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gjen nom sam ar beids av ta ler med fir ma
er som er in ter es san te for hyt te ei e re. 

Nytt i for bin del se med val get av nytt 
sty re er at her et ter vil det bli av holdt års
mø te hvert år, i mot set ning til et hyt
te ting an net hvert år. Som tid li ge re vil 
års mø te ne bli av holdt i til knyt ning til 
Hyt te mes sen på Hel le rud slet ta, nes te år 
på ho tel let vegg i vegg med mes se hal len. 

Det nye sty ret had de sitt kon sti tue
ren de møte den 15. mai, hvor de nevn te 
fag om rå de ne ble for delt et ter øns ke. Det 
er in gen tvil om at det er en kom pe tent 
og en ga sjert gjeng som tar fatt på en ny 
pe ri ode i Norges Hyt te for bund. Vi blir 
et godt team, som en kelt vis og sam men 
vil ar bei de med sa ker til beste for lan
dets ca. 460 000 ei e re av fri tids bo li ger!

El lers vil vår man ge åri ge ju ri dis ke 
råd gi ver Gun nar Svendsen igjen bli mer 
di rek te in vol vert i hen ven del se ne fra 
våre med lem mer. Ad vo kat fir ma et Ni co
lai sen vil fort satt være fir ma et som føl
ger opp hen ven del se ne der det te er nød
ven dig. For NHF blir det te å få i både 
pose og sekk: Sam men med våre med
lem mer ser vi fram til et nytt sam ar beid 
med Gun nar.

Trond G. Hagen, ny valgt sty re le der

Hyt te tin get 2019 ble av holdt 27. ap ril, i for bin del se med Hyt te mes sen på Hel
le rud slet ta. Bir git ta Erics son og Ma thi as Dan ne vig, som har veks let på å lede 
for bun det de siste to åre ne, har beg ge valgt å gå ut av sty ret et ter seks års 
tje nes te for Norges Hyt te for bund. Da hel ler ikke Mona Flem men og 1. va ra
med lem Sver re Sto ckin ger ble med oss vi de re, be står det nye sty ret av en 
blan ding av en del er fa ring fra for bun dets ar beid og mye nytt blod og en ga
sje ment.

Det nye styret

Er du fremdeles ikke medlem  
i Norges Hytteforbund? 

Meld deg inn idag – og nyt godt av våre medlemsfordeler.  
Du får juridisk hjelp i saker som angår ditt hytteliv, medlems
bladet Hytte & Fritid (3 utgaver i året). Sist men ikke minst: 
Som medlem gir du oss større slagkraft til å kjempe for  
et bedre hytteliv for deg og dine. 

Meld deg inn på www.hytteforbund.no
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Per Gun nar Hal vor sen over tar Mona 
Flemmens so li de ar beid in nen for 
tom te fes te, med det kla re mål at 
hele ord nin gen bør av vik les. 

Øy vind H. Eke berg vil ar bei de med po
li tis ke sa ker som kan ha inn virk ning på en 
hyt te ei ers hver dag. I til legg vil han være sty
rets saks be hand ler med hen syn til ut ar bei
del se av hø rings ut ta lel ser osv.

Knut Nes er opp tatt av å ut vik le lo kal
de mo kra ti et og øke del tids bo e res inn fly
tel se på kom mu na le og re gio na le ved tak. 

Han er også opp tatt av forsk ning på hyt
te for hold.

Tu rid Knud sen er fort satt regn skaps an
svar lig, og er sty re sek re tær når sek re ta ri a tet 
har for fall. 

Ny før s te va ra mann er Arne Her berg. Han 
har ennå ikke fått kon kre te ar beids opp ga ver, 
men vil bi stå de and re sty re med lem me ne i 
vik ti ge sa ker. 

And re va ra mann, Jens N. En gel stad, ar
bei der fort satt in tenst for å få etab lert en 
uhil det kla ge in stans for kom mu na le av gif ter 

og ge by rer. Jens er dess uten en li den ska pe lig 
golf his to ri ker og golf spil ler.

Selv skal jeg fort set te ar bei det med ei en
doms skatt, el lers vil jeg i ho ved sak ha an svar 
for sty rets ad mi nist ra ti ve ar beid.

I til legg vil alle sty re med lem me ne ar bei
de med med lems re krut te ring. Det er vik tig 
å øke med lems an tal let for å kun ne gi NHF 
stør re øko no misk hand le fri het for å kun
ne støt te og hjelpe med lem mer og hyttevel
foreninger i prin si pi elt vik ti ge sa ker. I det ar
bei det inn går også å skaf fe med lems for de ler 
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Ny re dak tør

Dag Nord berg er nå en ga sjert som ny re dak tør av 
Hyt te & Fri tid. Han er ut dan net cand.mag. i 
sam funns fag fra Uni ver si te tet i Bergen i 1976 
og har i lø pet av de siste åre ne tatt stu die em ner 

in nen for IKTfag ved Uni ver si te tet i Agder og Høg sko len i 
Østfold. Han har sin yr kes mes si ge bak grunn fra for lag og un der vis ning i sko len. Han var 
tid li ge re re dak tør i for laget Yr kes opp læ ring før han etab ler te DANOR Forlag AS i 1991, 
som han fort satt ak tivt dri ver. Dag Nord berg bor i Aren dal og har hyt te på Trom øya. 

I TI DEN FREM OVER
Hyt te & Fri tid re pre sen te rer med lem mer fra alle de ler av vårt land. I ti den frem over 
øns ker den nye re dak tø ren at NordNorge får en noe stør re spal te plass. Et ter et opp hold 
som læ rer vi kar på Røst i Lo fo ten i vår har han med selv syn kon sta tert at NordNorge 
til byr man ge av de go de ne nors ke hyt te ei e re set ter mest pris på, og som hyt te ei e re i Sør
Norge opp le ver en øken de knapp het på. Et eks em pel er de rike fis ke fore koms te ne i Lo
fo ten i kon trast til for bu det mot fiske av torsk i Os lo fjor den som ble inn ført i som mer. 
NordNorge til byr sto re om rå der med ube rørt vak ker na tur og rike res sur ser for de som 
er in ter es sert i jakt og fiske. Lands de len har al le re de man ge hyt ter, men med plass nok 
til man ge fle re. Han opp ford rer med lem mer i NordNorge til å sen de inn legg og for slag 
til tema som er av spe si ell in ter es se i for bin del se med hyt ter i lands de len. 

Den nye re dak tø ren er også opp tatt av at sta dig fle re med lem mer av NHF bru ker hyt
ta som ar beids plass. Det skyl des at den tek no lo gis ke utviklingen av IKT gjør det mu lig 
å ut fø re det sam me ar bei det på hyt ta som på kon to ret i byen. Når 5G mo bilt bred bånd 
i 2020 etterhvert blir til gjen ge lig uten for de stør re by ene vil hyt ta bli enda mer at trak tiv 
som ar beids plass. Da blir det vik tig at hyt te ei er nes in ter es ser blir iva re tatt med et best 
mu lig til bud av 5Gnett verk og and re IKT tje nes ter. Den nye re dak tø ren øns ker at det te 
te ma et blir fo ku sert i Hyt te & Fri tid et ter med lem me nes be hov.
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AD VO KA TENS TIME
Før mø tet had de vi be søk av ad vo kat fir ma
et Ni co lai sen, som ved ad vo ka te ne Lars Bak
lund og Las se Egeberg gjen nom gikk te ma et 
«Vei en til hyt ta – hva sier lov ver ket om hyt
te ei er nes ved li ke holds plikt for pri va te vei
løs nin ger og (pri vat) opp ar bei del se av fri
lufts om rå der». Vei pro ble ma tikk opp tar 
man ge av våre med lem mer, så vel per son li
ge med lem mer som hyttevelforeninger. Hva 
er en pri vat vei – hva er et vei lag? Hvor dan 
skal ut gif ter til opp ar bei del se og ved li ke hold 
av vei strek nin ger for de les mel lom de ei en
dom me ne som sok ner til vei en? Hvil ke prin
sip per fin ner vi i jord skif te ret tens prak sis for 
det te, og hvor dan er retts for hol de ne rundt 
en pri vat grunn ei ers krav til at hyt te ei e re 
skal bi dra med ser vi ceut gif ter for opp ar
bei del se av tur sti er og pre pa re ring av ski løy
per i fri lufts om rå der? Dis se og man ge and re 

vei re la ter te spørs mål kom våre to ad vo ka ter 
inn om, og med stor in ter es se fra del ta ker ne 
ble det fort klart at in gen kom for gje ves til 
den ne svært gode gjen nom gan gen..

HYT TE TIN GET
Det var de fas te pos te ne som sto på pro
gram met, alt i hen hold til hva ved tek te ne for 
Norges Hyt te for bund sier skal be hand les. 
Års mø te pa pi re ne har lig get på våre hjem me
si der og var også sendt del ta ke re som had de 
meldt sin an komst, dess uten gjort til gjen ge
lig for alle med lem mer som møt te opp. Her 
skal vi ikke dve le ved de tal jer, men nev ne de 
vik tig ste ho ved punk te ne fra års mø tets pro
gram og saks gjen nom gang.

HO VED PUNK TER – ÅRS BE RET NIN GER
Mø tet ble le det av Bir git ta Erics son, som ga 
or det til Ma thi as B. Dan ne vig for en munt

lig gjen nom gang og opp sum me ring av sty
rets be ret nin ger for åre ne 2017 og 2018. 
Dan ne vig la vekt på hvor dan Norges Hyt te
for bund de siste åre ne mål be visst har byg get 
opp grunn pi la re ne for sin or ga ni sa sjon. Hyt
te for bun det har hatt et ar bei den de sty re som 
med egne emne an svar li ge («de par te ments
an svar li ge») sty re med lem mer har ar bei det 
mål be visst for å styr ke vik ti ge nøk kel om rå
der for or ga ni sa sjo nen. Sam men har man så 
gjen nom for skjel li ge pro sjek ter klart å styr ke 
den øko no mis ke ba sen for en an svar lig drift, 
gjen nom gått og del vis for and ret de ad mi
nist ra ti ve sy ste me ne for med lems hånd te ring 
og øko no mi, styr ket ad vo kat og kon sul ta
sjons tje nes ter for med lem mer, skaf fet nye 
og hen sikts mes si ge kon tor lo ka ler, an satt et 
dyk tig og funk sjo nelt sek re ta ri at, ut vik let ra
batt ord nin ger for med lem mer, inn gått part
ner skap med and re fri lufts or ga ni sa sjo ner, og 

 Det nye styret: Fra høyre styreleder Trond G. Hagen,  
Øyvind Ekeberg, Knut Nes og Per Gunnar Halvorsen. Flystreik  
for hindret gjenvalgte styremedlem Turid Knudsen å være til stede.

