hvaler kommune, har det dog frem
kommet at det ikke er ønskelig at kom
munen skal bygge ut veier til fritidseien
dommene, da dette vil medføre større 

og økt belastning på hjemmesykepleie
tjenesten. Det som faktisk ble skrevet på 
rådhuset var at «god veiforbindelse frem 
til hyttene ville kunne øke utgiftene til 
kommunens omsorgstjeneste». Da jeg 
som hytteeier og leder av Hvaler Hytte
forening, med 2100 medlemmer, ble 
gjort oppmerksom på hva som forelå 
beskrevet i planene, måtte jeg reagere. 
Det er helt uhørt at veiutbygging ikke 
skal utføres med begrunnelse i at da kan 
fritidseiendommer utnyttes lengere 
perioder i året. Vi lever i 2015 og vi vet 
at den generasjonen som nå er pensjo
nister er svært spreke, aktive og ønsker 
en fritid med sysselsetting, noe som 
igjen gjør at de ønsker å være på hytta 
store deler av året. 

Mange steder på Hvaler er det også 
slik at hyttefolket selv, i samarbeid og 
overenskomst med grunneier, er de som 
står for både det økonomiske utlegget 
og praktiske veiutbyggingen inn til den 
enkelte hytte og hyttefelt. Det er derfor 
vi blant annet har så mange «veilag» på 
Hvaler. Kommunen vil derfor i seg selv 
ikke få noen økte utgifter på veibygging, 
men slik systemet fungerer i dag så vil 
hyttene bli mer brukt utover sommer
sesongen og til dels hele året. 

En annen påstand er også at Hvaler
kommunens merutgifter på hyttefolket i 
forbindelse med omsorgstjenesten ikke 
utgjør de alt for store summer, tatt i 
betraktning de inntekter kommunen og 
næringsliv selv har stadfestet at de har 
fra hyttefolket. Eiendomsskatt ble inn
ført på fritidseiendommer og for fast
boende i 2013. Dette har gitt kommu
nen en langt romsligere økonomi, noe 
som bør kunne bidra til at hyttefolkets 
økte bruk av hytta ikke skal legge noen 
begrensninger for veiutbyggingen og 
igjen det kravet vi har til en god velferd. 

«Kravet til en aktiv  
og lettvint hverdag  

øker»
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Waterment leverer
renseanlegg for gråvann.

Kompakte og effektive renseløsninger for gråvann 
fra enkelthusholdninger og hytter. Med våre
produkter kan du få innlagt vann på hytta uten 
kostnadskrevende frakt og anleggsarbeider.
Renseanlegget er enkelt å montere og rimelig i
innkjøp.

Pris for komplett anlegg, R2, kr. 42 500,–
Ved samlet salg til flere hytter i nabolaget eller  
hytteforeningen utarbeider vi et eget tilbud.

www.waterment.no

Hvorfor velge oss?

✔ Ingen lukt

✔ Rimelig pris

✔ Enkel montering

✔  Ingen behov for  
kostnadskrevende anleggsarbeid

✔ Krever ikke kjørevei til hytta

Ring oss på 905 46 133

Ta og gi – 
hyttekommune versus hytteeiere

Artikkelforfatter Mona Flemmen, leder i Hvaler Hytteforening. 



– 10 –

Tekst: Tove Helen Selbæk

Til tross for at det har vært en nitidig 
tautrekking i form skriftlig og muntlig 
korrespondanse frem og tilbake, så ten
ker ikke hyttelaget å gi seg med det før
ste. Allerede i 2009 tok hyttelaget kon
takt med kommunen, og hevdet at sum
men på 84.000 kroner var for høy. Rau
land har omkring 2.000 hytter, hvorav 
hyttelaget mener cirka 1.000 hytter er 
blitt belastet med et for høyt anleggsbi
drag. Hele 30 millioner kroner mener 
hyttelaget at kommunen bør tilbakebe
tale, det vil si at de etter hyttelagets syn 
har fakturert hele 30.000 kroner for mye 
per hytte. – Vi har bedt om dokumenta
sjon for størrelsen på anleggsbidraget. 
Anleggsbidrag er et spleiselag. Vi har 
derfor krevd at kommunen skal frem

legge selvkostregnskapet hvor de fortel
ler oss hvordan de har kommet frem til 
at hytteeierne skal betale over 84.000 
kroner for å koble seg til det kommuna
le vann og avløpsnettet, sier Arne Georg 
Trondahl (leder i Bjønnskarhuagen 
Hytte lag) og Ole Jan Olsen, medlem i 
hyttelaget. 

