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NHF del tok 20.9. –22.9. for før s te gang på hyt te mes sen i San de fjord. For bun
det had de i for kant av mes sen inn gått en av ta le med ar ran gø ren om gra tis bil
let ter til våre med lem mer. Til bu det ble om talt på for bun dets hjem me si de der 
med lem mer også kun ne skrive ut gra tis bil lett. Dess ver re var det svært få som 
re gist rer te til bu det, og der for var det hel ler ikke man ge som be nyt tet seg av 
det. Jeg opp ford rer alle våre med lem mer til å føl ge med på for bun dets hjem
me si de som er en vik tig kom mu ni ka sjons ka nal mel lom sty ret og med lem me
ne. I lø pet av no vem ber vil vi gjen nom fø re en spør re un der sø kel se blant våre 
med lem mer med spørs mål om for slag til for bed rin ger av både hjem me si den 
og Face booksi den. Jeg hå per at man ge kan avse noen få mi nut ter til å sva re 
på spørs må le ne, for sva re ne som kom mer inn kan få stor be tyd ning for plan
lag te opp gra de rin ger av dis se vik ti ge nett ste de ne våre.

Stor aktivitet i Norges hytteforbund i 2019

NHF har i høst inn gått en av ta le 
med et stør re ad vo kat fir ma, 
Ad vo kat fir ma et Øk land & Co 
DA, som fra den 1. de sem ber 

vil er stat te ad vo kat fir ma et Ni co lai sen & Co 
ANS. Ad vo kat fir ma et vil ta hånd om stør
re sa ker for for bun det og med lem me ne, og 
det vil el lers sam ar bei de med vår ju ri dis ke 
kon su lent Gun nar Svendsen. Gun nar gjen

opp tar for øv rig sin tid li ge re me get po pu læ
re spal te med svar på ju ri dis ke spørs mål fra 
le ser ne. Til sam men vil våre med lem mer få 
et enda bedre og bil li ge re til bud av ju ri dis
ke tje nes ter.

Vår un der sø kel se av kom mu nal ei en
doms skatt fort set ter. 80 % av de kom mu
ne ne som i 2018 el ler i 2019 inn før te ei en
doms skatt el ler re tak ser te bo li ger for en ny 

ei en doms skatte pe ri ode, for skjells be hand
ler fri tids bo li ger. Fle re kom mu ner be reg ner 
skat te takst på fri tids bo li ger på en måte som 
det ikke er hjem mel for i gjel den de lov verk. 

Med bak grunn i re sul ta te ne fra for bun
dets skatte un der sø kel se har NHF der for 
igang satt en ju ri disk pro sess mot Tve de
strand kom mu ne. Kom mu ne ne Sarps borg 
og Gran vil føl ge et ter. Hyt te ei er ne i Rin ge
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bu kom mu ne har ret tet et søks mål mot 
kom mu nen på grunn av for skjells be
hand ling. For bun det gir øko no misk 
støt te til Rin ge bu i den ne sa ken og hjel
per sak sø ker ne med å frem skaf fe nød
ven dig do ku men ta sjon. Dis se sa ke ne 
blir om talt nær me re i en egen ar tik kel i 
bla det. 

I Sarps borg kom mu ne har en grunn
ei er gått til søks mål mot tre hyt te ei e re 
som ikke vil ak sep te re en ny fes te av ta
le for di den vil med fø re til en øk ning av 
fes te av gif ten fra rundt 750 kr i året til ca 
20 000 kr pr år. Rettsaken er be ram met 
til mai nes te år. 

En glad ny het er at med lems an tal let 
øker. Fle re med lem mer vil gi for bun
det bedre for ut set nin ger for å kun ne gi 
med lem me ne våre både den øko no mis
ke og kom pe tan se mes si ge bi stan den 
som de øns ker og for ven ter.

Til slutt vil jeg be nyt te an led nin gen 
til å øns ke alle en rik tig god jul og et rik
tig godt og frem gangs rikt nytt år!

Med hil sen
Trond G. Hagen 
sty re le der

Betaler du urimelig høy pris på strøm til hytta?
Det er ikke tillatt for strømleverandøren å diskriminere hytteeiere ved å pålegge høyere nettleie 
på strøm til fritidsboliger enn til helårsboliger. Likevel skjer det. Men det er ikke lett å ta kampen 
opp mot de store energileverandørene når man står alene. Norges Hytteforbund klaget på at 
Agder Energi krevde høyere nettleie for fritidsboliger og fikk medhold! Les mer om temaet i 
dette nummeret av medlemsbladet. Slik denne saken viser, gir Norges Hytteforbund  hyttefolket 
og  medlemmer juridisk bistand når fritidseiendommer blir forskjellsbehandlet i forhold til 
helårsboliger. Det gjelder blant annet også i forbindelse med skattetaksering. 

Send e-post til norges@hytteforbund.no 

Individuell hjelp er reservert kun for våre personlige medlemmer. 

Er ikke du eller ditt hyttevel medlem? 

Meld deg inn nå!
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Hyttemessen i Sandefjord

Helgen 20.– 22. september ble Hyttemes
sen for andre året på rad arrangert i 
Sandefjord. Publikum i Vestfold traff 
mange av de samme utstillerne som på 

Hellerudsletta. Norges Hytteforbund var også til ste
de, denne gangen med egen stand og nytt utstyr.

Til tross for fint, varmt vær hadde publikum møtt 
frem, og standen ble godt besøkt, både av Hyttefor
bundets medlemmer, som for første gang fikk tilbud 
om gratis inngang, og folk som var interessert i hva vi 
driver med og ønsket å bli medlem. 

Spørsmålene vi fikk handlet for det meste om de 
samme sakene som Norges Hytteforbund har vært og 
er opptatt av: tomtefeste og eiendomsskatt. I tillegg til 
høy eiendomsskatt er økte festeavgifter og høye inn
løsningsbeløp en utfordring for mange hytteeieres 
lommebøker. Dessuten ble kommunenes forskjells
behandling av tiltak i 100meters beltet langs sjø og 
vassdrag også ofte kommentert og diskutert. 

På hyttemessene benytter NHF også anledningen 
til å forhandle med firmaer og utstillere om gunstige 
avtaler med forbundet til fordel for våre medlemmer. 

Neste Hyttemesse er i Bergen 6.8. mars 2020 og et
ter det, på Hellerudsletta 17.19. april 2020.

mailto:norges@hytteforbund.no
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Eiendomsskatt er en kommunal skatt som 
skal beregnes i forhold til en eiendoms antat
te omsetningsverdi. Rettsgrunnlaget finner 
vi i § 8 A2 i eiendomsskatteloven:
”Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp 
ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, 
brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda 
for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.”

Denne lovparagrafen er basis for kommu
nenes beregning av eiendomsskattetakst. Ei
endomsskattetaksten er igjen grunnlaget for 
hvor mye den enkelte boligeier skal betale i 
eiendomsskatt. Om fritidsboliger systema
tisk er gjenstand for høyere taksering i for
hold til salgsverdi enn helårsboliger, kan det
te være en lovstridig forskjellsbehandling. 
For at lovens intensjon skal tilfredstilles, må 
en boligs eiendomsskattetakst være knyttet 
til boligens faktiske salgsverdi.