Hyttetinget
på Olavsgaard

2019

 Dirigentbordet når Dannevig, nr. 2 fra venstre,  gjennomgår 
hovedpunkter fra årsberetningene.

Årsmøtet  
i  Norges Hyttefor-

bund, «Hytte tinget», 
ble avholdt på Olavs-

gaard Hotel lørdag 
27. april.

▲ ▲
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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

ikke minst sør get for klar po li tisk pro fi le ring 
i spørs mål av stor be tyd ning for hyt te fol ket i 
Norge. Pro fi le ring skjer ved at vi har ut vik
let et godt bro sjy re ma te ri ell for mar keds fø
ring av for bun det, men først og fremst ved 
til ste de væ rel se i na sjo na le og re gio na le me
di er. Hyt te for bun det er også hø rings in stans 
for sen tral for valt nin gen og kom mu ner om 
hyt te spørs mål og fri lufts in ter es ser. Dan ne
vig kon klu der te med at for hol de ne i 2019 er 
bedre enn på len ge og lig ger godt til ret te for 
at Hyt te for bun det yt ter li ge re kan ar bei de for 
vekst i med lems mas sen. 

ØKO NO MI OG VED TEK TER
De øko no mis ke for hol de ne ble så mer de
tal jert gjen nom gått av Mona Flem men, før 
Trond G. Hagen re de gjor de for det ar bei det 
som er gjort med for bun dets ved tek ter og for
slage ne til jus te rin ger av dis se som års mø tet 
nå ble in vi tert til å be slut te. De vik tig ste for
and rin ge ne er at det nå ikke len ger skal gå 
to år mel lom hvert Hyt te ting, men at Norges 
Hyt te for bund her et ter skal av hol de års mø
te hvert år. Sty re med lem mer skal i 2019 også 

vel ges for ett og to år, slik at det all tid vil sik
res en kon ti nui tet i sty ret når på føl gen de valg 
i se ne re år nor malt vil skje for to år.  

MED LEMS KON TIN GEN TEN
Norges Hyt te for bund er dess ver re ikke på 
stats bud sjet tet, og vi er helt av hen gi ge av 
kon tin gen ter fra per son li ge med lem mer og 
de hyttevelforeningene som er til slut tet for
bun det. Kon tin gen ten ble hef tig dis ku tert, 
og her tok års mø tet ini tia ti vet til nye sat ser 
for vel for en in ge ne, men holdt kon tin gen ten 
for per son lig med lem skap ufor and ret på kr 
480. Med lems kon tin gen ten for for en in ger er 
fra og med 2020 som føl ger: 
Ka te go ri 1, 2–20 fri tids bo li ger:  kr 1000
Ka te go ri 2, 21–50  kr 2000
Ka te go ri 3, 51–200  kr 3000
Ka te go ri 4,  201–500  kr 4000
Ka te go ri 5, over 500  kr 5000

Sam men slut nin ger av vel for en in ger får kr 
1000 i kon tin gent om de øns ker med lem
skap i for bun det som sam men slut ning. Her 
må man mer ke seg at det på hyt te tin get ble 

ved tatt som krav til vel sam men slut nin ger, 
om nye slike vil mel de seg inn, at over 50 
pro sent av med lems for en in ge ne i sam men
slut nin ge ne må være med lem i for bun det for 
at sam men slut nin gen også skal kun ne teg
ne med lem skap. Så har vi med kon tin gent
sat se ne oven for kne satt nye prin sip per om at 
sær lig små vel for en in ger skal ha en bil li ge re 
kon tin gent enn tid li ge re, mens de sto re vel
for en in ge ne som har man ge fle re hyt te ei e re 
å ut lig ne kon tin gen ten på, skal måt te be ta le 
noe mer. 

VALG AV NYTT STY RE OG NY LE DEL SE
Sty ret var i for ri ge valg pe ri ode le det av Bir
git ta Erics son og Ma thi as B. Dan ne vig. Beg
ge had de, sam men med sty re med lem Mona 
Flem men, fra sagt seg gjen valg for ny pe ri
ode. Et ter inn stil ling fra valg ko mi te en og 
med full støt te fra sit ten de sty re og års mø te 
ble så sty re med lem og NHFs fi nans po li tis ke 
tals mann Trond G. Hagen med aklamasjon 
valgt til for bun dets le der for ett år. Sam men 
med seg har han de nye sty re med lem me ne 
Øy vind Eke berg (valgt for ett år) , Knut Nes 

Utsnitt av forsamlingen

Advokat Lars Baklund og advokat Lasse Egeberg redegjør for veiproblematikk.

( to år), P. G. Hal vor sen (to år) og gjen valg
te Tu rid Knud sen (ett år). Va ra menn er Arne 
Her berg (to år) og Jens En gel stad (gjen valg 
ett år).  

Vi tror Norges Hyt te for bund nå har sik ret 
seg et svært godt team for å opp nå gode re
sul ta ter i åre ne som kom mer, og tak ker for et 
vel gjen nom ført Hyt te ting i 2019. En spe si ell 

takk sen der Norges Hyt te for bund til de av
trop pen de sty re med lem me ne som et ter år i 
tje nes te for hyt te fol ket i Norge nå har le vert 
sta fett pin nen vi de re. 
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Norges Hyt te for bund har en ga sjert seg i dis
ku sjo ne ne rundt ny av hen dings lov. Vi vi
ser til tid li ge re ar tik kel i Hyt te & Fri tid fra 
tid li ge re sty re le der Ma thi as B. Dan ne vig. 
Sam men med NBBL, Den Nors ke Advokat
forening og Eiendom Norge har også Hyt te
for bun det hatt inn si gel ser mot de ler av lov
for slaget og tatt til orde for at lov for slaget 
bur de sen des til ba ke for nær me re be ar bei
del se og mer ba lan ser te løs nin ger. Slik for
slaget fra Re gje rin gen lød, blir det te en lov 
som dis kri mi ne rer bo lig sel ger ne. Hyt te sel

ge re er spe si elt ut satt for å få en sterkt for
ver ret po si sjon. Det har Norges Hyt te for
bund ad vart mot.

Men «mak ta rår» for tel ler av gåt te  
sty re le der Ma thi as B. Dan ne vig til Hyt te 
& Fri tid.  Re gje rin gen ville ikke høre på de 
inn si gel ser som ble frem satt, og re gje rings
par ti ene vis te in gen kom pro miss vil je da 
man la frem for slaget til be hand ling i Stor
tin get 16. mai. Her ble for slaget ved tatt. 

Nye reg ler trår tid ligst i kraft i juli 2020, 
mel der Hus ei er nes Landsforbund, som 

for øv rig har hatt et noe an net syn på den
ne sa ken enn Norges Hyt te for bund. I mel
lom ti den skal det ut ar bei des for skrif ter om 
til stands rap por ter og au to ri sa sjon for byg
nings kyn di ge. Vi kan bare håpe på at det er 
mu lig å få frem for skrif ter som mo de re rer 
noen av de fak to re ne vi var redd for at hytt
teeiere sær lig ville bli of fer for. Får Hyt te for
bun det an led ning til det, vil for bun det sen
de inn for slag til inn hold i for skrif te ne.  

Ny avhendingslov vedtatt

LIVREDDENDE FØRSTEHJELP

FAKTA
Ca. 3000 nordmenn får årlig hjerte
stans utenfor sykehus, av disse dør 
ca. 2500. 

Til sammenlikning dør ca. 30 per
soner i brann, 100 personer ved druk
ning og drøye 100 personer i trafikken. 

Hjerneslag rammer 11 000 perso
ner og hjerteinfarkt 15 000 personer 
hvert år.

For hvert minutt som går uten at 
det startes hjerte og lungeredning, 
reduseres sannsynligheten for å 
overleve en hjertestans med 10 pro
sent. 70 prosent av hjertestansene 
skjer hjemme og i fritiden. Effektiv 
behandling forutsetter tidlig diagnos
tikk og behandling. 

Hvis du starter med hjerte og lun
geredning før ambulansen kommer 
og gir et strømstøt med en hjertestar
ter i løpet av de første 3–5 minuttene, 
øker overlevelsen opp til 75 prosent.  

Vi har spurt legespesialist Terje 
M. Halvorsen i Norsk Førstehjelp 
AS om hva som skal gjøres ved en 
akutt alvorlig hendelse. Her er hans 
anbefalinger:  

HVA GJØR DU?
1. Tidlig forstått faresignal.

a. Et typisk symptom på hjer
teinfarkt er akutte smerter i 

brystet, som kan stråle til ven
stre arm og/eller opp i halsen. 
Men også smerter i brystet 
som stråler til ryggen/mellom 
skulderbladene eller ned i 
magen, kan være relatert til 
et hjerteinfarkt. Blodpropp i 
lungene eller utposning av 
hovedpulsåren vil også gi 
akutte smerter i brystet.  

Et typisk symptom for hjerne
slag er akutt hodepine, ofte 
kraftig og klemmende. Kvalme 
(ev. med oppkast) og svimmel
het kan høre med, men det er 
ingen betingelse. Lammelse i 
ansiktet (skjev i ansiktet, klarer 
ikke å smile), uklar tale, akutt 
redusert syn eller hørsel er 
tegn på hjerneslag. Lammelse 

i arm eller bein er også tegn 
på hjerneslag, dvs. at du ikke 
klarer å løfte arm eller bein.  

b. Ved alle ovennevnte sympto
mer, ring 113.

2. Tidlig hjerte og lungeredning.
a. Når en person faller om, eller 

du finner en person som har 
falt om, så sjekk bevissthe
ten. Det gjør du ved å rope 
til vedkommende, slå med 
håndflaten i ansiktet, riste i 
personen eller klype i brystet. 
Hvis vedkommende ikke 
reagerer på dette, så rop etter 
hjelp og ring 113. 

b. Undersøk om personen 
puster ved å legge øret ditt 
ned mot munnen til personen 
og høre om vedkommende 
puster. Kjenn også etter pust 
mot kinnet ditt, og se etter 
om brystkassen til personen 
hever og senker seg. 

c. Hvis personen ikke puster, så 
sjekk om det er frie luftveier, 
dvs. om det er et fremmedle
geme i svelget som hindrer at 
personen puster, eller om det 
er tungebasis som blokkerer 
luftveiene (bøy i så fall hodet 
bakover).

d. Hvis personen ikke puster, så 
start med hjertekompresjoner. 