Rabatt
De to har også påpekt at kommunen har 
bevilget rabatt til «gamle» hytteeiere, 
samt til turistnæringen og private 
 boliger i boligfelt. – Rådmannen i Vinje 
kommune benekter rabatt til turistnæ
ringen, selv om vi har dokumentasjon 
på det motsatte. Etter fem år har kom
munen fortsatt ikke villet legger frem 
sine regnestykker, sier de to hytteeierne 
videre, og understreker at det ikke er 

Hyttevel i kamp 
mot byråkratiet
Bjønnskarhaugen Hyttelag i Vinje kommune (Rauland/Telemark) har i over 5 år ført en viktig prinsipiell 
kamp for å få tilbake penger de mener kommunen urettmessig har krevd inn for å dekke hytteeiernes 
tilknytning til vann- og avløpsanlegget i kommunen. 

Leder Arne Georg Trondahl  
i Bjønn skaraugen Hyttelag
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hyttefolket som skal betale for utviklin
gen av turistnæringen, kun for vann og 
kloakktilknytning til den enkelte hytte. 

Ingen innsikt
Det har blitt benyttet advokat uten at det 
førte frem. – Vi har dessuten klaget til 
kommunen uten at kommunen engang 
har villet behandle klagen. Vi har bedt 
Fylkesmannen i Telemark kreve at Vinje 
kommune skal legge frem sin dokumen
tasjon, krevd at revisjonen skal gjen
nomgå saken, bedt sivilombudsammen 
om assistanse og tilskrevet statsråd Jan 
Tore Sanner. Fylkesmannen i Telemark 
har trenert saken i fire år og statsråd Jan 
Tore Sanner har ikke svart. Ennå har vi 
ikke oppnådd at kommunen gir oss inn
sikt i selvkostregnskapet. Alt dette gjør 
oss frustrerte og har derfor meddelt 

Vinter på Rauland

Ole Jan Olsen, medlem i Bjønn skaraugen 
Hyttelag

kommunen via pressen at vi mener 
kommunen har noe å skjule.

Håpløs kamp
Hytteforeningen har via TA fått infor
masjon om at Vinje kommune ønsker et 
møte med for å få denne saken ut av 
verden. Per dags dato har de imidlertid 
ikke mottatt noen invitasjon. De har 
nylig bedt om et møte, så får tiden vise 
hvordan dette faller ut. – Avslutningsvis 
vil vi gjerne understreke at vi selvsagt 
betaler vår andel av utbyggingen, men 
da må kommunen dokumentere at man 
har behandlet alle likt. Dette har vært en 
lang og håpløs «kamp» mot byråkratiet, 
men vi har ikke planer om å gi oss før vi 
får de svarene vi har krav på, sier de to 
representantene for hyttelaget til slutt. 
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NHF´s juridiske 
hjelpetjeneste
Foruten å være en juridisk hjelpetjeneste for medlemmene, tar Norges 
Hytteforbund opp hyttepolitiske saker og er høringsinstans i saker fra 
myndighetene. Her får du en oversikt over hva NHF har vi jobbet med 
opp gjennom årene, fra forbundet ble etablert i 1971:

Spørsmål omkring 
tomtefeste, veisaker, byggesaker, naboloven,  

renovasjon, skattespørsmål, salg/kjøp av hytte/tomt, 

 vassdragsloven, generelle tekniske spørsmål, 

reguleringssaker, hyttesameier, 

generasjonsoverdragelse, skifte/arv, utslipp,  

utleie av hytte, servituttloven, strømpriser, 

parkering, båtplass, bobil, friluftsloven, konsesjon, 

tinglysning, snøscootere, beite, forsikringsoppgjør, 

avgifter generelt, ulovlig hogst, bruksendring, 

krepsefiske, nabospørsmål,  

spørsmål om jakt- og fiskerettigheter med mer.
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Mulig privatisering av Statskogs 
 skogvirksomhet
Statskogs styre har fått i oppgave fra eier, Landbruks- og matdepartementet, å belyse ulike modeller 
for privatisering og organisering av Statskogs skogvirksomhet på økonomisk drivbare arealer, inkludert 
økonomiske og praktiske konsekvenser av modellene.

Dette omfatter videreføring og eventuelt også utvidelse av 
pågående arronderingssalg, samt andre former for privatise
ring av Statskog SF sin skogvirksomhet. 

Regjeringen understreker at de opptatt av allmennhetens 
adgang til og vilkår for jakt, fiske og friluftsliv. Styret i Statskog 
er derfor bedt om å belyse i hvilken grad disse interessene kan 
bli påvirket som følge av privatiseringen av skogvirksomheten, 
og på hvilken måte en kan sikre at de ikke blir dårligere. 

Arbeidet med å se på ulike modeller, inkludert vurderte 
konsekvenser ved de ulike modellene, er i gang. Styret vil legge 
fram sin innstilling for eier innen 1. mars.