Med bakgrunn i eiendomsskattelovens § 8 
A2 har Norges Hytteforbund (NHF) fore
tatt en undersøkelse av alle kommuner som 
har mer enn 1 000 fritidsboliger med unntak 
av Bergen og Oslo. Undersøkelsen ble utført 
fra og med 2017 og foreløpig frem til oktober 
2019. Den omfatter 132 kommuner med ca. 
280 000 fritidsboliger og berører dermed ca. 
60 % av alle hytteeierne i landet.

I perioden undersøkte vi alle de 132 kommu
nene hvorav 91 kommuner hadde innført ei

endomsskatt på boliger og fritidsboliger på 
det tidspunktet vi undersøkte den enkel
te kommune. Vi fant at det var ca. 40 % som 
forskjellsbehandlet fritidsboliger. Undersø
kelsen i 2018 og 2019 studerte spesielt grun
dig de kommunene som i perioden hadde re
taksert eller innført eiendomsskatt for boliger 
og fritidsboliger. Siden de endelige tallene for 
2019 ikke vil foreligge før i januar 2020, vil vi 
i først i neste nummer av Hytte & Fritid i (nr. 
1/2020) fremvise tall fra undersøkelsen.

Vår skatteundersøkelse har bestått i å gjen
nomgå alle relative frie salg i hver av de 91 
kommunene. Ved å sammenligne de enkel
te boligenes eiendomsskattetakst, hentet fra 
kommunenes egne skattelister, med boli
genes salgspris kan en utlede hvor stor pro
sentandel skattetaksten er sammenlignet 
med boligens omsetningsverdi/salgspris. 

Rundt 40 000 salg er blitt gjennomgått, og av 
disse er ca. 20 000 hittil brukt i NHF’s under
søkelse. Felles for alle de undersøkte kom
munene er en utstrakt bruk av sjablonger i 
deres beregning av eiendomsskattetakst. Sja
blongene tar ofte ikke tilstrekkelig hensyn til 
de faktorene som i virkeligheten bidrar til at 
fritidsboligenes verdi øker eller synker. Det 
medfører at det i mange kommuner er store 
variasjoner i takstberegningene i forhold til 
omsetningsverdi.

Noen kommuner skiller seg imidlertid ut 
fordi deres retningslinjer og praksis i be
regning av eiendomsskattetakst er vesentlig 
annerledes enn i de fleste andre undersøk
te kommuner. Vi kan ikke her gjennomgå 
alle, men må nevne kommunene Ringebu, 
Tvedestrand, Lillesand, Sarpsborg og Gran. 
Dette er kommuner som klart bryter med ei
endomsskattelovens intensjon, og gjennom
fører en praksis som er ulovlig etter NHF´s 
oppfatning.  

RINGEBU KOMMUNE
Ringebu kommune innførte eiendomsskatt 
fra 2009. Kommunens beregning av eien
domsskattetakst i perioden 2009–2019 viser 
forskjellsbehandling av fritidsboliger. Dette 
skyldtes at kommunen i prinsippet har ope
rert med forskjellige retningslinjer for bereg
ning av eiendomsskattetakst på fritidsbo
liger og helårsboliger, noe som bryter med 
likhetsprinsippet.

Her er et eksempel på forskjellig praksis for 
fritidsboliger og helårsboliger når det gjelder 
tillegg i takst, § 6.1. – Bruk av faktorer:

BELIGGENHET, UTSIKT/VIND/SOLFORHOLD 
(GJELDER BARE FRITIDSBOLIGER)
–  God utsikt 0,05
–  Meget god utsikt 0,10
–  God beliggenhet 0,05-0,10

Eiendomsskatt  
– diskrimineringen av fritidseiendommer øker!

Av Trond G. Hagen, styreleder
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Kommunen har denne perioden også ope
rert med differensiert kvadratmetersats for 
fritidsboliger: 13 000 kr på fjellet og 9 000 kr 
i dalen. I følge en uttalelse fra Finansdepar
tementet av 19. juni 2016 er det et brudd på 
likhetsprinsippet å benytte både sonefaktor, 
tomteverdi og kvadratmetersats på de sam
me forholdene.

Som konsekvens av dette har ca. 200 hytteei
ere, med støtte fra NHF, gått til søksmål mot 
Ringebu kommune for forskjellsbehandling 
av fritidsboliger. Det er per utgangen av ok
tober ennå ikke avgjort når hovedforhand
linger vil starte.

TVEDESTRAND KOMMUNE
Tvedestrand kommune innførte eiendoms
skatt i 2017. Kommunen ser imidlertid ikke 
ut til å ha foretatt takseringer av fritidseien
dommer slik eiendomsskatteloven foreskri
ver. Flere hytteeiere i kommunen har krevet 
å få innsyn i takstgrunnlaget for sine eien
dommer, uten at kommunen har etterkom
met kravene. NHF har siden fulgt opp saken. 
Forbundets konklusjon er at det ikke er ut
arbeidet et takstgrunnlag som loven kre
ver, eller så er grunnlaget mangelfullt fordi 
beregningene kun er basert på skjønn. Det 
innebærer at vedtak om utskriving av eien
domsskatt for nevnte eiendommer kan være 
ugyldige. NHF har på bakgrunn av dette satt 
i gang en juridisk prosess mot Tvedestrand 
kommune.

Lillesand kommune kan for øvrig være i 
en lignende situasjon, siden skattetakstene 
for fritidsboliger også der kun er basert på 
skjønn.

SARPSBORG KOMMUNE
Sarpsborg innførte eiendomsskatt fra 2008. 
I kommunens retningslinjer for beregning 
av takst står det blant annet at i forbindelse 
med besiktigelse blir det også gjort skjønns
messige vurderinger. Resultatet av disse vur
deringene vil framgå av blant annet ”Ytre 
faktor”. Ytre faktor berører forhold utenfor 
eiendommen som forurensning fra støy, luft, 
utsikt osv. Standard faktor er 1 og angir nor
mal boligstandard. 

For fritidseiendommer er det knyttet spesielle 
forhold. I motsetning til helårsboliger betyr 
standard faktor 1 for fritidsboliger at det kun 
er innlagt strøm. Fritidsboliger får «tilleggs
poeng» for bilvei, utsikt og avstand til sjø el
ler vann, innlagt vann og båtplass. Summen 
av disse poengene kommer i tillegg til stan
dard faktor 1. 

For helårsboliger er normal standard en bo
lig med strøm, vei, vann og avløp, utsikt osv., 
mens en tilsvarende fritidsbolig gis en ytre 
faktor på over 5.

Sarpsborg kommunes bruk av ytre faktor er 
således vesentlig forskjellig fra alle de andre 
undersøkte kommunene. NHF mener derfor 
det er grunn til å spørre med hvilken hjem
mel Sarpsborg kommune forskjellsbehand
ler fritidsboliger på dette punktet, og vi vil 
forfølge saken juridisk.

GRAN KOMMUNE
Gran kommune innførte eiendomsskatt i 
2008, og skatteperioden utløp 31. desember 
2017. Når en eiendomsskatteperiode utlø
per, kan en kommune velge å retaksere for 
en ny tiårsperiode eller å foreta en kontor

justering på inntil 10 % årlig. Gran kommu
ne vedtok i desember 2018 å foreta en kon
torjustering av eiendomsskatten på 20 % for 
2019 med bakgrunn i at det ikke ble foretatt 
en kontorjustering for 2018. Et vedtak om 
kontorjustering skal imidlertid følge de sam
me frister som andre frister for eiendoms
skattemessige vedtak, det vil si senest den 1. 
april det året vedtaket skal gjelde for. Ved
taket i Gran kommune er i strid med eien
domsskattelovens § 8 A4.2 (inntil 10 % årlig 
økning) og er gjort åtte måneder etter fristen 
utløp. NHF vil følge opp saken juridisk for å 
få erklært Gran kommunes vedtak om kon
torjustering for ugyldig.