Plasser hendene midt mellom 
armhulene og trykk ned 5–6 
cm hos voksne. Frekvensen 
skal være 100 kompresjoner 
per minutt. Innblåsinger gjøres 
med munntilmunnmetoden, 
med hodet bøyd bakover (for 
å sikre frie luftveier), tommel 
og pekefinger klemmer igjen 
nesen til personen. Hjerte
kompresjoner og innblåsinger 
gjøres i forholdet 30 : 2. 

3. Tidlig bruk av hjertestarter. 
a. Hvis du har hjertestarter til

gjengelig, så koble på denne 
raskest mulig. Denne vil auto
matisk analysere om det er en 
sjokkbar rytme, lade opp og 
gi hjertet et strømstøt når det 
er grunnlag for det. Dagens 

anbefalte halvautomatiske 
hjertestartere veileder deg i 
hjerte og lungeredning og 
bruk av hjertestarteren. 

4. Medisinsk etterbehandling er den 
behandlingen som gjøres etter at 
ambulansen har kommet og ved 
videre behandling på sykehus. 

Halvorsen anbefaler alle å delta på 
førstehjelpskurs for å lære hjerte og 
lungeredning og bruk av hjertestar
ter. Hyttesameier bør gå sammen og 
investere i en hjertestarter. Regel
messig førstehjelpskurs, tilgjengelig 
hjertestarter og riktig førstehjelpsut
styr bidrar til å redde liv. 

For mer informasjon, se 
www.norskforstehjelp.no

Fra forskning.no 23.mars 2019
Universitetet i Oslo; forskning på hyttelivet

Antropologiprofessorene Marianne Lien og 
Simone Abram og stipendiat Anita Nordei
de, har i løpet av de to siste årene besøkt om
kring 50 hytter over hele landet i Norge og 
intervjuet brukerne av hyttene om alle sider 
ved hyttelivet. Det handler om relasjoner og 
sterke følelser, men også om alle de praktiske 
oppgavene og problemene som må løses når 
man er hytteeier. 

Det som overrasket forskerne var styrken i 
følelsene mange knytter til hytta. Hytta er gjerne 

et møtested for de ulike generasjonene, og opp
levelsene i fellesskapet på tvers av generasjonene 
setter ofte dype spor etter seg. Følelsene er ikke 
alltid bare kjærlighet, glede og gode minner. 
Mange opplever konflikter om hvem i familien 
som skal bruke hytta på hvilket tidspunkt. 

Konflikter i forbindelse med spørsmål om 
hvem som skal arve er også utbredt. Familie
ne løser slike problemer på ulike måter. 

Her er det mye å lære av, men forskerne 
har likevel ikke funnet sikre allmengyldige 

svar på hvordan slike konflikter skal løses. 
Forskningsrapporten er brukt som grunnlag 
for en bok utgitt i vår på Kagges forlag.

https://forskning.no/partner-samfunnskunn-
skap-universitetet-i-oslo/forskerblikk-pa-hyt-
telivet--folk-knytter-sterke-folelser-til-hyt-
ta/1318256
 
 
Red.
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Norges Hyt te for bund var til ste de på Hyt te mes sen, 
som ble ar ran gert på Hel le rud slet ta i ap ril. Den ne gan
gen var vi lo ka li sert sam men med Gud brands da len 
ener gi, som er en sam ar beids part ner med for bun det.

Stan den ble godt be søkt, og vi var i dia log med 
både med lem mer og folk som var in ter es sert i å 

være med lem. De al ler fles te spørs må le ne vi fikk, 
hand let om tom te fes te og ei en doms skatt. Høye inn
løs nings be løp og økte fes te av gif ter er gjen gan ge re. 
Ei en doms skat ten har også blitt høy for man ge, og 
det er de sto re for skjel le ne mel lom fri tids bo li ger og 
fast bo en de som ir ri te rer folk.

Hyttemessen Bok om ta le: 

«Ti de nes Hyt te bok»
Har du hyt te bok? Hvis ikke, vil du bli mo ti vert til å an

skaf fe en et ter å ha lest den ne bo ken. Det te er en bok 
som hand ler om den uni ke og per son li ge opp le vel
sen det kan være å set te seg ned og lese hva ven ner og 

fa mi lie med lem mer på hyt te be søk hos deg en gang i for ti den har 
skrib let ned i hyt te bo ken. De fles te av oss set ter pris på et fo to al
bum, men ved å bla i en gam mel hyt te bok kan man finne ut så mye 
an net om tan ke ne og fø lel se ne til hyt te gjes te ne enn det bil der ale
ne kan for tel le. Og i en hyt te bok som er be reg net på de nær mes
te, blir for mu le rin ge ne ofte mer di rek te og usen su rer te enn i en 
bok be reg net på man ge le se re. «Ti de nes Hyt te bok» er bare ett eks
em pel på inn hol det i og ver di en av en hyt te bok. Men for et eks
em pel! Bo kens for fat te re, far og sønn An dre as Jo han Øhr en og Jo
han Ca mi lo Al stadØhr en, har med godt språk for fat tet en bok 
som med hu mor, var me og klok for stå el se skild rer 68ge ne ra sjo
nens tan ke gods og opp rørs trang un der fol ke av stem nin gen om 
EU i 1972, og hvor dan den ne ge ne ra sjo nen ut vik let seg i lø pet av 

de nes te 30 åre ne. Her hand
ler det mye om ge ne ra sjo nens 
dob belt mo ral, der liv og lære 
ofte skil te lag. Men det hele 
er be skre vet på en for stå el ses full måte og ofte med svært mor som 
selv iro ni; selv iro ni for di An dre as Jo han Øhr en selv til hø rer 68ge
ne ra sjo nen. Mål grup pen for bo ken er li ke vel ikke bare 68ge ne ra
sjo nen, men først og fremst de som øns ker å bli kjent med de gode 
opp le vel se ne for bun det med hyt te li vet. Øhr en har hyt te på Kruk i 
NordAur dal i Vald res. Det er her hyt te bo ken be fin ner seg. «Ti de
nes Hyt te bok» de mon stre rer hvor stor gle de og un der hold nings
ver di som kan ska pes for frem ti dens le se re ved å ha en hyt te bok 
lig gen de for be sø ken de hyt te gjes ter. Bo ken er rikt il lust rert med 
mor som me strek teg nin ger av Eva Pryz Poul sen. Den er ut gitt på 
Or ka na for lag i 2019.

Dag Nord berg

Agder Energi Nett de ler kun de ne inn i uli ke grup per 
og øker fast led det i nett lei en for hyt te ei e re 
Ad mi nist re ren de di rek tør i Agder Energi Nett, Svein Are Fol gerø, 
sa i et in ter vju med Fæd re lands ven nen 4. mars i vår at hyt te ei e re må 
for be re de seg på en dy re re nett leie. Fast led det, som av hen ger av hva 
slags nett leie man har, var tid li ge re likt for alle. Fol gerø opp lys te om at 
det blir en for and ring her, ved å dele inn i uli ke kun de grup per. Hvis 
man bru ker vel dig vel dig mye strøm på vin te ren, blir reg nin gen svært 
høy. «For at det te skal bli mer for ut sig bart for kun de ne våre, har vi 
valgt å øke fast led det og re du se re ener gi led det. Hyt te ei e re vil kun ne 
opp le ve en øk ning. Man bru ker jo ikke hyt ta hver dag, så sånn sett har 
de slup pet bil li ge re unna til nå. At vi øker fast led det, be tyr at vi ret ter 

opp en urett fer dig het vi har hatt fram til nå.» Iføl ge sel ska pets be reg
nin ger, kan det bli en kraf tig end ring i fast led det for hyt te ei e re. Øk
nin gen vil va ri e re mel lom 77,50 og 587,50 kro ner i må ne den. 

Som re ak sjon på Agder Energi Netts dis kri mi ne ring av hyt te ei e re og 
vars le de pris øk nin ger for den ne kun de grup pen har Norges Hyt te for
bund på veg ne av sine med lem mer sendt kla ge til Norges Vass drags og 
Ener gi di rek to rat.

Hyt te & Fri tid vil føl ge opp ut vik lin gen i sa ken og hen vi ser fore lø
pig in ter es ser te med lem mer til nett si de ne til Norges Hyt te for bund. Vi 
gjen gir her kla ge bre vet i sin hel het:

KLA GE PÅ NY NETT LEIE STRUK TUR FOR AGDER 
ENER GI
Norges Hyt te for bund (NHF) har som na sjo
nal in ter es se or ga ni sa sjon for nors ke hyt teog 
fri tids bo lig ei e re mot tatt fle re re ak sjo ner fra 
sine med lem mer på den end ring av nett leie
struk tu ren som Agder Energi nå skal inn fø re 
fra 1 ap ril 2019.

Vi opp le ver at ei e re av fri tids bo li ger her ut set
tes for kraf tig dis kri mi ne ring i sat se ne. Ei e re av 
en hyt te med lite for bruk, f.eks ved som mer bruk, 
vil i hen hold til de nye tarif fer (for ut satt kraft pris 
kr 0,50 pr KwH) måt te be ta le opp til kr 3 pr kwh 
for et år lig for bruk på eks em pel vis 2000kwh. 
Skul le hyt ten ha et mind re for bruk, even tu elt at 
kraft pri sen er høy ere ved kun vin ter bruk, blir 
den ak tu el le kwhpris enda mer uri me lig.

Det nye sy ste met me ner vi straf fer de 
mind re for bru ke re i net tet på en uri me lig 
måte, og fa vo ri se rer stor for bru ker ne. Bare 
det å ha en strøm led ning frem til hyt te veg
gen uten noe som helst strøm for bruk kos
ter nå for ei e re av fri tids bo li ger minst over kr 
4300 pr år , 120 kr mer enn for en stor for bru
ken de hel års bo lig hver enes te må ned.