Statskog er i dag grunneier til om lag 60 000 kvadratkilome
ter, det vil si om lag en femtedel av fastlandsNorge. Om lag 
seks prosent av Statskogs areal er produktiv skog (ikke ibereg
net vernede områder, områder som ligger i verne prosess og 
miljøelementer). 

 Statskog har de siste årene stått for om lag seks prosent av 
all avvirkning av skog i Norge. Med unntak av 2014, da Stat
skogs avvirkning utgjorde vel fire prosent.

Kilde:
www.statskog.no

Taper millioner
På NRK Buskerud sin nettside kunne man for en tid tilbake lese at kommuner over hele landet  
taper millioner av kroner på at Folkeregisteret ikke gjør jobben sin. 

Det er ordfører i Flå, Tor Egil Buøen, som setter saken på agen
daen. Han forteller at problemet bunner i at mange unnlater å 
melde adresseforandring til den kommunen de flytter til, og 
derfor fortsetter å betale skatt til kommunen de flyttet fra.  
– Folkeregisteret må gjøre jobben sin, fremholder Buøen. Han 
ble oppmerksom på problemstillingen, etter at det i fjor flyttet 
inn folk i 34 nye leiligheter og sekssyv nye bolighus i Flå, 
mens folketallet forble uendret på papiret. – Da ringer det jo 
en liten bjelle, sier Buøen. Han mener dette er et stort problem 
for en liten kommune som Flå, og enda verre for de store kom
munene.

Tidligere hadde Folkeregisteret kontor kommunevis, men 
de er nå delt inn i ulike regioner. – Jeg mener vi har sentralisert 
Folkeregisteret. Det er sikkert fint for dem som jobber der, og 
det er sikkert et stort fagmiljø som er trivelig på alle måter, 
men funksjonen med tanke på å følge med på hvor folk bor 
hen i landet, er borte, sier ordføreren. – Det er jo en del penger 
som går tapt for en liten kommune. Mange blir nok gratis
passasjerer uten å tenke over det selv.

Kilde:
Nrk.no/Buskerud
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Friluftsliv for alle
Ni av ti nordmenn kan regnes som friluftslivsbrukere. Likevel har veksten i deltakelsen blant  
de eldre aldersgruppene stoppet opp. Mens de aller yngste er aktive, har ungdom en tendens  
til å svikte de tradisjonelle friluftsaktivitetene.

Friluftsliv er det vi liker å gjøre når vi er ute i naturen, enten 
det er å fiske i fjæra eller å kjøre slalåm i puddersnø. Friluftsliv 
gir økt trivsel og bedre folkehelse. Naturopplevelser har en stor 
betydning for folk i det daglige. Allemannsretten sikrer at folk 
kan bevege seg fritt i utmark. I tillegg kjøper staten opp områ
der som tilrettelegges for friluftsliv.

To tredjedeler av befolkningen ønsker å drive med fysisk 
aktivitet i naturen og nærmiljøet (Synovate, 2010). Undersø
kelser viser at det først og fremst er fred og ro, og det å komme 
ut i frisk luft, folk ønsker når de går på tur. Store og små natur
opplevelser blir minner for livet.

Det er et grunnleggende prinsipp at vår generasjon har et 
ansvar for å gi kommende generasjoner like gode muligheter 
til naturopplevelser som vi selv har fått.

Mange områder som egner seg godt for friluftsliv, brukes til 
andre formål, spesielt i og ved byer og tettsteder. Forurensning, 
forsøpling og støy både til lands og til vanns, truer områder 
som brukes til friluftsliv.

Frivillige organisasjoner har en viktig rolle i å tilrettelegge 
og motivere for ulike friluftslivsaktiviteter. Barnehager og 
grunnskoler har også ansvar for at det drives friluftslivsaktivi
teter for den yngste delen av befolkningen. Kommunen tar 
vare på friluftslivsområder gjennom sin arealplanlegging.  Kyst 
og strandstrekninger anses som viktige friluftslivsområder og 
slike områder sikres, slik at disse områdene ikke brukes til for
mål som hindrer friluftsliv.

Kilde: www.miljostatus.no

http://www.miljostatus.no
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Friluftslivets år 2015
Friluftslivets år markeres i 2015 for å bidra til varig økt deltakelse i friluftsliv, og gi  
økt oppmerksomhet om friluftslivet. Dette er tredje gang at friluftslivets år markeres med  
en rekke aktiviteter i hele landet, hele året igjennom. 