Mange kommuner er altså kreative i sin tolk
ning av eiendomsskatteloven. Eiendoms
skatteloven er ikke er fulgt opp med en 
sentral forskrift som regulerer lovens bruks
områder. Dette er en av årsakene til at kom
munene hittil har hatt et såpass fritt spille
rom i sine tolkninger av lovverket. 

Kommunene og KS (Kommunesektorens 
interesse og arbeidsgiverorganisasjon) har 
imidlertid ikke enerett på tolkning av eien
domsskatteloven. Enhver hytteeier kan gjøre 
det samme. Hvis den enkelte hytteeier er ue
nig med kommunens tolkning av loven ved
rørende eiendomsskatt, bør forholdet påkla
ges. For at Norges Hytteforbund skal kunne 
hjelpe medlemmer i eiendomsskattesaker, 
er det viktig at forbundet blir informert om 
aktuelle problemstillinger vedrørende eien
domsskatt. 

Husk at det nytter å klage. Uten klager får 
vi ikke endret verken lokale forskrifter el-
ler kommunal praksis.

Foto: Ansgar Scheffold, unsplash.com



Mathias B. Dannevig

Av: Mathias B. Dannevig, tidligere leder, Norges Hytteforbund
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Agder Energi har nettmonopol for levering 
av strøm i Aust og VestAgder, fra nyttår 
sammenslått til nye Agder fylke. Agder fyl
ke vil da få mer enn 300 000 innbyggere og 
vil omfatte de fleste av de kommunene vi for
binder med begrepet Sørlandet. Det nye fyl
ket vil ha 37 400 hytter. Strømleveransen fra 
Agder Energi skjer til 201 000 kunder i hele 
området. Ved siden av drift av selve distribu
sjonsnettet for strøm er Agder Energi også 
landets fjerde største kraftprodusent. 

Eierne av fritidsboliger med innlagt strøm 
fikk på nyåret beskjed fra Agder Energi om 
at den faste delen av nettleien skulle økes. 
Økningen for en vanlig fritidsbolig skulle bli 
på 80 prosent, fra 200 kr per måned til 360 kr 
per måned som fastbeløp. Og dette også om 
ikke en eneste kilowatt var brukt fra kontak
tene i veggen. Bare det å være tilknyttet nettet 
ville da koste en hytteeier 4  320 kr per år, 
mens tilsvarende for helårsboliger ville bli ca. 
40 prosent lavere. Argumentet var at selska
pet hadde større kostnader knyttet til kunde
gruppen «fritidsboliger» enn til kundegrup
pen «fastboende».

Undertegnede, og hytteeier i Grimstad, 
var avtroppende leder i Norges Hyttefor
bund i begynnelsen av 2019 og var tidlig blitt 

opp merksom på den varslede prisøkningen 
til Agder Energi. Etter korte drøftelser i for
bundets styre engasjerte vi oss i saken. Ikke 
minst anså vi den som en viktig prinsippsak 
som kunne få større fremtidige konsekvens
er. Forbundet fikk god hjelp av strømkunder, 
som kontaktet oss i sakens anledning, og som 
tidligere også hadde vært i diskusjon med 
nettselskapet om utbyggingskostnader for 
strømtilknytning i områder for fritidsboliger. 

Nå er det slik at nettselskapene er under
lagt et rimelig strengt regelverk for prisfast
setting. Selskapene kan ikke bare etter eget 
forgodtbefinnende endre prisene slik at de 
blir ulike for forskjellige grupper konsu
menter. Faktisk finnes det regler som forbyr 
diskriminering mellom forskjellige kunde
grupper. Det er NVE, Norges Vassdrags og 
energidirektorat som forvalter denne kon
trollen og er klageinstans. Norges Hyttefor
bund sendte så klage til NVE på vegne av 
hytteeiere i Agder.

NVE imøtekom i sommer klagen på visse 
punkter, særlig at en kostnadshistorikk for en 
kundegruppe ikke kan kompenseres ved at 
denne kundegruppen gis en så stor økning som 
her. Hytteeiere i Agder får derfor med tilbake
virkende kraft fra april 2019 redusert sin faste 

del av nettleien fra 360 kr til 315 kr per abon
nent per måned, noe som totalt tilsvarer ca. 10 
millioner kr per år, opplyser Agder Energi.

Norges Hytteforbund har vist at det nytter å 
kjempe mot «systemet». Men vi er realister og 
ser jo at dette ikke er noe hver enkelt hyttee
ier blir rik av, og at det fremdeles skal betales 
3 700 kr per år for strømkabel til veggen på en 
liten fritidsbolig. Vi mener dette er i meste la
get, og styret har bestemt å følge utviklingen 
nøye fremover. «Det grønne skiftet» medfører 
ubehagelige overraskelser for mange, og vi vet 
at nye strømtariffer, kanskje med alt for store 
fastledd – såkalte «energipakker» – er i støpe
skjeen. Dette ønsker Norges Hytteforbund 
politisk oppmerksomhet på. Vi vil bekjempe 
innføring av «energipakketariffering» – ueg
net for fritidsboliger med kortvarige bruks
perioder – så kraftig som vi kan om dette blir 
foreslått av de sentrale myndigheter. Under
tegnede er glad for på konsulentbasis å ha fått 
anledning til fortsatt å være tilknyttet Norges 
Hytteforbund om disse saksfohold i tiden fre
mover. Vi følger opp på vår hjemmeside og i 
fremtidige utgaver av medlemsbladet.

Reduserte strømpriser for 
hyttene i Agder – et resultat 
av klage fra hytteforbundet

Faksimile fra Fedrelandsvennes oppslag 
om Hytteforbundets klage

▼
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ØKONOMI
Tirsdag 27. august 2019

14

NETTLEIE. Agder Energi har justert prisene etter varsel fra NVE

Hytteeiere klagde til NVE:  Agder Energi setter ned prisenDa Agder Energi 
endret prisen på 
nettleien i vår, kla-
get hytteeiere på 
Sørlandet til NVE. 
Nå reduserer 
strømselskapet 
kostnadene. 
AGDER

– Vi er svært fornøyde med hvor-dan denne saken endte. Selv om man ikke blir mye rikere av denne reduksjonen, så handler det mest om det prinsipielle. Klagen vår inn til en stor etat er 
tatt på alvor og 
det styrker legi-
timiteten til sys-
temet, sier Mat-
hias Dannevig, 
tidligere styre-
leder i Norges hytteeierforbund. Dannevig gikk av som styrele-der i forbundet før sommeren, 

men sto i bresjen for klagen som ble sendt inn til NVE da Agder Energi Nett endret prissystemet for nettleien. Han har selv hytte i Grimstad.
Endringene trådte i kraft 1. april. 