Norges Hyt te for bund kan hel ler ikke se at 
for and rin gen byg ger på do ku men ter te for
hold knyt tet til de ut gif ter i net tet som på fø res 
av hyt te og fri tids bo lig ei e re som grup pe. Som 
of test vil på lag te an leggs bi drag fra nye hyt te felt, 

og ny fri tids be byg gel se ge ne relt, dekke de ny in
ves te rin ger som kre ves for ny fri tids be byg gel
se. Vi har hel ler ikke sett noen do ku men ta sjon 
på at ved li ke hold av ek si ste ren de spe si elt in fra
struk tur skjer for fri tids be byg gel sen, og der for 
bur de trig ge en høy ere nett leie for den ne grup
pen. Fri tids be byg gel se lig ger svært ofte i for bin
del se med and re hel års an legg for strøm le ve
ran se til fast bo en de hus hold nin ger, slik at det 
ikke er noen ge ne rell ob jek tiv grunn til å opp
ska le re fast led det kun for fri tids be byg gel sen 
slik Agder Energi nå vil inn fø re.

Norges Hyt te for bund hen vi ser til «For
skrift om øko no misk og tek nisk rap por te
ring, inn tekts ram me for nett virk som he ten 
og tarif fer» av 19990311, jfr https://lovdata.
no/do ku ment/SF/for skrift/19990311302.

Norges Hyt te for bund me ner de nye tarif fer 
bry ter med dis kri mi ne rings be stem mel se ne som 
dis se for skrif ter skal sik re hånd he vel sen av. Se 
sær lig § 13 1 E der vi ikke kan se at «de re le van
te nett for hold» som kre ves er til strek ke lig do ku
men tert. Vi me ner også de nye tarif fer ikke er i 
over ens stem mel se med fø rin ge ne i § 131 C som 
gir for bud mot dis kri mi ne ring. Se også § 142 
med hen vis ning til kun de spe si fik ke kost na der 
som vi ikke kan se at er do ku men tert.

Norges Hyt te for bund ber Norges Vass
drags og Ener gi di rek to rat, som kla ge in stans, 
be hand le den ne kla gen i tråd med gjel den

de be stem mel ser og vi sen der også kla gen til 
Agder Energi for at man der in ternt kan mer
ke seg våre an førs ler.

Norges Hyt te for bund vil her uan sett opp
ford re Agder Energi til å re vur de re de ler av 
sitt nye ta riff verk. Sær lig vil vi på pe ke uri me
lig he te ne i at småfor bru ke re som kan skje har 
strøm an leg get av slått mes te par ten av året skal 
på tvin ges en må ned lig ut gift på kr 360 uten å 
få noe til ba ke. Det bør i det mins te – om and
re de ler av vår kla ge ikke imø te kom mes – bli 
mu lig for slike for bru ke re å få en fast av ta
le om fra og til kob ling til net tet fas te de ler av 
året, slik at reg nin ge ne fra Agder Energi kom
mer for de pe ri oder det er et fak tisk bruk av 
strøm net tet for den ak tu el le ei en dom. Det bør 
der for være mu lig å inn fø re en se song ba sert 
nullta riff for an legg som ikke er i bruk, jfr 
den se song ba ser te nettta riff for for bruk.

Så tak ker vi for opp merk som he ten og ser 
frem til at vår hen ven del se får en se ri øs be
hand ling.

Med hil sen for Norges Hyt te for bund 
Ma thi as B. Dan ne vig 
Fun ge ren de sty re le der

Mathias Dannevig var fungerende styre
leder da brevet ble forfattet. NHF har nå ny 
styreleder.
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set tes til side for di ener gi lo ven brøy ter vei 
i en pri mi tiv og util strek ke lig de mo kra tisk 
de batt. Norge bør sat se mer på bedre fi nan
si e ring av lav ut slipps tek no lo gi er og mil jø
stan dar der og på bruk av hyd ro gen in nen
for trans port og ener gi pro duk sjon. Ute i 
ver den er det hyd ro gen sam fun net som er 
frem tids vi sjo nen si den hyd ro gen har null 
ut slipp som ener gi bæ rer og er det som skal 
til for at myn dig he te nes mål om re duk sjon 
av kli ma gass ut slipp skal nås.

Det tra di sjo nel le øko no mi fa get har 
mang len de for stå el se for na tur kva li te ter 
og fore skri ver sam me me di sin år et ter år 
gjen nom smal spo ret tapogvin nings be
trakt ning i pro sjekt ut red nin gen. Men nå 
er et nytt øko no mi fag som he ter «øko lo
gisk øko no mi» på trap pe ne. Det bæ rer et 
håp om bedre å kun ne fast set te ver di en på 
urørt na tur, noe som i dag er fra væ ren de. 
Hav vind tur bi ner ba sert på norsk off shore
tek no lo gi kon kur re rer uten grøn ne ser ti fi
ka ter. Dis se gir mil jø venn li ge, «usyn li ge inn
grep» som lar seg fjer ne et ter endt bruk på 
en en kel måte og vil ut gjø re ny in du stri rei
sing i Norge. Kraft bran sjen skyg ger imid ler
tid for den ne ut vik lin gen ved at den su ger 
opp lang sik tig ka pi tal gjen nom grøn ne ser
ti fi ka ter. Det er uhel dig og lite klokt å fort
set te den ne ord nin gen. Nå må an svar li ge, 
jord næ re po li ti ke re kom me på ba nen for å 
ut ford re vind kraft in du stri ens re to rikk. Det 
er feil å frem stil le seg selv som kli ma ets red
nings menn og kvin ner ved å bi dra til en 
mas siv ned byg ging av norsk na tur.

Skog sus, fug le kvit ter, still het, ut syn 
til fjell og kyst lyng hei, hyt te vei 
med gress mel lom hjul spo re ne el
ler en sti som er blitt til av manns 

vil je gjen nom ge ne ra sjo ner. Hver dags li
ge ting som be tyr mye for hyt te li vet i Nor
ge. Nå kan det bli en for and ring for man ge 
hyt te ei e re. Norsk na tur byg ges i dag ned el
ler plan leg ges ned bygd i et om fang vi ikke 
har sett si den vann kraft ut byg gin ge ne på 
60tal let. Hva er det vi snak ker om? Land
ba sert vind kraft pro duk sjon selv føl ge lig!

Grøn ne ser ti fi ka ter ut lø ser luk ra ti
ve in ves te rin ger for eu ro pe isk ka pi tal som 
tar med seg pro fit ten hjem. Slik be ta ler vi 
nord menn vel de dig het til noen av ver dens 
ri kes te land, mens vi selv sit ter igjen i et tra
gisk feil grep med øde lagt na tur, hel se ska
de lig lav fre kvent støy fra vind tur bi ner og 
en vi su ell for uren sing uten si de styk ke som 
kvit te ring. Norge er i ferd med å bli en res
surs ko lo ni for Eu ro pa. Ar beids plas ser un
der an leggs fa sen er kort sik ti ge, mens vind
tur bi ne ne og tek no lo gi en im por te res fra 
tysk in du stri. Det er en sne ver og kort sik tig 
norsk tan ke gang som står i grell kon trast 
til det lang sik ti ge per spek ti vet som bur de 
om fat te in du stri rei sing i Norge hvis vi først 
skal bygge ut vind kraft. 

Kli ma end rin ge ne er her og nå, og den 
po li tis ke hand le kraf ten som må til for å 
re du se re kli ma ut slipp for at et livs kraf tig 
øko sy stem ikke skal rase sam men, må om
fat te langt mer po ten te til tak enn vi hit til 
har sett gjen nom ny ere ener gi po li tis ke til

tak. Ener gi po li tik ken dri ves av fle re fak to
rer, men det er ikke alt av tek no lo gis ke mu
lig he ter som bør ut vik les. For å se hvil ken 
vei det bæ rer, må vi for stå det ener gi po li tis
ke land ska pet og hvil ke kref ter som er dri
ver ne. Kraft pro du sen te ne i Norge slår seg 
sam men med uten lands ke ei e re og sat ser 
på stør re og høy ere vind tur bi ner. Grøn ne 
ser ti fi ka ter dri ver det te nå i et tem po vi ald
ri før har sett, til og med før na sjo nal ram
me for vind kraft på land er be hand let po
li tisk. Re gje rin gen må der for være seg sitt 
an svar be visst og stan se alle plan lag te ut
byg gin ger for vi har in gen grunn til å ha det 
tra velt i vind kraft spørs må let. Vi har mer 
enn nok ener gi pro duk sjon fra vann kraft 
i Norge. Til nå har man ge stått ale ne mot 
sta tens an grep på land skap og nær na tur. 
Al le manns ret ten til ak tiv na tur bruk of res 
når sto re om rå der byg ges ned til in du stri. 
Der ved blir opp le vel ses ver di en for bru ker
grup per som vil opp le ve still het og ube rørt 
na tur, ve sent lig end ret. Folk fø ler seg lurt 
for di så å si in gen søk na der om vind kraft
kon se sjo ner har fått av slag på grunn av na
tu ren og men nes ke ne som bor i den. 

Or ga ni sa sjo ner som Den Nors ke Turist
forening, Norges Je ger og Fis ker for bund og 
Na tur vern for bun det er i ferd med å se det 
som skjer, og vil at Na sjo nal plan for vind
kraft skal be hand les po li tisk før nye ut byg
gin ger. Det er også å håpe at Norges Hyt te
for bund ser sin be sø kel ses tid. I fram ti den blir 
sel ve viss he ten om at sto re kyst og vill marks
om rå der står urørt, vik tig for livs kva li tet og 

re krea sjon. Det gjel der også den na tu ren vi 
selv ald ri kom mer til å se i vårt liv, for ten
ker en et ter, så er den vik tig for noen and re. 
Vi må ald ri glem me den sto re hel he ten si den 
be gre pet «ube rørt land skap» er vår fy sis ke og 
men ta le opp le vel se og for stå el se av na tu ren.