Klima og miljødepartementet er hovedansvarlige for frilufts
livets år. Miljødirektoratet er prosjektleder, mens Friluftslivets 
fellesorganisasjon står for daglig ledelse og gjennomføring. 
 Friluftslivets år 2015 vil ha fokus på friluftsliv i nærmiljøet, på 
fritidsfiske og på opplevelse av kulturminner i naturen. 
Frilufts livets år 2015 skal gi økt bevissthet om friluftslivets 
positive effekter knyttet til folkehelse og bidra til økt bevissthet 
og økt kunnskap om allemannsretten. 
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NHF's kommentarer til nytt  
lovforslag om motorferdsel

Norges Hytteforbund er derfor ikke enig 
i forslaget fra departementet. Vi mener 
at dagens regler om scooterbruk begren
set til «bruk for nytte» må være tilstrek
kelig. Bruk utover dette vil redusere 
bruksgleden for hytteeiere og friluftsfolk.

Lovforslaget inneholder punkter om 
innføring av fartsgrenser. Norges Hytte
forbund ser selvsagt sterkt behov for 
dette om scooterkjøring tillates. Men vi 
vil påpeke at det i praksis blir liten eller 
ingen mulighet for myndighetene å 
håndheve slike regler. Vi er redd for at 
regler om fartsgrenser blir illusoriske, da 
vi ikke har noe Utrykningspoliti for 
fjellheimen. Norges Hytteforbund vil 
også påpeke at innføring av lovlig for
nøyelseskjøring meget lett vil spre seg 
utenfor de godkjente traseer, uten at 
man i praksis kan forhindre dette. 

Spesifikke kommentarer
Dersom lovforslaget likevel går igjen
nom, ønsker vi å sette fokus på ny 
 paragraf 4 a.

Den foreslått teksten er som følger:

I planarbeidet skal kommunen ta hen
syn til 
a) støy og andre ulemper for friluftsliv, 

naturmangfold, bolig og hytteom
råder, kulturminner og kulturmiljø 

b) sikkerheten for de som kjører og 
andre. 

Planforslaget skal 
a) utrede virkningene løypene vil ha for 

friluftsliv og naturmangfold i plan 
og influensområdet 

b) kartlegge og verdsette friluftslivsom
rådene der løypene planlegges og 
vurdere betydningen av disse områ
dene opp mot øvrige friluftsområder 
i kommunen. 

Kommunen kan ikke treffe vedtak om 
snøscooterløype over en eiendom før 
grunneier har samtykket til slik løype.

Norges Hytteforbund mener at teksten 
her bør tillegges følgende:

«Ved en potensiell konflikt mellom 
punkter i a) og b) om ny scootertrasé, 

skal hensynet til punktene a) og b) ha en 
høyere prioritering enn legging av 
scooter løyper».

Under side 10: Tredje ledd.
Kommunen skal gi bestemmelser om 
bruken av løypene. Disse skal som et 
minimum omfatte regler om fartsgren
ser, tidspunkt og tidsrom for kjøring 
(når på dagen, ukedager/helger/høyti
der, når på året m.v.).

Norges Hytteforbund mener dette må 
endres til:
Tredje ledd: Kommunen skal gi bestem
melser om bruken av løypene. Disse skal 
som et minimum omfatte regler om 
fartsgrenser, tidspunkt og tidsrom for 
kjøring (når på dagen, ukedager/helger/
høytider, når på året, m.v.). Tidspunkt 
på kjøring skal, av sikkerhetsmessige 
hensyn og støyhensyn, begrenses til 
dagtid. Videre skal man ta spesielt hen
syn til tidsrom for kjøring i områder 
som brukes mye av friluftsinteresserte 
mennesker, og i slike områder skal ikke 
snøscooterløyper brukes i helgene, 
skole ferier og helligdager. 

Under side 11:

Femte ledd: Bestemmelsen nevner en 
rekke hensyn kommunen må ta når løy
pene skal etableres. Løypene bør ikke 
etableres i strid med disse hensynene. 
 
Når det gjelder støy, vil Miljødirektora
tet utarbeide veiledningsmateriale med 
føringer og anbefalinger for hvordan 
støy skal behandles i planleggingen av 
snøscooterløyper. 

Kommentar fra Norges Hytteforbund: Vi 
er sterkt uenig i at dette forslaget kan leg
ges fram for vedtak uten tydelig retnings
linjer for støy. Selv om det finnes klare 
retningslinjer for trafikkstøy i våre 
by sam funn (jfr T 1442 ), er støyforurens
ning i våre bysamfunn et stadig økende 
problem, og folk søker fjellet og utmark 
for å få rekreasjon og fravær av slike 
belastninger. Da må det ikke kunne inn
føres et forurensningsregime i viktige 
rekreasjonsområder i norsk natur som 
har mindre beskyttelse av lover og for

Norges Hytteforbund takker for at vi har 
blitt invitert inn til å gi kommentarer på 
nytt lovforslag.