KLAGET TIL NVE
Energileddet, forbrukskostnaden, ville bli satt ned mellom 10 og 15 prosent for en privatkundes ene-bolig.  For hytteeiere ville regnin-gen se ganske annerledes ut, et-tersom fastleddsprisen ville økte betydelig. Denne prisen var tidli-gere lik for alle kunder.
Hytteierforbundet klaget saken inn til NVE. Etter et varsel som kom fra NVE i juni, har Agder Energi valgt å sette ned prisene. – NVE har tydeliggjort forvalt-ningspraksisen for hvordan vi har anledning til å 

beregne kostna-
den for kunde-
ne. Det synes vi 
er bra, da vi øn-
sker å regne rik-
tig, sier Svein 
Are Folgerø, administrerende direktør i Agder Energi Nett. 

– Så dere tolket regelverket feil?– Nei, men vi har fått en presi-sering. NVE støtter oss i at kunde-ne skal bære sin rettmessige an-del av kostnaden. Sånn sett har vi hatt anledning til å la hytteeiere ha et høyere fastledd. Det er ma-tematikk og andre detaljer som gjør at vi nå velger å justere pri-sen, sier Folgerø. 

SKAL VARSLES I GOD TID
I utgangspunktet kan ikke strøm-selskapet fastsette nettleie som tar hensyn til hva man har betalt tidligere. Den kan heller ikke ha som formål å rette opp eventuel-le skjevheter mellom kundegrup-per, skriver NVE.

– Vi har likevel rett til å henfø-re den rettmessige kostnaden til kunden i framtiden, sier Folgerø. 

REDUSERING
De nye tariffsatsene vil bli endret med tilbakevirkende kraft til 1. april 2019.

Det månedlige fastbeløpet vil bli satt ned fra 360 kroner til 315 kroner for en vanlig hyttekunde. Ifølge selskapet vil man dermed 

betale 540 kroner mindre i året.– Vi tolket økningen som en dis-kriminering. Fastprisen blir do-minerende for dem som bruker hytta lite, så reduksjonen hjelper selvfølgelig en del for disse kunde-ne. Våre medlemmer skal merke at vi jobber for dem, og at vi nåd-de gjennom med vårt budskap er gledelig, sier Mathias Dannevig.

– HAR OPPTRÅDT RYDDIGAlf Martin Haugaa var en av hyt-teeierne Fædrelandsvennen inter-vjuet da endringene ble kjent, og som opplevde å få en stor økning på regningen. Haugaas egne be-regninger viste at den totale nett-leien ville øke med 94 prosent, et-tersom fastleddet økte fra 2403 kroner i 2018 til 4651 kroner 1. april i år. 
– Jeg er fornøyd med hvordan NVE har håndtert saken. De har på en ryddig måte påpekt det de kunne påpeke i henhold til regel-verket. Selv om Agder Energi re-duserer satsene noe, mener jeg prisoppgangen på fastleddet frem-deles er for høy. Jeg tenker at det er vel bare monopolister som kan 

tillate seg å mer enn doble prisen over natta. Når det er sagt, had-de jeg ikke forventet at de ville re-dusere mer enn NVE nå pålegger dem, så sånn sett er jeg fornøyd med utfallet, sier Haugaa.
Folgerø sier at de tar kundenes tilbakemeldinger på alvor.
– Vi ønsker å være så forutsig-bare som mulig, men det er kre-vende med mange ulike kunde-grupper. Det varierer hvor mye kundene har mulighet til å følge med på endringene som gjøres. Dette tar vi på største alvor, og vi ønsker å forbedre oss.

– Må hytteeiere forvente nye øk-ninger i årene som kommer?
– Signalene fra myndighetene er at energileddet skal bli lavere. For en hyttekunde som har lavt energi-forbuk, vil det bli en økning i fast-leddet framover. Alle kundene må dekke sin andel av nettkostnade-ne. Det er i tråd med hva myndig-hetene ønsker, sier Folgerø. 

TEKST:    
CHRISTINA STENBEK ØSTTVEIT
christina.osttveit@fvn.no

Tidligere styreleder i Hytteeierforbundet, Mathias Dannevig, har hytte i Grimstad og var berørt av omleggingen fra Agder Energi. Han er glad for at NVE lyttet til innspillene fra 

hytteeierne. FOTO: MATHIAS DANNEVIG



– 8 –

NHFs mangeårige æresmedlem Liv Steenstrup 
gikk bort sist sommer, nær 95 år gammel. Hun 
levde et langt liv som medlem, ble raskt styre
medlem og etter hvert medlem i valgkomiteen 
i Norges Hytteforbund.

Liv ble oppfattet som en av pionerene i Norges 
Hytteforbund, og hun var i høy grad med på 
å forme forbundets virksomhet og policy de 
første årene etter stiftelsen tidlig på 1970tal
let. Det var da også en selvfølge at Liv Steen
strup ble tatt opp som æresmedlem i Norges 
Hytteforbund, én i en meget eng krets.

Jeg hadde, som advokat og juridisk rådgiver 
for Norges Hytteforbund gjennom årene fra 
1975 og frem til Liv avsluttet sin aktive kar
riere i forbundet, en stor glede av å få lov å 
samarbeide med henne. Hun var i all frem
ferd en hederskvinne som viste kløkt og 
bredt vidsyn, som vi alle, som samarbeidet 
med henne, gledet oss over å kunne høste av.

Liv var i all sin fremferd en dame som kunne 
virke beskjeden. Hun sto tilbake for å frem
heve seg og «brøyte seg rydning». Dette kom 
klart frem i dagen den gang for mange år si
den da tidligere ordfører Albert Nordengen 
spurte henne om hun kunne tenke seg å stil
le seg til rådighet for Oslo bystyre. Liv takket 
nei begrunnet med at hennes plass lå på det 
lokale plan i den lokale politikken på Nord
strand/Ljan, der hun hørte hjemme. 

Liv Steenstrup fikk et langt liv sammen 
med sin kjære mann Asmund, som alltid 
var med som «sekundant» når Liv møtte i 
NHFsammenheng. Vi i Norges Hyttefor
bund takker henne for at hun valgte å øse så 
mye av tiden til beste for Norges Hyttefor
bund, og for all hennes uegennyttige inn
sats gjennom mange år.

Foto: Arne Vidar Jenssen/Nordstrands Blad

Til minne om 

Liv Steenstrup
Gunnar Svendsen,  juridisk rådgiver i Norges Hytteforbund

Foto: colourbox.com
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§NHFs jurist Gunnar Svendsen svarer på  
henvendelser fra våre medlemmer.

Juristen svarer

Byggeservitutt
I min tinglyste festekontrakt står det at det 
ikke er adgang til å bygge på tomten som min 
tomt er utskilt fra, og som omkranser hele 
festetomten, nærmere enn 50 meter fra tom
tegrensen. Nå vil grunneieren som jeg fester 
av, og som eier området rundt min tomt, for
tette ved å sette ut tomter på tre sider av min 
tomt. Den fremlagte reguleringsplanen vi
ser at det vil komme tre hytter nærmere min 
grense enn de angitte 50 meter. Hvilke rettig
heter har jeg?

«Hytteeier i fjellverdenen»

Svar
Din rett til å nekte bebyggelse nærmere din 
tomtegrense enn 50 meter er utvilsom. Du 
bør snarest sende et brev til så vel kommu
nen som grunneieren og eventuelt også til 
utbygger (entreprenør), der du gjør din rett 
gjeldene og dokumenterer dette med å ved
legge kopi av den tinglyste festekontrakten. 
Høyst sannsynlig vil da kommunen pålegge 
grunneieren å «ordne opp i» dette før regule
ringsplanen behandles. Dette kan ordnes en
ten ved at han inngår avtale med deg, eller at 
han skrinlegger sine planer.