Energi er en inn sats fak tor i all pro duk
sjon av det vi tren ger som sam funn. Flos
ke len om at Norge skal ut gjø re «Europas 
bat te ri» med ba lan se kraft fra vann kraft, er 
ure de lig og kunn skaps løs og er å be trak
te som å drive en Tes la med lom me lykt bat
te ri. Fy sis ke be grens nin ger på hvor mye vi 
greier å for sy ne Eu ro pa med av slik kraft, 
er be stem men de. Norge har un der én pro
mil le av ver dens be folk ning og en til strek
ke lig egen vann kraft pro duk sjon som ville 
gjø re langt mer nyt te for kli ma et hvis den 
bru kes i in du stri her hjem me og ikke eks
por te res med sto re over fø rings tap. Vi er 
der for bedre tjent med å la vår na tur lig ge 
urørt for vind kraft ut byg ging, men ut sik te
ne til det te er imid ler tid mi ni ma le. Norge 
had de en sam let in stal lert ef fekt for land
ba sert vind kraft un der byg ging i 2018 som 
er stør re enn den ef fek ten alle da gens ek
si ste ren de nors ke vind par ker gir. Og mer 
skal det bli, selv om vårt kraft over skudd fra 
vann kraft over sti ger all til tenkt pro duk sjon 
fra vind kraft. Norge veks ler inn sin sta bi le 
vann kraft pro duk sjon med en usta bil vind
kraft pro duk sjon, noe som er uklokt for det 
på fø rer oss usta bilt nett og høy ere strøm
pris. Det er mye som er ta bu be lagt om 
vind kraft ut byg ging. Man ge mil jø hen syn 

Av: Bernt Øien

for Europas kraftbehov!
Norsk natur raseres
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NordOdal kom mu ne har til nå mar keds ført 
seg med flot te jakt, fiske og fri lufts ak ti vi
te ter. Da vind kraft dis ku sjo ne ne kom i gang i 
2012–2013, ar gu men ter te man ge for at kom
mu nen måt te pas se på å ta vare på dis se ver
di ene. Gjer ne ut vik le næ rings liv med tan ke 
på tu ris me. Men jakt, fiske, fri lufts liv, hyt te tu
ris me og an nen tu ris me var ar gu men ter som 
ikke var vik ti ge nok for po li ti ker ne i kom mu
nen. Det hele var et spørs mål om pen ger og 
øko no mi:  for tje nes te for uten lands ke vind
kraft in ves to rer, og selv sagt noen inn tek ter til 
kom mu nen og til de «hel dig ste» grunn ei er ne 
som får leie inn tek ter fra vind kraft sel ska pet.  

I ja nu ar 2016 ved tok kom mu ne sty ret at 
om rå de ne Song kjø len og En ger fjel let skul
le for vand les fra na tur skjøn ne skog trak ter 
til støy en de in du stri om rå der. Noen bruk
te mil jø ar gu men ter, sik kert den gang i god 
tro, men man vet et ter hvert bedre. Å øde leg
ge na tu ren for å red de kli ma et er ikke vei en 
å gå! I det te land ska pet vil man for eks em pel 
kom me til å dre ne re man ge my rer, hand lin
ger som er di rek te kli ma fi endt li ge.

Vår fa mi lie har hatt et nært og kjært for
hold til kom mu nen, da mor var fra Nord
Odal, og slek ta har hatt en en kel li ten hyt
te der, uten strøm og vann. Det er med stor 

sorg og for tvi lel se at både vår fa mi lie og 
også svært man ge av inn byg ger ne er vit
ne til at NordOdal kom mu ne har valgt å 
bli et «skrek kens eks em pel», og bli et «kjent 
navn» i en av de stør ste na tur øde leg gel se ne 
i inn lan det/skogs dis trik te ne i Norge til nå. 
Spe si elt ille er det å være til sku e re til den ne 
ra se rin gen av sko gen når vi ten ker at vind
kraft til havs sann syn lig vis vil bli fram ti den. 
Ra skif tet er byg get ut, Kjøl ber get på Finn
sko gen står også for tur, og også el lers i lan
det øker den sam me for tvi lel sen. Man må 
sna rest set te en stopp for land ba sert vind
kraft. 

Vindkraft i Nord-Odal
Av: Dag Dæhli, Jevnaker/Nord-Odal 

Utsikt fra vindkraftområdet nordøstover mot vannet Tennungen, NordOdal.

Fra vannet Murua mot Knappen/Murukollen i sør. Turbinen plasseres på toppen. Vannet Tennungen, NordOdal, som får støyen fra 
hele Songkjølenanlegget rett i fra øst.

Utsikt fra Songkjølen mot vest. Denne skogen skal bli  
industriområde.

Utsikt nordvestover fra Knappen ved Murukollen, på grensen mellom NordOdal og Nes kommune: Her skal 
en av turbinene settes opp, den vestligste ved Songkjølen industriområde.



– 16 – – 17 –

        

Vann og avløp på hytta

Ta kontakt med oss,  
vi hjelper deg gjennom 
hele prosessen.

Vil du modernisere vann og avløpssystemet på hytta?         
  Ønsker du en løsning som ivaretar natur og miljø? 
   
    Vi har erfaringen, kompetansen og produktene som          
                sikrer et anlegg av beste kvalitet!

Tel. 907 15 522 ● post@eco-solutions.no ● eco-solutions.no ● facebook.com/ecosolutions.as

talt, un der veis i ar bei de ne. End rin ger bør der for også av ta les skrift
lig, og det må tas stil ling til hvil ke pris mes si ge kon se kven ser end
rin ger skal få. Skal end rin ger be ta les et ter fast pris el ler et ter med gått 
ti me for bruk og ma te ria ler? Skal det even tu elt være et pris tak? Der
som man som for bru ker mot tar fak tu ra er som ikke er i hen hold til 
det man me ner er av talt, så må det re age res om gå en de og helst skrift
lig over for hånd ver ke ren. Hvis end rings for slaget kom mer fra hånd
ver ke ren, må det også vur de res om det te er noe som hånd ver ke ren 
bur de ha pri set inn i det opp rin ne li ge til bu det. I så fall er det mu lig at 
hånd ver ke ren ikke har krav på eks tra be talt for det ar bei det som pre
sen te res som en end ring.

Høy es te rett har i dom med re fe ran se HR2016761A ut talt føl gen
de om hånd ver ke rens/en tre pre nø rens be vis byr de knyt tet til pris opp
lys nin ger:

Ut ta lel sen om at det må kre ves et sterkt be vis for å kun ne leg ge til 
grunn at en pris opp lys ning i en kon trakts si tua sjon bare er en ikke 
bin den de pris opp lys ning, gir ut trykk for at for bru ke ren nor malt må 
kun ne opp fat te et pris es ti mat som en opp lys ning han kan inn ret-
te seg et ter, alt så som et pris over slag i lo vens for stand. Ved å kre ve 
sterkt be vis for at en pris opp lys ning ikke skal være et pris over slag, 
un der stre kes at ikke bin den de pris opp lys nin ger vil ha et klart unn-
taks preg. Det te bi drar også til å opp nå kla re og enk le reg ler.

Den ne ut ta lel sen kan opp sum me res med at hånd ver ke re som får 
fore spør sel om pris fra for bru ke re, en ten må gi en fast pris, gi et bin
den de pris over slag, ta ut tryk ke lig for be hold om at pris opp lys nin gen 
ikke er bin den de, el ler av stå fra å gi pris opp lys ning.

Av: Mauritz Aar skog, part ner/ad vo kat i ØST BY AAR SKOG AD VO KAT FIR MA

Hånd ver ker tje nes ter kan be stil les til en fast pris, med bin den de pris
over slag el ler med ufor plik ten de pris an tyd ning. Et ter hånd ver ker
tje nes te lo ven in ne bæ rer fast pris at man som for bru ker skal be ta le 
det som er av talt, og ikke noe mer, mens bin den de pris over slag in
ne bæ rer at for bru ke ren skal be ta le for på løp te ma te ria ler og ar beids
ti mer, men at to tal pri sen ikke kan over sti ge pris over slaget med mer 
enn 15 pro sent. Ufor plik ten de pris an tyd ning be tyr der imot at man 
som for bru ker skal be ta le for på løp te ma te ria ler og ar beids ti mer uten 
noe pris tak. For for bru ke re er det der for vik tig å ha klart for seg hva 
som er av talt med hånd ver ke ren. Skrift li ge av ta ler er der for å an be fa
le, men også skrift li ge av ta ler kan være ukla re. Her nev nes et par eks
emp ler på dom mer fra Bor gar ting lag manns rett:

I dom med re fe ran se LB-2013-79006 had de for bru ke ren mot
tatt et til bud om re ha bi li te ring av ene bo lig med noe som ble om
talt som «ut kast til bud sjett». Hånd ver ke ren/en tre pre nø ren had de 
pre si sert at det te ikke var et fast pris til bud, men bare en «in di ka
sjon på an tatt kost nads bil de». Ar bei de ne end te med at for bru ke
ren fikk en fak tu ra som var dob belt så stor som det som var blitt 
an ty det. Hånd ver ke ren/en tre pre nø ren kun ne ikke be vi se at bud
sjet tet var ufor plik ten de. Før av ta le inn gå el sen had de for bru ke
ren pre si sert at det fore lå et kost nads tak, og et ter av ta le inn gå el sen 
had de bud sjet tet blitt brukt i for bin del se med lø pen de fak tu re
ring. Lag manns ret ten kon klu der te der for med at det fore lå et 
bin den de pris over slag. Hånd ver ke ren/en tre pre nø ren kun ne der
for ikke kre ve mer enn 15 pro sent på slag og ve der lag for vis se til
leggs ar bei der.

I dom med re fe ran se LB-2013-163536 had de for bru ke ren mot tatt 
et til bud med opp git te ti me pri ser og på slag ved inn kjøp av ma te
ria ler som ble ak sep tert av for bru ke ren. Der et ter send te imid ler tid 
hånd ver ke ren/en tre pre nø ren noe som ble kalt «es ti mert bud sjett» 
til for bru ke ren. Det te ble gjort før det var en de lig av klart hvil ke ar
bei der som skul le ut fø res. Un der ut fø ring av ar bei de ne fak tu rer te 
hånd ver ke ren/en tre pre nø ren uten å se hen til bud sjet tet, og fak tu
ra ene ble gjen nom gått og ak sep tert av for bru ke ren. Lag manns ret
ten kom der for fram til at bud sjet tet ikke var bin den de for hånd
ver ke ren/en tre pre nø ren. 

Dis se dom me ne vi ser dels at det er vik tig å sik re kla re be vis for hva 
som er av talt, og dels at det er vik tig å føl ge opp det som fak tisk er av

Håndverker:

prisoverslag eller 
uforpliktende  
prisantydning?