Norges Hytteforbund er en fri og uav
hengig interesseorganisasjon. Forbundet 
er en partipolitisk uavhengig og med
lemsstyrt organisasjon. 

Våre vesentligste anmerkninger er føl
gende: Lovforslaget vil, slik NHF ser det, 
redusere bruksgleden for hytteeiere, 
redusere bruken av hytter, og derav sette 
verdier på spill for kommunen og eiere 
av fritidseiendommer. 

Norges Hytteforbund er ikke enig i for
slaget fra departementet, ettersom det 
samtidig vil være en trussel mot allmen
ne friluftsinteresser. Vi mener at dagens 
regler for snøscooterbruk, basert på 
«bruk for nytte» må være tilstrekkelig, 
og bruk utover dette vil hovedsakelig 
medføre ulemper for omgivelsene.

Generell kommentar
Det har vært flere brukerundersøkelser 
som viser hva hytteeiere og brukere av 
hytter setter mest pris på med bruken av 
hytter. Undersøkelser er gjort i regi av 
en rekke kommuner, men vi kan vise til 
at ro og fred, aksess til natur, tilgang til 
skiløyper om vinteren og turstier om 
sommeren, er det viktigste. Undersøkel
sen gjort for Sigdal kommune http://
brage.bibsys.no/xmlui/hand
le/11250/142048 viser at motorbruk har 
ingen interesse for hytteeiere.

En undersøkelse fra Virke viser at hytte
eiere legger igjen verdier for ca. 6,5 mil
liarder kroner hvert år i kjøp av varer og 
tjenester i forbindelse med den vanlige 
bruk av eiendommene. 

Dette gjøres ved siden av verdiskapin
gen hytteeiere har i forhold til bygging 
av hytter og betaling av lokale skatter og 
avgifter. 

Lovforslaget vil etter NHF`s oppfatning 
redusere bruksgleden for hytteeiere, 
redusere bruken av hytter og derav sette 
verdier på spill for kommunen. 

http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/142048
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/142048
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/142048
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Følgende pressemelding gikk ut fra Norges Hytteforbund:

Snøscooterkjøring for fornøyelse:

NHF er ikke enig i forslag 
fra Miljødepartementet 
Norges Hytteforbund er en fri og uavhengig interesseorganisasjon. Forbundet 
er en partipolitisk uavhengig og medlemsstyrt organisasjon.

Norges Hytteforbund er uenig i forslaget fra Miljødepartementet med følgende 
argumentasjon:

• Det finnes ingen kommersielle eller nyttighetsmessige argumenter for hvor
for man skal endre dagens regulering av snøscooterkjøring

• Hytteeierne og friluftsinteresserte ønsker ro, fred tilgang til natur og tilgang 
til skiløyper om vinteren. Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring vil 
medføre støy og snøscooter løyper vil krysse skispor. Dette vil skape kon
flikter mellom hytteeiere, friluftsinteresserte og snøscootere.

• Hytteiene legger igjen store verdier i utvikling av utkant Norge. En økt snø
scooterbruk kan reduser bruksgleden for hytteeiere og derav sette verdier på 
spill for Norge.

• Lovforslaget inneholder punkter om innføring av fartsgrenser. Norges Hyt
teforbund ser selvsagt sterkt behov for dette om scooterkjøring tillates. Men 
vi vil påpeke at det i praksis blir liten eller ingen mulighet for myndighetene 
å håndheve slike regler. Vi er redd for at regler om fartsgrenser blir illusoris
ke, da vi ikke har noe Utrykningspoliti for fjellheimen.

• Hele lovutkast har en rekke svakheter, dersom det blir vedtatt. 
 – Det er ingen sentral regulering når snøscooterkjøring kan tillates. Dette 

er opp til kommunene å gjøre.
 – Det er beskrevet at man skal ta hensyn til boliger og hytter i form for fart, 

støy og kjøreregler. Men det er ingen bestemmelser på hva støygrensen 
skal være.

 – Det er beskrevet risiko ved snøscooterkjøring, men f.eks. kryssing av ski
spor er ikke nevnt hvordan skal gjøres.

Norges Hytteforbund synes dagens regulering av kjøring med snøscooter er til
strekkelig og anbefaler å avvise saken.

Kontaktperson for pressemelding
Trygve Jarholt
Styreleder

skrifter enn hva man finner i byer og 
tettbygde strøk.

Som nevnt tidligere i vårt dokument, så 
er «å nyte fred og ro» et av de viktigste 
bruksområder. Forslaget inviterer til en 
potensiell konflikt mellom hytteeiere, 
friluftsinteresserte mennesker og lokal
befolkningen, uten at dette er regulert. 