Privat VA-anlegg til tomten
Jeg har knyttet min hytte på festet grunn til et 
privat vann og avløpsanlegg. Dette har kos
tet meg rundt ¼ mill kr. Nå tenker jeg på å 
kreve tomten innløst, og i den forbindelse 
har jeg hørt at grunneieren kan kreve tom
teprisen fastsatt til 40 % av «råtomtverdien».

Hyttas tilknytning til VAanlegget har utvil
somt økt tomteverdien betraktelig, og nå har 
jeg følgende spørsmål:

 – Jeg går ut fra at verdien av VAtilknytnin
gen ikke vil komme grunneieren til gode 
ved verdifastsettelsen. Er det i så fall det 
kronebeløpet jeg har betalt for VAtilknyt
ning som trekkes fra verdien av tomten?

 – Beregnes det 40 % av råtomtverdien før 
eller etter at verdien av VA tilknytning 
trekkes fra tomteverdien?

Svar
Det er riktig at grunneieren kan kreve inn
løsningssummen (tomteprisen) fastsatt til 
40 % av «råtomtverdien». Råtomtverdi betyr 
tomtens verdi i dagens marked der all verdi
økning som festeren har stått for, enten selv 
eller i fellesskap med andre hytteeiere på ste
det, trekkes ut. Man forutsetter at tomten, 
selv om det kanskje er byggeforbud på stedet, 
kan bebygges akkurat slik den faktisk er på 
innløsningstidspunktet. Utbyggingspotensi
ale skal ikke regnes med. 

Dette betyr at det ikke er den pengesummen 
du har betalt for VAtilknytningen som skal 
trekkes fra, men den ekstraverdi som denne 
VAtilknytningen har tilført tomten. I praksis 
betyr dette at verdiøkningen svært ofte vil bli 
større enn kostnaden for VAtilknytningen.

Tomteprisverdien beregnes til 40 % av 
«råtomtverdien». Det vil si at at prisen bereg
nes etter at «tilleggsverdiene» er trukket fra.

Hevd
Jeg har en hytte som ligger litt avsides til i 
innlandet i ØstNorge. Det går en kjøre
vei gjennom to forskjellige grunneiendom
mer og nesten frem til hytta, det vil si til ca. 
ti meter fra tomtegrensen. Vi har i alle år – 
først mine foreldre fra de etablerte seg på 
stedet midt i 30årene og senere min fami
lie og jeg – benyttet denne veien som ad
komstvei til hytta, og vi har parkert, ofte to 
biler, på en parkeringsplass som vi selv har 
opparbeidet, like utenfor vår tomtegrense. 
Vi har visst at vei og parkeringsrett ikke 
har vært tinglyst som våre rettigheter, men 
vil har forutsatt at slik er det. Grunneieren 
har aldri protestert eller bedt om noen 
godtgjørelse. Nå har den nye grunneieren, 
som har overtatt eiendommen der veien 
går og parkeringsplassen ligger, krevd at all 
kjøring og parkering må opphøre. Vi har 
ikke mottatt noe tilbud fra ham. Hva gjør vi? 
Har vi hevd på veien og parkeringen?

«Veiløs?»

Svar
Slik du fremlegger dette tror jeg ganske sik
kert at du vil bli hørt med å kreve hevd for 
fortsatt bruk av veien som adkomstvei og 
parkeringsplassen slik dere har gjort i alle år. 
Dette er det som betegnes som brukshevd. 
Dere har brukt veien og parkeringsplassen 
som om dere var bruksrettshavere. For sli
ke retter til vei og parkeringsplass opparbei
der man hevd i løpet av 20 års bruk i god tro 
(hevdsloven §§7 og 8).

Foto: Thomas Solan, unsplash.com
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Mauritz Aarskog

Fremtidsfullmakt er fullmakt til en eller flere personer om å repre
sentere fullmaktsgiveren dersom vedkommende i fremtiden ikke len
ger selv blir i stand til å ivareta egne interesser.

Alle kan komme i situasjoner der man ikke blir i stand til å ivareta 
egne interesser, f.eks. som følge av alvorlig sykdom eller skader. Man 
kan bli rammet i alle aldre. Noen spørsmål som opptar den framover
skuende er: Kan vi selge huset dersom mor på 80 år blir dement? Kan 
jeg selge leiligheten dersom min samboer havner i koma på grunn av 
en trafikkulykke? Vil driften av familiebedriften fortsette dersom noe 
skulle skje med personen som både eier og signerer for det aktuelle 
aksjeselskapet?

Fylkesmannen treffer vedtak om vergemål overfor de som ikke len
ger kan ivareta sine egne interesser. Personer som er satt under ver
gemål, har ofte fått oppnevnt en av sine nærstående som verge. Det 
er likevel fylkesmannen som forvalter den vergetrengende sine ak
sjer og som gir samtykke i saker som gjelder salg, bortleie og pant
settelse av bolig, samt fortsatt drift av den som er satt under vergemål 
sin eventuelle næringsvirksomhet. For de nærstående kan det være 
tungvint å måtte forholde seg til fylkesmannen, og fylkesmannen kan 
ta avgjørelser som mislikes av de nærstående. Det er også slik at det 
kan oppstå uenighet mellom de nærstående om hvem som skal være 
verge og om hvordan interessene til den som er satt under vergemål 
skal ivaretas.

Fremtidsfullmakt: 

aktuelt når man  
ikke vet hva  
fremtiden bringer

Av: Mauritz Aarskog er advokat og partner i ØSTBY AARSKOG Advokatfirma AS

Foto: colourbox.com
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Fremtidsfullmakt kan være en mulighet for å unngå slike problem
stillinger og eventuell uenighet som kan oppstå etter at man har blitt 
satt under vergemål. Vergemålsloven åpner for at man kan oppret
te fremtidsfullmakt som er ment å være et alternativ til vergemåls
ordningen. Blant annet er det følgende fordeler med å benytte seg av 
denne adgangen: Fullmaktsgiveren kan selv velge person som skal 
representere seg, bestemme i fullmakten at huset kan selges, at drif
ten av den aktuelle næringsvirksomheten skal fortsette, og at han el
ler hun skal bo på privat sykehjem og ikke på et offentlig sykehjem. 
Fullmaktsgiveren får dermed adgang til selv å ta slike valg og opp
når derfor større kontroll over egen framtid. Fremtidsfullmakt har 
også fordeler for de nærstående: Blant annet slipper de nærstående å 
forholde seg til rammene i vergemålsloven, herunder når det kreves 
samtykke fra fylkesmannen. Dersom de nærstående på forhånd kjen
ner innholdet i fremtidsfullmakten, så oppnå også de nærstående 
forutberegnelighet. Dessuten kan man hindre eventuelle konflikter 
mellom de nærstående om hvem som skal være verge osv. Imidlertid 

kan det også være ulemper knyttet til fremtidsfullmakter: Blant annet 
kan det vise seg at den som er utpekt som fullmektig, senere viser seg 
ikke å bli så skikket til oppdraget som man antok den gang fremtids
fullmakten ble opprettet. På samme måte kan andre valg som ble be
stemt i fremtidsfullmakten viser seg å bli mindre heldige, for eksem
pel på grunn av forhold som senere har inntrådt.