Mauritz Aarskog
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I for ri ge ut ga ve av Hyt te & Fri tid star tet jeg på en kort ar tik kel
se rie om vei lag og vei lo vens ak tu el le be stem mel ser i for bin
del se med drift og ved li ke hold av pri vat vei med fle re bru ke re. 
Jeg gjen nom gikk der hvor dan vei laget opp står, litt om or ga ni

se ring og om for stå el sen av hva som om fat tes av vei be gre pet, og hva 
som om fat tes av an sva ret for ved li ke hold. I den ne ar tik ke len vil jeg 
gå nær me re inn på vei lagets drift og for de lings mo del ler for kost na
der.

BI DRAGS FOR PLIK TEL SEN – ÅRS KON TIN GEN TEN
Vei lo ven § 54 fast slår veilagsmedlemmenes vik tig ste for plik tel se, 
nem lig å med vir ke til at den ak tu el le vei en og dens be stand de ler hol
des i for svar lig stand. Det te kan gjø res ved å yte ma te ria ler el ler ar beid 
el ler ved be ta ling av pen ger. Sist nevn te er nok den mest ut bred te for
men for bi drag vei bru ke re i dag yter til sine re spek ti ve vei lag. 

Års kon tin gen ten i vei laget skil ler seg fra and re ty per med lems
kon tin gen ter i ide el le for en in ger i den for stand at års kon tin gen ten 
til vei laget ba se rer seg på en plikt. I ide el le for en in ger vil be ta ling av 
kon tin gent ba se re seg på fri vil lig het. Der som man ikke len ger øns ker 
å be ta le, kan man mel de seg ut av for en in gen. Bi drags for plik tel sen til 
vei laget ved va rer så len ge del ta ke rens ei en dom har ad komst ved bruk 
av vei en. 

Den inn be tal te års kon tin gen ten skal bru kes til drift og ved li ke
hold. Lo ven åp ner også for at det kan kre ves inn et til legg for frem ti di
ge eks tra or di næ re kost na der el ler plan lag te til tak. 

Ube talt kon tin gent kan tvangs inn dri ves, men man skal være opp
merk som på den al min ne li ge for el del ses fris ten på tre år. For el del se av 
pen ge ford rin ger av bry tes bare ved skyld ners skrift li ge er kjen nel se el
ler ved at det igang set tes så kalt retts lig pro sess – som ved å sen de inn 
en for liks kla ge til for liks rå det før for el del ses fris ten ut lø per.

Vær for øv rig opp merk som på at års kon tin gent ikke kan kre ves til
ba ke be talt ved fra flyt ting el ler ved opp hør av med lem skap på an nen 
måte. Års kon tin gen ten kan imid ler tid de les for holds mes sig ved kjøp 
og salg av fast ei en dom, men det te vil være et for hold mel lom kjø per 
og sel ger. Nor malt kan hel ler ikke en fra flyt ter kre ve å ta med seg en 
an del av even tu elt opp spar te mid ler i veilagskassa. Til sva ren de vil en 
fra flyt ter nor malt sett hel ler ikke ri si ke re et krav om øko no misk et ter
opp gjør der som vei laget går med un der skudd.

KOST NADS FOR DE LIN GEN
Ut gangs punk tet for for de lin gen av kost na der ved drift og ved li ke hold 
av vei en er at det te skal skje for holds mes sig. Kost na de ne for de les da 
ulikt et ter hvor om fat ten de den en kel tes bruk er. Ut fra det te ut gangs
punk tet kan det ten kes man ge uli ke va ri an ter av kost nads for de ling, 
gjer ne på bak grunn av lo ka le for hold – som f.eks. om den ak tu el le 
vei en ut gjør et kort el ler et langt strekk, om det er et stør re vei nett be
stå en de av man ge stikk vei er og kob lings vei er, og/el ler om vei en be
nyt tes av man ge for skjel li ge ty per ei en dom mer. 

Re ge len i lo ven har gjer ne blitt opp fat tet som å fast slå en «leddvis» 
kost nads for de ling ba sert på hvor stor av stand bru ken strek ker seg 
over. Sam ti dig skal det skjøn nes over den ne vur de rin gen. En al min
ne lig nyt te vur de ring er her re le vant. Det te er en sta dig kil de til dis ku
sjo ner, og det fore lig ger ri ke lig med retts prak sis på uli ke løs nin ger. 
De uli ke løs nin ge ne er dog gjer ne ba sert på lo ka le sær egen he ter i de 
kon kre te til fel le ne. 

Lo vens ut gangs punkt leg ger opp til at den en kel te ei en dom skal til
de les et an dels tall (lo vens ord lyd; «høvetall») el ler en brøk av det hele. 
And re for de lings prin sip per kan av ta les, men der som en kel te bru ke
re mot set ter seg en av vi ken de for de lings mo dell, så kan ikke vei lagets 
års mø te be slut te at lo vens for de lings prin sipp skal til si de set tes med 
tvin gen de virk ning for samt li ge bru ke re av vei en.

For de lin gen av kost na der et ter prin sip pet i lo ven gjel der for de 
med så kalt retts lig bruks rett. Det te er gjer ne de som tren ger å be nyt
te den ak tu el le vei en for å kom me seg til sine re spek ti ve ei en dom mer. 
And re bru ke re som ikke har en stedsvis til knyt ning til vei en el ler om
rå det, må even tu elt ak sep te re å be ta le det de blir av krevd – eks em pel
vis ved vei bom. Al ter na tivt kan de vel ge å ikke bru ke vei en.

Når det gjel der grunn lag for fast set tel se av an dels tal le ne tas det 
nor malt ut gangs punkt i bru kens inn hold, art og om fang. Kjø re leng de 
er den ty de lig ste de lings ma len. 

Et ter det te fore tas fast set tel sen av an dels tal le ne skjønns mes sig. Det 
in ne bæ rer at det skal fore tas re la tivt run de og prak tis ke vur de rin ger, 
i mot set ning til bruk av nøy ak ti ge ret nings lin jer. Men skjønns ut øv el
sen skal også kun ne be grun nes på en for nuf tig ob jek tiv måte og ikke 
ba se re seg på ren syn sing. Rent per son li ge for hold er hel ler ikke re le
van te ved skjønns vur de rin gen. 

Vi de re bør det ikke leg ges vekt på den slags bruk som må kun ne 
reg nes å være av for bi gå en de ka rak ter – eks em pel vis kan da gens eier 
av en ei en dom bru ke vei en i mind re grad enn sam men lign ba re na bo
er, men i et leng re tids per spek tiv vil vei bru ken mest sann syn lig være 
til sva ren de for alle sam men lign ba re ei en dom mer i om rå det. Ved å se 
bort fra svin gen de bruk vil man kun ne opp nå sta bi le og for ut sig ba
re for de lings fak to rer over tid. Det er så le des en nor mal bruk som bør 
leg ges til grunn ved skjønns ut øv el sen. 

Det skal sam ti dig ikke bare tas hen syn til den en kel te ei en dom og 
dens ei ers ut nyt ting av vei en med egen bil, men også tas høy de for vei
ens funk sjon for tje nes te yt el ser av mer fel les ka rak ter, slik som le ve ring 
av post og avi ser, re no va sjon, va re trans port, hel se tje nes ter, og til syn 
med og re pa ra sjon av te le kom mu ni ka sjon, strøm, vann og av løp.

Den enk les te for men for kost nads for de ling vil kun ne være en ren 
brøkdelsordning hvor samt li ge bru ke re bi drar med like mye, men i 
man ge til fel ler på fø rer de uli ke bru ker ne ulik sli ta sje både i form av 
av stand og i form av fak tisk på kjen ning på vei le ge met.

Et eks em pel på pro blem stil ling og en mu lig løs ning kan være føl
gen de: Til en vei som strek ker seg fra fyl kes vei og inn over i land ska
pet lig ger gårds bruk, små in du stri og bo li ger. Her kan man ta ut gangs
punkt i prin sip pet om leddvis ved li ke holds plikt. Den som har kor test 
vei be ta ler minst, og den som har lengst vei be ta ler mest. I til legg bør 
man jus te re den en kel tes part et ter ar ten av den bru ken som ut ø ves 
ved å ta ut gangs punkt i en tenkt «nor mal bruk». Bru ke ren som dri ver 
næ ring som trai ler sjå før, må tåle et til legg. Gård bru ke ren som trans
por te rer tøm mer fra skog bru ket, må tåle et til legg. Gart ne ri et som 
lig ger in nerst i ve gen og for år sa ker kun de tra fikk som me ren igjen
nom, må tåle et til legg. 

Dess uten kan det være ak tu elt å be nyt te for skjel lig for de lings norm 
for uli ke ty per kost na der, for eks em pel slik at brøyte kost na der og kost
na der til as fal te ring for de les et ter den av stand som de en kel te bru ker
ne be nyt ter vei en (leddvis for de ling), men at ut gif ter til ad mi nist ra sjon 
(regn skaps fø rer, por to, brev pa pir) for de les likt på samt li ge bru ke re.

Mer om kost nads for de ling vil føl ge i nes te ar tik kel.

Artikkel 2 
Av: advokat Lasse Groven Egeberg  

– advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS

Drift og ved li ke hold av pri vat vei  
med fle re bru ke re 

– Vei lag

Lasse Groven Egeberg
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4. Vi vet at man ge hyt te kom mu ner har 
fle re fri tids bo li ger enn hel års bo en
de. Det er der for også et po eng at 
det ikke ville tje ne hyt te byg gin gen 
som så dan om de fast bo en de i en 
hyt te kom mu ne skul le ri si ke re å mis te 
sin selv be stem mel se om hyt te fol
ket med stem me rett fikk po li tisk 
fler tall fra uten for byg da. Her ville de 
fast bo en de na tur lig nok blitt red de 
for at «Hyt te par ti et» fikk fler tall ved 
kom men de valg, og be vilg nin ger til 
ski løy per og hyt te vei er kun ne bli pri
ori tert på bekosning av be vilg nin ger 
til sko ler og eld re om sorg. Re sul ta tet 
ville da blitt at hyt te byg ging som 
så dan ville blitt mot ar bei det i svært 
man ge kom mu ner, og det er det 
stikk mot sat te av hva Norges Hyt te
for bund øns ker seg. 