Norges Hytteforbund vil videre legge 
stor vekt på planarbeid i den enkelte 
kommune, for at eventuell etablering av 
traséer og løyper for scooterbruk skal 
måtte skje i nært samarbeid med de 
lokale hytteforeninger som har registrert 
seg som representanter for hytteeierne i 
kommunen. Den enkelte kommune bør 
få lovpålagt plikt til å innhente uttalelser 
og forslag fra hytteeiernes lokale organi
sasjoner om slike opplegg, for å sikre at 
saksbehandlingen og forberedelser til 
planforslag har tatt i betraktning hytte
eiernes interesser. 

Videre, under side 11, er det gitt 
 følgende presisering i lovforslaget: 

Kravet om å ta hensyn til sikkerhet 
innebærer blant annet at løypene ikke 
bør legges i skredutsatte områder eller 
bratt terreng. I forbindelse med snø
skred nyttes gjerne begrepet «bratt ter
reng» for terreng brattere enn 30°. De 
aller fleste snøskred utløses i områder 
brattere enn 30°. Snøskred kan imidler
tid unntaksvis også starte i moderat 
bratt terreng (25–30°), særlig ved dårlige 
vær og stabilitetsforhold. Med «skred
utsatte områder» menes områder som 
kan nås av snøskred som enten er fjern
utløst, utløst av andre, eller naturlig 
utløst, altså utløpsområder for skred. 
Det anbefales at kommunene benytter 
tilgjengelige kartdatabaser, eksempelvis 
fra NGI, for å unngå å legge løyper i 
bratt eller skredutsatt terreng.

Norges Hytteforbund understreker 
behovet for at hensynet til skiløyper må 
innarbeides i lovforslaget. Snøscooter
løyper og skiløyper vil nødvendigvis 
krysse hverandre i enkelte områder.

Norges Hytteforbund mener derfor 
 følgende avsnitt må legges til:

«Snøscooterløyper skal primært ikke 
krysse skiløyper. Der disse krysses skal 
snøscooterløypene merkes spesielt og 
hastigheten reduseres for å unngå ulyk

ker. Planlegging av kryssing av skiløyper 
skal ikke skje i områder som ansees med 
høy risiko for ulykker, f.eks. der de som 
bruker skiløypene ikke har oversikt 
grunnet sving, vegetasjon, og der de kan 
ha stor fart». 

Avsluttende kommentar
Norges Hytteforbund mener at samspil
let mellom hytteeiere, grunneiere og 
kommunene må fungere bra for at alle 
skal ha en god opplevelse av naturen.

Vi mener at dette lovforslaget vil øke en 
konflikt mellom lokalbefolkningen og 
hytteeiere, noe som vil være svært  uheldig.

Norges Hytteforbund mener derfor at 
dette lovforslaget ikke bør legges fram i 
nåværende form. 

Med vennlig hilsen

Trygve Jarholt
Styreleder NHF
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Har du 
flyttet?

Husk å 
melde ifra 
til oss  
om ny 
adresse!

Innkalling til 
Hyttetinget 2015

Lørdag 21. mars kl. 11–17
avholdes Hyttetinget 2015. 

Årsmøtet skal denne gang finne sted i Oslo-området. 
Se vår nettside, www.hytteforbund.no,  

for info/agenda for møtet. 

Sakspapirene sendes direkte til de som er påmeldt.
Andre som ønsker sakspapirene må henvende seg til sekretariatet. 

Påmelding til sekretariatet gjøres enten på 
e-post til norges@hytteforbund.no.

telefon 23 27 37 60 eller faks 23 27 37 61

Benytt denne anledningen til å være der det skjer  
og ta del i NHFs fremtid.

VI ØNSKER VÅRE MEDLEMMER VEL MØTT!
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§NHFs jurist Gunnar Svendsen svarer på  
henvendelser fra våre medlemmer.

Juristen svarer

Forkjøpsrett
Jeg overtok for noen år siden, fra mine 
foreldre, en fritidseiendom i Valdres. Av 
utskriften fra grunnboken/Statens Kart
verk, fremgår det at det i 1970 ble ting
lyst en forkjøpsrett for eiendommen 
dersom denne selges ut av familien. For
kjøpsretten er tegnet til fordel for min 
fetter som fortsatt lever. Nå har jeg fått 
høre at en slik forkjøpsrett etter loven er 
tidsbegrenset og at den snart vil falle 
bort. Er dette riktig?