Vergemålsloven stiller strenge formkrav til hvordan en fremtids
fullmakt skal opprettes. Blant annet gjelder egne regler for vitnepå
tegning. Formkravene har likhetstrekk med de formkrav som gjel
der ved opprettelse av testament. Slike dokumenter kan blant annet 
derfor praktisk opprettes samtidig. Dersom fremtidsfullmakten 
ikke samsvarer med formkravene, så risikerer man at fylkesmannen 
nekter å stadfeste fremtidsfullmakten. I tillegg til de formelle kravene 
er det slik at vergemålsloven fastslår at enkelte bestemmelser ikke kan 
inntas i en fremtidsfullmakt. Det er derfor å anbefale at man søker 
kompetente råd ved opprettelse av fremtidsfullmakt.

KAMPANJE
Spar inntil kr. 66.000,-

Kampanjepriser 2019 
nedgravde renseanlegg:
… Inntil 14 hus/hytter: kr. 363.400,-
… Inntil 18 hus/hytter: Kr. 386.400,-
… Inntil 35 hus/hytter: kr. 409.400,-
… Inntil 40 hus/hytter: kr. 432.400,-
… Inntil 55 hus/hytter: kr. 602.600,-
… Inntil 70 hus/hytter: kr. 625.600,-
… Inntil 85 hus/hytter: kr. 648.600,-

… Hus/overbygg 2,4 x 2,4: kr. 115.000,-
(Inkl. vask, spyleslange, lys, varme, etc.)

Alle priser er oppgitt eks mva. Kampanjen 
tilsvarer 8% på veil. 2019 priser.

Ta kontroll over avløpet ditt!
Har du behov for ny renseløsning?

Trenger ditt gamle renseanlegg 
utvidelse eller renovering/
oppgradering?

Ønsker du kvalifi sert gratis 
veiledning og gode råd 
angående valg og etablering av 
renseløsning?
- Biovac har over 35 års erfaring med 
norske avløpsanlegg og leverer anlegg 
dimensjonert for 5–20.000 personer.

- Anleggene er spesielt velegnet for 
varierende belastning, noe som gjør dem 
svært anvendelig for fjellhytter, hyttefelt, 
campingplasser m.m. 

- Fullautomatisering gir lavt servicebehov

Produsert i Norge for norske forhold • Solid fagkunnskap og lang erfaring • Tilfredsstiller de strengeste rensekrav
• Høy kvalitet og driftssikkerhet gir lave driftskostnader • Fullautomatisert renseprosess 

Biovac Environmental Technology AS • Farexvegen 19, 2016 Frogner • Tlf: 63 86 64 60 • E-post: kontakt@biovac.no • www.biovac.no

Ta kontakt for dimensjonering!



– 12 –

RieberMohn og Kaltenborn m.fl. har det 
siste året luftet mange idéer og tanker om 
nødvendig tilrettelegging for ytterligere økt 
reiseliv og utbygging av flere fritidsboliger. 
Og tidligere i år ble også FNs rapport fra Det 
internasjonale naturpanelet publisert, den 
mest omfattende tilstandsrapporten om jor
das biomangfold som hittil er utarbeidet. 
Den fastslår at tap av natur er en like stor 
trussel som klimaendringer. Kommentato
rer i Norge tar opp hyttebygging med resul
terende nedbygging av naturen som en av de 
virkelig store bekymringene. 

For fjellkommunene er dette spesielt ut
fordrende fordi reiseliv og fritidsboliger, 
sammen med lokalmat, har vært hovedmo
torene i den lokale utviklingen de siste 20 
årene. For eksempel har disse to sektorene 
vært de eneste med vekst i Valdres, og for
sker Knut Vareide hos Telemarksforskning 
har sett på statistikken og verdiskapningen 
for Oppland – Norges største hyttefylke – 
og gitt fylkeskommunen råd for framtiden: 
Skap attraktivitet eller krymp! 

Marka-grenser   utenfor Oslo?
HVA ER ATTRAKTIVITET? 
I denne sammenhengen er betydningen 
av attraktivitet sammensatt, men først og 
fremst er det å sikre at fastboende, deltids
innbyggere og tilreisende fortsatt skal kun
ne benytte et levende kulturlandskap, med 
seterdrift og beiting, med åpne vidder (som 
ikke er gjengrodd), og med opparbeidede og 
skiltede stier, sykkelveier og løyper, osv. Det
te vil kunne bidra til å befeste fjellbygdenes 
posisjon som attraktiv region å bo, arbeide 
og – ikke minst – rekreere i.

HVA KAN TRUE ATTRAKTIVITETEN?
Vi har de siste årene sett det i utlandet: Inn
byggere i Venezia, Barcelona, Mallorca osv. 
protesterer høylytt og med kraft mot flom
men av turister som truer deres livsform. I 
Norge har vi sett bl.a. protestene i Lofoten, 
Prekestolen og Trolltunga. Og i Valdres og 
i Flå ser vi tendens til det samme: Skal det 
være grenser for utbygging? Hvor skal i så 
fall grensen gå?

Mange institusjoner gjør en stor jobb 
sammen med kommunene, Den Norske Tu
ristforening og reiselivet for å sikre og utvi

kle våre friluftsområder. Dette arbeidet bør 
ikke bli forringet. Det blir derfor vesent
lig å sikre at de investeringene som gjøres i 
turveier, næringsutvikling og fritidsboliger, 
ikke får overraskelser senere i form av revi
derte arealplaner for utbygging av områder 
som «alle» har sett på som «ferdig» regulerte.

HVOR GÅR GRENSEN?
Norges Hytteforbund mener derfor at det 
bør være grenser. Typiske hytteregioner ved 
sjø og i fjell vil være helt avhengig av at om
rådene kan by seg frem på den best mulige 
måten med sine naturgitte forutsetninger til 
rekreasjon. Det bygges fortsatt årlig flere fri
tidsboliger enn boenheter for fastboende i 
disse områdene. Men hvordan er det ønske
lig å bygge bærekraftig for ikke å ødelegge 
forutsetningene for kommende generasjo
ner? Og kan man virkelig stole på gjelden
de reguleringsplaner – de kan jo endres ved 
neste revisjon av planverket.

I StorOslo har man i en årrekke hatt et be
grep som kalles Markagrensen. Den er fast
satt ved en egen lov, Markaloven:

Knut Nes, styremedlem i Norges Hytteforbund

Knut Nes
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Marka-grenser   utenfor Oslo?
For politikere, grunneiere og utbyggere i Os
loområdet er Markaloven hellig. 

ARVESØLVET
Noe er nok allerede gjort i kommunenes are
alplaner, men all erfaring viser at det er alt
for enkelt å innvilge dispensasjon eller om
regulering. Dagens muligheter i Plan og 
Bygningsloven er ikke tilstrekkelig for å sikre 
bærekraftig utvikling.

Organisasjonen Norsk Friluftsliv, som sam
arbeider med Norges Hytteforbund, har tatt 
initiativ til et samarbeide i fjellNorge om 
fjellgrenser. Det er for eksempel dannet lo
kale nettverk i Valdres, Ringsaker og Øyer, 
der ulike organisasjoner, som DNT, Natur
vernforbundet, Ornitologene og hytteeierne, 
har løpende utveksling innad og felles kom
munikasjon utad.