5.  En vei ut av dis se vur de rin ge ne 
må være å gjø re det let te re for 
hyt te folk som bor mye på hyt ta, 
å om gjø re hyt te kom mu nen til sin 
bo steds kom mu ne der de lo ka le 
for hold (in fra struk tur og til gjen ge
lig het for kom mu na le tje nes ter) 
lig ger til ret te for det. Vi vet at Hol 
kom mu ne tid li ge re prak ti ser te en 
slik mu lig het, der man for en pe ri
ode på 10 år ved å «mel de flyt ting» 
kun ne om gjø re sin hyt te ei en dom til 
sta tus hel års hus, men så få til ba ke 
sta tus som fri tids bo lig når pe ri oden 

var over. Slik om gjø ring til ba ke til 
fri tids bo lig er el lers van ske lig/umu
lig å opp nå. Det te er en kon struk tiv 
måte å in klu de re hyt te fol ket, som 
også sik rer kom mu nen skat te inn
tek ter ikke bare fra ei en dom, men 
også fra inn tekt. Slike ord nin ger 
som det te er der for noe Norges 
Hyt te for bund støt ter opp om, og 
opp munt rer kom mu ne ne til. 

6. Først og fremst ar bei der li ke vel Nor
ges Hyt te for bund for at den en kel te 
kom mu ne skal opp ar bei de fas te og 
se ri ø se kon sul ta sjons og sam ar
beids ru ti ner mel lom kom mu ne ad mi
nist ra sjo nen, kom mu ne po li ti ke re og 
hyt te fol kets or ga ni sa sjo ner. Norges 
Hyt te for bund har som sen tral ak tør 
laget et «Veg kart for kom mu ne
sam ar beid» som vi ber den en kel te 
kom mu ne og hyt te ei er nes lo ka le 
or ga ni sa sjo ner bru ke som en slags 
«plukkliste» på til tak man vil gjen
nom fø re for å trek ke hyt te fol ket inn 
i kom mu na le be slut nings pro ses ser. 
Det te set ter krav til kom mu ne ne om 
at tra di sjo nell kom mu nal ar ro gan se 
mot hyt te fol ket («som må finne seg i 
det vi ved tar!») for svin ner, og er stat
tes av fas te kon sul ta sjons ord nin ger 
i for bin del se med sa ker som ikke 
gjel der sko le og eld re om sorg, men 
som an går fri lufts liv, re gu le rings pla
ner, hyt te byg ging, tur løy per og (ikke 

minst) ei en doms skatt og kom mu
na le av gif ter. Slike sa ker kan da 
dis ku te res og gjen nom gås med hyt
te ei er nes lo ka le or ga ni sa sjo ner før 
ved tak fat tes i kom mu nens po li tis ke 
or ga ner. Det må alt så etab le res en 
ob li ga to risk hø rings run de for vik ti ge 
sa ker. Og vik tig: Sam ar beid med 
verts kom mu ne ne set ter her krav til 
at hyt te fol ket or ga ni se rer seg, ikke 
bare i lo ka le vel for en in ger – som jo 
Norges Hyt te for bund er en sen
tral pa ra ply or ga ni sa sjon for) – men 
også i kom mu na le sam men slut nin
ger som kun ska pes for å kun ne 
møte i de kom mu na le for hand lin ger 
som her skis se res. Slike kom mu na le 
sam men slut nin ger har vi fle re eks
emp ler på at er etab lert, og er helt 
sen tralt for at verts kom mu nen skal 
kun ne møte en sam ar beids part ner, 
og ikke 5–10 lo ka le vel for en in ger 
rundt om. Vår er fa ring er at hvis det 
ikke dan nes slike sam men slut nin ger, 
så blir det hel ler ikke mu lig het for å 
ut vik le det kom mu na le sam ar bei det 
som vi øns ker. Men vår er fa ring er 
også at der stør re sam men slut nin
ger dan nes, er de et vik tig verk tøy 
som hyt te kom mu ne ne ikke kan se 
bort fra når hyt te ei er ne ban ker på 
den kom mu na le dør.

Ma thi as B. Dan ne vig
Tid li ge re le der NHF

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS
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Hytteforbundets medlemmer ½ time gratis advokatbistand, samt 20 % rabatt på videre 
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LESERINNLEGG

Vi mottar stadig henvendelser fra medlemmer (og andre) 
knyttet til dette med at hytteeiere bør få lokal stemmerett. 
Dette har også vært en prioritert sak som Hytteforbundet har 
jobbet med gjennom en årrekke. Hyttefolk har som kjent in-
genting de skulle ha sagt om styre og stell i hyttekommunen. 
Vi har tidligere påpekt at det norske systemet er basert på at 
folk lever bare ett sted, mens de ofte i realiteten er delårs-

beboere – uten demokratiske rettigheter i hyttekommunene. 
Kort fortalt; hyttefolket savner en debatt med perspektiver, en 
bevissthet rundt vertskapsrollen, og at det også vises i kom-
munale planer. Ovenfor er en av henvendelsene vi har fått 
den siste tiden. 

Red. 

HYTTEEIERE MÅ FÅ STEMMERETT VED KOMMUNEVALG!
Vi ber Norges Hytteforbund om å gjenta krav om at hytteei-
ere får stemmerett ved kommunevalg. Vi er eiere av en hyt-
teeiendom i tidligere Nøtterøy, nå Ferder kommune. 

Ser av skatteoppgjøret at vi i 2017 betalte et sekssifret beløp 
til daværende Nøtterøy kommune. I tillegg betaler vi renova-
sjonsavgift, av omlag samme omfang som våre fastboende 
naboer, for tømming noen få uker om sommeren. De siste 
årene ble ikke søppelkassene tømt, tross kraftige henvendel-
ser.

Vi har hatt to små femtenfot båter i tidligere båtregister som 
ble nedlagt, og en kajakk som nå må registreres på nytt. Nye 

unødvendige avgifter, dette er nærmest ro/padlebåter med 
nullutslipp. 

Andre, dels grove kommunale forsømmelser, skaffet oss også 
mye bry. Endringer i lovverk kunne være til fordel for alle 
kommunens skattytere, og kommunestyret burde også ha 
representanter blant hytteeierne.

Vennlig hilsen
Carl Morten Motzfeldt Laane, Prof.Dr. etc.
Rolf Wahlstrøm, Lektor
Holsteinveien 8 0874 Oslo
Begge mangeårige medlemmer.

Vi set ter pris på gode inn legg og ut spill 
fra våre med lem mer. Carl Mor ten Motz
feldt Laa ne og Rolf Wahl strøm had de et 
tan ke vek ken de inn legg i «Hyt te & Fri tid» 
nr. 3 2018 om stem me rett for hyt te fol ket . 
De to inn sen der ne ber Norges Hyt te for
bund om «å gjen ta krav om at hyt te ei er
ne får stem me rett ved kom mu ne valg». 

Bak grun nen for kra vet er det sto re 
bi dra get hyt te fol ket gir i kom mu na le av
gif ter, ei en doms skatt og ge ne rell pen
ge bruk med støt te til lo kalt næ rings liv i 
verts kom mu ne ne, noe som man ge me
ner i sam let sum må kun ne gi grunn lag 
for stem me rett ved kom mu ne valg også 
for hyt te ei e re som el lers har an nen fast 
bo steds kom mu ne.

Sty ret i Hyt te for bun det drøf tet den ne sa
ken på tam pen av 2018, noe uav hen gig 
av inn spil let fra våre to med lem mer oven
for. Sa ken har prin si pi el le og prak tis ke 

si der som vi i fjor opp sum mer te i det som 
kan vi ses med seks vik ti ge punk ter for 
kom mu nal med be stem mel se:

1. Kra vet om inn fly tel se fra hyt te ei e re 
i sine verts kom mu ner er et le gi timt 
krav. Spørs må let er ikke om hyt te ei
e re skal være med i be slut nings pro
ses ser i kom mu nen el ler ikke, men 
hvor dan slik inn fly tel se skal ut ø ves.

2. Stem me rett ved val ge ne er bare én 
av fle re me ka nis mer som kan ten
kes an vendt for å sik re med be stem
mel se. Men, ser vi på stem me rett 
(også for hyt te ei e re) ved valg iso lert 
og vur de rer det te i for hold til fast
sat te og ak sep ter te de mo kra tis ke 
prin sip per, så er det sto re kon flik
ter. «En mann – en stem me» er den 
gam le må ten å ut tryk ke at det skal 
være lik stem me rett for alle, uav
hen gig av ei en doms be sit tel se. Om 

ei en doms be sit tel se og øko no mis ke 
re sur ser skul le være av gjø ren de for 
den po li tis ke inn fly tel se den en kel te 
skul le ha, så er vi til ba ke til reg le
ne på 1800tal let før den all men ne 
stem me rett ble inn ført.

3. Så kan det kan skje ar gu men te res at 
stem me ret ten kun ne blitt delt mel
lom verts kom mu ne og bo steds kom
mu ne, men det te vil kun ne gi skje ve 
og ube reg ne li ge ut slag. Da gens 
sy stem fast set ter jo at der man har 
sitt fas te bo sted, skal stem me ret ten 
lig ge. Der man har sitt fas te bo sted, 
er man også den stør ste ut gifts byr
de og inn tekts kil de for kom mu nen, 
og har mest be hov for kom mu na le 
tje nes ter og en vel dre vet kom mu ne, 
for eks em pel in nen for de to sto re 
sek to re ne sko le og om sorg. Det er 
der for lo gisk at stem me ret ten pri
mært bør lig ge i bo steds kom mu nen. 

SKAL HYTTEFOLKET FÅ STEMMERETT 
I SIN HYTTEKOMMUNE?

ARTIKKEL SOM KOMMENTERER DETTE INNLEGGET
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Av: Jo stein Flo

Vi hyt te ei e re kre ver del ta gel se i kom mu ne sty rer der vår skatt 
be stem mes. Vi vil ikke bare være pas si ve mot tage re av sta
dig øken de skat te reg nin ger for di vi har brukt våre spa re
pen ger og egen inn sats til å bygge en hyt te. En sta dig stør re 

an del av den lo ka le kom mu ne skat ten blir nå be las tet hyt te ei e re el ler så
kal te «del tids inn byg ge re» uten stem me rett i kom mu ne ne. Inn fø rin gen 
av hyt te skatt har der ved blitt en «Sareptas kruk ke» til å fi nan si e re lo ka le 
kom mu ners bud sjett un der skudd og øken de am bi sjo ner. 

BAK GRUNN
I lan det to talt er det om lag 450 000 fri tids bo li ger (til sam men lig ning 
ca. 2 500 000 bo li ger). Fle re kom mu ner hen ter nå inn nye og svært 
høye skat te inn tek ter fra sine hyt te ei e re. 