Svar.
Ja, dette er korrekt. Av loven om løy
singsrettar § 6 fremgår det at en slik for
kjøpsrett gjelder for en lengstetid på 25 
år. Denne bestemmelsen trådte i kraft 
01.07.1995, og i ikrafttredelsesbestem
melsen i lovens § 23 er det tatt inn en 
bestemmelse som sier at forkjøpsrett 
som er avtalt før loven trådte i kraft, tid
ligst faller bort 20 år etter lovens ikraft
tredelse. Dette betyr at slike forkjøpsret
ter som det her er snakk om, tidligst fal
ler bort pr. 01.07.2015, forutsatt at det 
da er 25 år eller lenger siden de ble 
avtalt. Se for øvrig artikkel om dette 
på s. 4.

Reguleringsplan
Vi har en fritidseiendom på vestlandet. 
Hytta ble bygget i 2002 på selveiet 
grunn. Tomten ble regulert til fritids
bebyggelse i.h.t. en reguleringsplan fra 
1999. Adkomsten til hytta har vært 
basert på kjøring til en felles parkerings
plass. Herfra har vi gått videre til fots. 
Nå er vi 5 hytteeiere som har gått 
sammen og bedt grunneieren for områ
det om tillatelse til å bygge vei til disse 

hyttene, med stikkveier inn til hver 
enkelt hytte. Avtale med grunneier er 
inngått.

Vi har vært av den oppfatning at det 
ville være tilstrekkelig å søke om bygge
tillatelse for denne veien, men nå sier 
kommunen at vi må lage et forslag til ny 
reguleringsplan for hele området, som 
ble regulert i 1999. Er dette korrekt?

Svar.
Av plan og bygningsloven § 281, frem
går det at endring av reguleringsplan i 
utgangspunktet forutsetter at det utar
beides ny plan. I 2. ledd i bestemmelsen 
er det imidlertid bestemt at mindre 
vesentlige endringer i reguleringsplanen 
kan gjøres av kommunens faste utvalg 
for plansaker. Dersom det er snakk om 
endring i selve reguleringsformålet, bør 
dette som regel betraktes som en vesent
lig endring. Utvalgets skjønn i saker 
som dette kan overprøves (ankes) etter 
vanlige regler i loven.

Her kan vi altså ikke gi noe fasitsvar. 
Dersom kommunen står fast på at ny 
reguleringsplan er nødvendig må dere 
nok forberede dere på at dere ikke slip
per unna dette.

Veiloven og standard-
hevning av privat vei
Vi er i alt 43 hytter i et område som alle 
bruker en privat vei som adkomst til 
hyttene. Alle har tinglyst veirett inntatt i 
våre festekontrakter. Nå har vi blitt pre
sentert en betydelig ekstraregning 
(utover det vi er vant til å betale for årlig 
vedlikehold) for det som våre 3 grunnei
ere kaller «utbedring av veien». Det som 
er gjort, er etter vår oppfatning ikke en 

utbedring men en klar standardhevning. 
Veien er gjort ca 1 ½ m bredere, og det 
er laget nye stikkrenner der grunneierne 
etter eget forgodtbefinnende har funnet 
dette nødvendig.

Denne standardhevningen av veien 
har skjedd i forbindelse med at det len
ger inn på fjellet skal bygges ut et felt 
med i alt cirka 30 hytter, som grunneier
ne har gått sammen om. Utbyggingen av 
veien har muligens vist seg nødvendig 
av hensyn til den anleggstrafikken som 
vil komme i forbindelse med utbyggin
gen. Vi, «gamle hytteeiere» er ikke blitt 
varslet om at en slik regning ville 
komme før veibyggingen ble satt i gang. 
Må vi akseptere en deltakelse i grunn
eiernes utgifter for utbygging av nye 
hytter?

Svar.
Et slikt spørsmål som dette er alltid van
skelig å svare på. Mange hensyn kom
mer inn her. 

Etter veiloven § 54 plikter dere å 
delta i utgiftene med utbedring av veien. 
(Det er nok derfor grunneierne bruker 
dette begrepet i sin regning til dere). 
Hva som er utbedring gir loven ikke noe 
uttømmende svar på, men i praksis har 
man sagt at fellesskapet må delta i det 
som kreves for at veistandarden blir 
«forsvarleg og brukande». Det som f.eks. 
blir betraktet som utbedring som felles
skapet må delta i på linje med vedlike
hold, er; brubygging, breddeutvidelser, 
kurveutrettinger, forsterking av vegkan
ten og lignende.
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Flå:

Hvorfor er hytta viktig 
for min kommune?
Reiselivet og hytteturismen kom til Hallingdal med åpningen av Bergensbanen i 1909.
I Flå, som er den kommunen i Hallingdal som ligger nærmest Oslo, var det svært lite hyttebygging før 
på 1960-tallet. Dette står i veldig motsetning til hva som skjedde i de 5 andre Hallingdals-kommunene.  
Noe av årsaken til dette, er at det i Flå, i norsk sammenheng, er store skog- og utmarkseiendommer.  
Gode tømmerpriser førte til at det ikke var «nødvendig» å selge hyttetomter.