Kan dette arbeidet samordnes i større skala, 
slik at man i hele hytteNorge får konkrete 
«marka»lignende grenser for hvor man kan 
bygge ut, og kanskje aller viktigst: hvor man 
IKKE skal bygge ut. Slik at kommunenes 
arvesølv – det man skal leve av i kommen

Markaloven er omtalt slik i Wikipedia:

Markaloven (Lov 2009060535 om 
naturområder i Oslo og nærliggende 
kommuner) er en norsk lov som 
trådte i kraft 1. september 2009.  
Loven har til formål å: «fremme og  
tilrettelegge for friluftsliv, naturopp
levelse og idrett. Loven skal sikre 
Markas grenser og bevare et rikt 
og variert landskap og natur og 
kulturmiljø med kulturminner. Det skal 
samtidig tas hensyn til bærekraftig 
bruk til andre formål.»

MARKALOVEN:
• slår fast at bygge og anleggstil

tak i utgangspunktet er forbudt 
i Marka, med unntak av land
brukstiltak.

• påpeker at anlegging av større 
stier og løyper krever tillatelse 
fra kommunen.

• angir begrensninger for motori
sert ferdsel

• gir hjemmel til særskilt vern av 
friluftsområder gir miljøvern
departementet anledning til å 
oppnevne et råd for markasaker 
(Markaråd).

Miljøverndepartementet er øverste 
forvaltningsmyndighet etter denne 
loven.

de generasjoner – ikke forvitrer, bare for at 
noen lokale utbyggere skal få en sneversynt 
kortsiktig profitt. 

ETTER KOMMUNEVALGET
Alt dette kan være viktig å ha i tankene når 
hele hierarkiet av kommuneplaner med 
kommunedelplaner, arealplaner med sam
funnsdel osv. nå skal rulleres etter lokalval
get. Hytteeiere bør kunne melde sin interesse 
og bli med på høringer i kraft av å være del
tidsinnbyggere i sine vertskommuner. Dette 
kan best gjøres ved å danne sammenslutnin
ger av hyttevel/veilag slik Norges Hyttefor
bund tidligere har omtalt, slik at kommu
nens administrasjon får en avtalepartner for 
det videre samarbeidet i kommunen.

La oss beskytte de verdiene vi har i de eta
blerte hytteområdene, og i form av støler 
og beiteområder, åpne kultur og fjelland
skap, svaberg, holmer, skjær og heier, stier 
og løyper ja, alt som til sammen utgjør våre 
attraktive rekreasjonsområder. Da svarer vi 
samtidig på noen av utfordringene i FNrap
porten. Til det trenger vi markagrenser flere 
steder i Norge.

Foto: Alexandra von GutthenbachLindau, Pixabay

https://no.wikipedia.org/wiki/Marka_%28Oslo%29
https://no.wikipedia.org/wiki/Kulturminne
https://no.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B8verndepartementet
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Lasse Groven Egeberg

Det er siden sist kommet inn en rekke henvendelser til både forbun
det og til oss med spørsmål knyttet til ønsker om utvidelser av hytter 
rundt omkring i landet. På bakgrunn av dette er vi blitt oppfordret 
til å skrive litt om tematikken – særlig med henblikk på forholdet til 
grunneiere når hytten står på festet grunn, samt hvordan man skal 
forholde seg til kommunen og søknadsprosessen. 

HYTTE PÅ FESTETOMT
Som mange vet kan feste av tomt til hytteformål beskrives som et leie
forhold hvor festeren betaler til grunneier en årlig leie (festeavgift) 
for å ha sin hytte på en nærmere angitt tomt. Hvordan fester kan dis
ponere over tomten for øvrig, faktisk eller formelt, er gjerne tematikk 
som bare delvis eller ikke i det hele tatt er omtalt i en festeavtale.

Hovedregelen om faktisk rådighet over festetomten er i utgangs
punktet regulert i tomtefesteloven § 16. Fester har den samme rå
deretten over eiendommen som en grunneier så lenge dette gjøres 
innenfor rammene av festeformålet. En kan for eksempel ikke reise et 
kontorbygg på en tomt med fritidsformål. 

Det er likevel muligheter for ganske omfattende fysiske inngrep, her
under kan trær felles, kjeller graves, vei/vann/kloakk føres frem, hage 
og biloppstillingsplass opparbeides. Også utvidelser i form av utbyg
ging på tomten må aksepteres av grunneier, med mindre annet er av
talt på forhånd. 

Forutsatt at festeavtalen ikke inneholder klare forbehold mot utbyg
ging, så vil det dermed heller ikke være nødvendig med samtykke fra 
grunneier. Dog kan det tenkes at kommunen ønsker en tydelig avkla
ring. På generelt grunnlag anbefales det at grunneier orienteres om 
eventuelle utbyggingsplaner.
 

Hva angår festekontrakten, så nødvendiggjør i utgangspunktet ikke 
utbygging en ny festekontrakt. Det kan imidlertid tenkes at konkrete 
forhold ved festeforholdet for øvrig medfører et behov for endringer 
i festekontrakten på bakgrunn av en bygningsmessig utvidelse, men 
drøft dette gjerne med en advokat.

BYGGESØKNAD OG PROSESSEN RUNDT DETTE
Søknadsplikt i forbindelse med utbygging går tilbake til de første 
bygningslover. I dag finner vi denne plikten inntatt i plan og byg
ningsloven § 202. Her fremgår hovedregelen om at den som ønsker å 
utføre et søknadspliktig tiltak må sende søknad om tillatelse til kom
munen før arbeidet kan startes opp. 

Hva som anses å være søknadspliktige tiltak fremgår av plan og byg
ningsloven § 201. Her fremgår det av første ledd bokstav a) at tiltak 
som oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av 
bygning, konstruksjon eller anlegg er regnet som søknadspliktige til
tak. Kun mindre konstruksjoner er unntatt søknadsplikt, eksempel
vis mindre frittliggende bygning som oppføres på bebygd eiendom, og 
som ikke kan brukes til beboelse. Byggesaksforskriften § 41 første ledd 
bokstav a) fastsetter at bestemmelsen dekker bygninger med møne
høyde inntil 4,0 m og gesimshøyde inntil 3,0 m. Verken samlet bruksa
real (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan være over 50 m2. Garasje, ut
hus og hobbyverksted er eksempler på slike bygninger.

Meldesystemet etter plan og bygningsloven er videre lagt opp slik at 
man som hovedregel må la seg bistå av fagkyndige med ansvarsrett for 
å innlevere søknad og utføre de faktiske arbeidene, med mindre det ak
tuelle tiltaket kan unntas fra dette kravet. Unntakene gjelder gjerne til
tak som er av enklere karakter, ukompliserte tiltak av mindre betyd
ning der det ikke er behov for bistand fra profesjonelle aktører.

Skal hytten utvides?
Forholdet til grunneier og kommune  

– noen utvalgte temaer

Av: Advokat Lasse Groven Egeberg – Advokatfirmaet Nicolaisen
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Når det kommer til selve byggesøknaden, så følger det av lov og for
skrift visse krav til innholdet for at søknaden skal kunne tas til behand
ling. Innholdet i en søknad må, generelt beskrevet, bestå av opplysnin
ger som er nødvendige for at kommunen skal kunne ta stilling til om 
tillatelse kan gis. Kommunen skal med andre ord ikke måtte gjette seg 
til for eksempel hvor omfattende bygget skal bli, hvordan det arkitekto
nisk blir seende ut, eller hvor på eiendommen det er tenkt plassert. 