En nor mal en kel hyt te i eks em pel vis Øyst re Slidre kom mu ne vil 
i nær fram tid kun ne få en år lig skatt på kr. 20–25 000. Al le re de i dag 
blir nå hele 12 mil li o ner av 22 mil li o ner i ei en doms skatt be talt inn av 
hyt te ei e re i den ne kom mu nen.

(Kom mu ne ne kan mak si malt star te på 2 pro mil le av skat te takst og 
der et ter øke med mak si malt 2 pro mil le/år til et øvre gjel den de nivå på 
7 pro mil le. Skat te takst er de fi nert til så kalt mar keds ver di, som igjen 
er fast satt av kom mu nen. Øyst re Slidre kom mu ne star tet skatt leg gin-
gen med 2 pro mil le og råd man nen har an be falt at den ne skal økes år-
lig fram over!)     

Her stik ker et lo kalt kom mu ne sty re hån den ned i and res lom mer 
uten mot fore stil lin ger, for å dekke et lo kalt bud sjett som bare i ube ty de lig 
grad gir noe til ba ke til skatt yte ren. En slik år lig skatte be last ning vil kun
ne hind re at barn/bar ne barn får råd til å over ta en hyt te som i ge ne ra sjo
ner har til hørt fa mi li en, og der man ge av barn doms min ne ne stam mer fra 
– for noen tris te fram tids ut sik ter for hyt te ei e re! Det bør vel her nev nes 
at også and re kom mu na le av gif ter har en svært skjev be last ning mel lom 
hyt ter og bo li ger som føl ge av den lo ka le fast set tel sen av for hol det mel
lom fas te abon ne ments av gif ter og va riab le for bruks av gif ter. 

ET DE MO KRA TISK UN DER SKUDD
En prin si pi ell side ved den ne skatt leg gin gen er at man her inn fø rer en 
skatt helt uten for de mo kra tisk på virk ning: De som blir ilagt hyt te skat
ten, har in gen form for stem me rett el ler for mell på virk nings mu lig het 
over for kom mu nens be slut nings tage re. Det er en fun da men tal for skjell 
på om et fler tall i en kom mu ne be stem mer å be las te na
bo er i sam me kom mu ne – et ter en skik ke lig valg kamp 
der alle har fått sagt sin me ning, el ler om en kom mu ne 
bare be stem mer å be las te noen and re som ikke har stem
me rett. I den ne pro ses sen blir lo ka le inn byg ge re med 
stem me rett ofte skjer met for skat te byr den ved valg av 
be reg nings kri te ri er. Som eks em pel kan nev nes at Øyst
re Slidre kom mu ne blant an net ope re rer med en så kalt 
«sone fak tor». Den ne vis te seg å være en fak tor som man 
mul ti pli se rer en tak sert skat te ver di med. In nen for eks akt 
sam me geo gra fis ke om rå de ble den ne gitt ver di en 1 for 
bo li ger og 1,8 for hyt ter. Det te nes ten dob let skat ten for 
hyt te ne in nen for sam me om rå de i for hold til bo li ger. 

DOB BELT BE SKAT NING EL LER RIK TI GE RE: FLER DOB BEL BE SKAT NING
Grunn laget for våre hyt ters ver di er er al le re de be skat te de inn tek ter 
som er opp spart på kon to i ban ker, og ikke minst ver di en av vår egen
inn sats. Et eks em pel (fort satt fra Øyst re Slidre kom mu ne) er at der
som vi nå inn re der en bod med egen inn sats og lo kalt inn kjøp te ma te
ria ler, så vil be skat nin gen av hyt ta øke.

Tid li ge re het det at man i skat te sy ste met ikke skul le ha så kalt dob
belt be skat ning. Hyt te skat ten er i vir ke lig he ten en år lig fler dob bel be
skat ning av al le re de be skat te de spa re pen ger.

Som del tids inn byg ge re er det hel ler ikke å skjem mes over hva vi for øv-
rig til fø rer byg da av næ rings grunn lag, med re sul te ren de di rek te og in di rek-
te skat te inn tek ter. Hånd verks tje nes ter, ma te ri al kjøp, snø ryd ding, dag lig va-
rer osv. er noe som ska per rike byg der med so lid næ rings grunn lag – selv sagt 
til gle de for oss alle.

HVA MÅ BLI GJEN NOM FØRT EN GANG I FRAM  TIDEN – NÅR KOM MER 
DET TE?
Vei en vi de re for å kun ne sik re at ikke ut vik lin gen går helt galt av sted, 
er nep pe til fel di ge sam ar beids ko mi te er el ler kon takt mø ter med ord
fø re re og råd menn – når dis se tar seg tid! En di rek te re pre sen ta sjon i 
kom mu ne sty ret er nok det enes te som kan på vir ke ut vik lin gen. Det te 
vil gi ta le rett og avis kom men ta rer om for hold som er vik ti ge også for 
del tids inn byg ger ne. På den an nen side må vi re spek te re kom mu nens 
«hel tids inn byg ge re» de res rett til sty ring av to ta li te ten. 

En skis se til inn fø ring av en de mo kra tisk re pre sen ta sjon for del tids
inn byg ge re kan være at kom mu ner som inn fø rer en skat te sats over (eks
em pel vis 2 pro mil le) på ei en dom mer til hø ren de del tids inn byg ge re, skal 
gi dis se en stem me rett på (eks em pel vis 1/10) av en kom mu nal stem me 
ved kom mu ne valg. Al ter na tivt kan man gi plass til 1–2 kom mu ne sty re
re pre sen tan ter som vel ges di rek te av del tids inn byg ger ne der som an de len 
av skat te inn tek ter fra dis se går over et de fi nert nivå. Del tids inn byg ger nes 
re pre sen tan ter vil da kun ne del ta i kom mu ne sty re de bat ter og ta opp el ler 
be ly se for skjel li ge for hold som er vik ti ge for dem.

Det fris tes å re fe re re til den ame ri kans ke fri gjø rings kam pen. Den 
star tet ved at eng elsk men ne ne ville skatt leg ge den ame ri kans ke ko lo ni-
en som var uten stem me rett. «No tax a tion wit hout rep re sen ta tion», sa 
ame ri ka ner ne og kas tet sek ker med eng elsk te på ha vet i Bos ton. Litt 
se ne re gikk eng elsk men ne ne sam me vei en!
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Revisjons og rådgiv
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Bistand i klagesaker knyttet til 
kommunale avgifter og gebyr

Norges Hytteforbund
Tlf 23 27 37 60
Epost: norges@hytteforbund.
no

Hele landet Vel

Gudbrandsdal Energi 
AS

Prisgunstig strømavtale Norges Hytteforbund
Tlf 23 27 37 60
Epost: norges@hytteforbund.
no

Hele landet Personlig

Gausdal Landhandleri Byggevarer. Rabattavtale for et 
stort antall varegrupper med 
forskjellig rabatt.

Gausdal Landhandleri
www.gaus.no/kunde

Østlandet Vel og personlig

Akvakonsult Vann og avløpstjenester. Nye 
prosjekt, oppgraderinger, drift og 
service. 15% rabatt på standard 
timepris

Akvakonsult
Tlf 992 27 433  
Epost: kh@akvaconsult.no

Hele landet Vel og personlig

Bislet Bilutleie Bilutleie. Ca 20% rabatt av brut
topris

Bislet Bilutleie
Tlf: 22 60 00 00 
www.bisletbilutleie.no

Hele landet Vel og personlig

HC Thauglands Træ
lastforretning Oslo

Trelast og andre byggevarer. 
20% på trelast, forskjellig rabat
ter på andre varer

HC Thauglands Trælastfor
retning Oslo
Tlf: 23 39 36 00
www.thaugland.no

Østlandet Vel og personlig

Sørbø Trelast AS, 
Stavanger

Byggevarer Sørbø Trelast AS
Tlf: 51 88 52 00
Epost: post@sorbotrelast.no

Stavanger Vel og personlig

Maxbo Torstvedt AS 
Avd Hurum

Trelast og byggevarer. Rabatt fra 
520% avhengig av varen

Maxbo Torstvedt AS
Tlf: 32 79 27 00
Epost: kundeservice@max
bo.no

Buskerud Vel og personlig

Maxbo Ås Trelast og byggevarer. Rabatt fra 
520% avhengig av varen

Maxbo Ås
Tlf: 22 51 01 91
Epost: firmapost@maxbo.
sorhaug.no

Akershus, 
Østfold

Vel og personlig

Montèr Gol Byggevarer, forskjellige rabatter 
avhengig av varen

Montér Gol
Tlf: 417 53 000
Epost: gol@monter.no

Vel og personlig

Hasås AS, Kodal Byggevarer Hasås AS
Tlf: 33 43 95 00
Epost: post@hasas.no

Vestfold Vel og personlig

I tillegg har vi flere avtaler i arbeid; spesialtilpassede innredninger, elinstallatør, snekker mm



Avsender:  
Norges Hytteforbund  
Billingstadsletta 25,
1396 Billingstad

Norges Hytteforbund  
Øvre Slottsgate 11  
0157 Oslo

Norges Hytteforbund  
Øvre Slottsgate 11  
0157 Oslo

Dess flere medlemmer vi er, dess mer kan vi 
utrette for eiere av fritidsboliger i Norge!

●  Norges eneste landsomfattende  
interesseorganisasjon for lokale hyttevel 

    og enkeltmedlemmer.

●  Eid og og styrt av hyttefolket og uten  
bakenforliggende kommersielle interesser.

●  Mange medlemsfordeler, medlemsblad 
    og rådgivning med juridisk hjelp for  
    hyttelivets mange utfordringer.

●  Er høringsinstans for hyttefolket. Taler  
hyttefolkets sak i media , og i kontinuerlig 
dialog med stat og kommune.

Se www.hytteforbund.no 
Private  innmeldinger med navn, adresse, mail og 
 hyttekommune sendes til norges@hytteforbund.no, 
eller via vår nettside www.hytteforbund.no.   

Hyttevel som melder seg inn må oppgi kontakt
person, adresse, hyttekommune og antall fritidseien
dommer tilknyttet velforeningen.

MELD ET MEDLEM TIL  NORGES HYTTEFORBUND  
– EN PARTNER  SOM TALER DIN SAK 

VI VERNER OM HYTTELIVET – DET MEST TYPISKE VED NORSK LIVSSTIL

VERV ET MEDLEM  TIL NORGES  
HYTTEFORBUND (NHF) DIN PARTNER  
FOR DET GODE HYTTELIV