Av: Tor Egil Buøen,  
ordfører i Flå kommune/Buskerud

Rundt tusenårsskiftet forandret dette 
seg. Dette førte til at hytteutvikling ble 
næring også i Flå. I år 2000 var det cirka 
900 hytter i Flå, i dag nærmer antallet 
seg 2000. Hyttebygging er selvfølgelig 
viktig for de som selger tomter. Fra 
kommunen sin side, ser vi nok at det er 
vel så viktig med arbeidsplasser knyttet 
opp mot hyttebygging, om det er grunn
arbeid, bygging, brøyting, vedlikehold 
eller annen service er ikke så nøye, men 
vi ser tydelig at hyttebyggingen i Flå 
kommune skaper mange arbeidsplasser. 

Det har også vært en voldsom utvik
ling av servicetilbudet i Flå, med søn
dagsåpent kjøpesenter, hotell og mc 
Donalds. Hytteturistene, både de i Flå 
og de som holder til lengre oppover 
dalen, er gode kunder her. Det er helt 
klart at uten hyttefolket hadde det ikke 
vært behov for 17 butikker til å betjene 
1070 innbyggere i Flå. 

Flå kommune har årlige møter med 
styrene i de ulike hyttevellene i kommu
nen. Vi stiller også på medlemsmøter i 
velforeningene når vi blir spurt om det. 
Vi passer på at styrene i hytteforeninge
ne får diverse planer på høring, og, så 

langt som praktisk mulig, blir informert 
om informasjonsmøter og lignende. 

Vi prøver å ha en så lav terskel som 
mulig for hyttefolket, slik at alle skal få 
komme med sine syn eller prate med 
ordfører/rådmann om de har noe de vil 

meddele. Det betyr ikke at vi nødven
digvis følger de råd vi får, men vi prøver 
i alle fall å lytte.

Vi har ikke innført eiendomsskatt. 
Vi har ment at det har vært viktig for 

utvikling av reiseliv og annet næringsliv 
at vi ikke har eiendomsskatt. Foreløpig 
har vi klart å unngå dette, men vi ser at 
flere kommuner rundt oss innfører 
eiendomsskatt, så det er mulig vi også 
etter hvert må krype til korset.

Avgiftsnivået i Flå blir beregnet etter 
selvkost. For hytteeierne handler dette 
stort sett om renovasjon. Vi samarbei
der om renovasjon med de andre Hal
lingdalskommunene og Krødsherad. 
Det fører til at kostnaden på hyttereno
vasjon er omtrent lik i disse kommune
ne. Vann og avløp er for de aller fleste 
hyttene i Flå organisert via hytteutvik

«Det er mulig at også vi 
må krype til korset og 

innføre eiendomsskatt»

«Uten hyttefolket hadde 
det ikke vært behov for 
17 butikker til å betjene 
1070 innbyggere i Flå»

Vardefjell mot Høgevarde.

ORDFØRERENS SIDE
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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!

lerne eller som samvirkeforetak mellom 
hytteeiere.

I disse dager blir det godkjent en ny 
områderegulering for Høgevarde. Dette 
innebærer rundt 1000 nye tomter i dette 
området. Kommuneplanens arealdel er 
under revidering. I forbindelse med 
dette har det også kommet flere innspill. 
Ett av de store er Turufjellområdet, der 
man ser for seg 23000 nye hytter. Her 
er det også spilt inn muligheter for ski
heis fra Flå stasjon og opp i 1070 meters 
høyde. Med Ringeriksbanen vil reise
tiden fra Oslo S til Flå være cirka 1 time 
og 10 min. 

Åpningen av ny rv 7 Sokna–Ørgen
vika har styrket Flå´s posisjon som den 
første kommunen i Hallingdal. Reisetid 
fra Oslo til Flå er nå cirka 1 ½ time. Vin
monopolet har sagt ja til å etablere seg i 
Flå. Målet er åpning før påske 2015. 
Bjørneparken, Jakt og fiskesenteret og 
Bjørneparken Rovdyrsenter, er attrak
sjoner som stadig blir utviklet og som 
gjør det interessant å ha hytte i Flå.

Flå kommune sin visjon er: Flå – 
først i Hallingdal. Vi er først geografisk, 
men vi ønsker også å bli først på mange 
andre områder. Som hyttekommune har 
vi langt igjen før vi kan kalle oss først i 
Hallingdal, men vi føler at vi er på god 
vei og har tatt mange lange steg de siste 
årene.

Høgevarde mot Vardefjell. 

Bildetekst. 
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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
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