Som del av det søknaden må oppfylle påligger det tiltakshaver en 
varslingsplikt overfor naboer og gjenboere. Dette gjelder også tiltak 
av midlertidig karakter. Nabobegrepet omfatter i utgangspunktet ei
erne av de eiendommene som grenser til tiltakshavers tomt, uavhen
gig av om nabotomt er bebygd eller ikke. I sameieforhold vil varsling 
av sameiets styre normalt være tilstrekkelig.

Kretsen av naboer og gjenboere kan utvides eller innskrenkes av 
kommunen, avhengig av hvilken grad deres interesser vurderes be
rørt. Varslingsplikten gjelder ikke overfor alminnelige leietakere, men 
naboer som fester tomt skal varsles – da skal både fester og bortfester 
varsles. 

Når en byggesøknad tas opp til behandling stilles gjerne spørsmålet 
om behandlingstid mv. Viktigste tidsfrister og deres virkninger regu
leres i plan og bygningsloven § 217. 

Ved utforming av en byggesøknad skal det besvares om vilkårene for 
tre ukers saksbehandling, jf. § 217 annet ledd er oppfylt. Her kan det 
være fristende å krysse av for «JA», men vær oppmerksom på hvilke 
kriterier som gjelder for tre ukers behandlingstid for byggesøknader:

–   Tiltaket må være i samsvar med gjeldende regelverk og  
bestemmelser.

–   Det er ikke behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen  
myndighet.

–   Det foreligger ikke nabomerknader eller protester til  
byggesøknaden.

–   Det søkes om tillatelse i ett trinn, eventuelt endring av gitt  
rammetillatelse.

–   Byggesøknaden er levert komplett.

Behandlingstiden kan forlenges til 12 uker dersom ovennevnte krite
rier ikke er oppfylt. 

Maksimal saksbehandlingstid er 12 uker; dette betyr at en tillatelse 
kan gis raskere. Få derfor raskt kontakt med saksbehandler og gjør 
ditt for at kommunens del av jobben blir enkel.

Vær videre oppmerksom på at behandlingstiden løper fra byggesøk
naden er registrert komplett av kommunens saksbehandler, og at fris
ten på 12 uker ikke løper i den tiden øvrige myndighetsorganer har 
saken til behandling. Behandlingstiden hos andre myndighetsorga
ner ligger normalt på fire uker.

Når vedtak er fattet, så kan dette påklages om nødvendig. Frist å kla
ge er ifølge forvaltningsloven § 29 tre uker regnet fra det tidspunktet 
parten fikk underretning om vedtaket. Tiltakshaver, naboer, gjenbo
ere og andre som har protestert mot det omsøkte tiltaket, skal ha un
derretning. For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, 
så løper fristen fra han har fått eller burde skaffet seg kunnskap om 
vedtaket. Det er likevel en absolutt klagefrist på tre måneder for tilfel
ler av sistnevnte type.

Klage skal fremsettes for kommunen, som i sin tur vurderer om kla
gen bør tas til følge eller om vedtaket skal bli stående. I sistnevnte til
felle oversendes klagen og kommunens klagevurdering til Fylkes
mannen for behandling. 

Fylkesmannens vedtak er som utgangspunkt endelig og således  
ikke gjenstand for ny klageadgang. Saken kan imidlertid  
bringes inn for domstolene – både med påstand om  
ugyldighet og med grunnlag i naboloven. 

Foto: Guillaume Briard, unsplash.com
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Av: Dag Nordberg, redaktør Hytte & Fritid

I oktober i år ble forskningsrapporten «Fritidsboliger som vekstim
puls i fjellområdet» offentliggjort. Forskerne bak rapporten er pro
fessor Håvard Teigen ved Handelshøgskolen Innlandet og Tor Ar
nesen, Forsker 1, ved Østlandsforskning. Forskningsprosjektet som 
rapporten handler om, kartlegger verdistrømmene som følger med 
hyttebygging og etterfølgende bruk av hyttene. Oppdragsgiveren til 
forskningsprosjektet er Oppland fylkeskommune og prosjektleder er 
Tor Arnesen. 

Forskningsprosjektet og rapporten på 120 sider er konsentrert om 
fritidsboliger i fjellområder. Prosjektet har studert 77 fjellkommuner 
og 36 tilliggende fjellkommuner. I dette området finnes de i dag ca. 
200 000 fritidsboliger, altså nesten halvparten av de ca. 460 000 fri
tidsboligene i hele landet. I det samme området har antall fritidsbo
liger økt med ca. 3 500 nye boliger hvert år etter år 2000. Det er sann
synlig at flere av de sammenhengene forskerne har har funnet også 
vil gjelde i andre kommuner som ikke har vært med i undersøkelsen. 
Med andre ord; dette er et omfattende forskningsprosjekt som for
tjener oppmerksomhet spesielt fra kommunepolitikere og personer 
som representerer hytteeiere i forhold til politiske organer. 

Rapporten dokumenterer en stadig sterkere tendens til at bygging 
av nye fritidboliger utføres av store firmaer på bekostning av de små. 
Hyttene bygges oftere på hyttefelt inndelt i relativt små tomter med 
begrensede muligheter for videre utbygging. Byggingen i et nytt hyt
tefelt skjer over kort tid og verdistrømmen som tilføres kommunen er 
kortvarig. Når tomtene er små, blir det vanskelig å foreta senere på
bygginger, noe som ellers kunne ha engasjert lokale entrepenører og 
lokal arbeidskraft. Her bør kommunepolitikerne tenke langsiktig og 
en diskusjon om konsekvensene av små tomter for fritidsboliger kan 
være nyttig. 

Til slutt et sitat fra rapporten der forskerne selv angir målene for 
forskningsprosjektet:

«Prosjektet Fritidsboliger som vekstimpuls har følgende konkrete 
delmål: 
•  Samle og systematisere eksempler på og erfaringer med verdiska

ping, lokale leveranser og innovasjon som utnytter fritidsboligmar
kedet som vekstimpuls i ulike deler av fjellområdet 

•  Analysere hvordan fritidsboliger har påvirket nærings og befolk
ningsutvikling i kommunene i Fjellområdene 

•  Kartlegge og analysere hvordan arbeidskraften utvikler kunnskap 
og kompetanse og hva som kjennetegner destinasjonene som læ
rende og kunnskapsoverførende økonomier. 

•  Vise hvilke faktorer som hemmer og fremmer nyskaping rettet mot 
fritidsboligmarkedet

•  I samarbeid med grunneiere, næringsliv og det offentlige drøfte 
nærings og planleggingsstrategier som er effektive for å utvikle den 
lokale økonomien. 

•  Drive aktiv formidling av kunnskap opparbeidet i prosjektet til re
levante aktører grunneiere, næringsliv, kommunene, destinasjons
organisasjonene mv. i hele fjellområdet, og til det nasjonale og in
ternasjonale forskningsmiljøet. Utbygging av fritidsboliger er den 
største næringen i mange deler av fjellområdene, og økt kunnskap 
om hvordan dette markedet kan utnyttes og utvikles bedre for lokal 
verdiskaping støtter direkte opp under hovedmålsettingen for utvi
klingsmidlene for fjellområdene»

Hele rapporten kan lastes ned fra denne nettadressen: https://www.ost-
forsk.no/wp-content/uploads/2019/11/rapport-21-%C3%98F-HINN-
2019-Arnesen-Teigen.pdf

Fritidsboliger som kilde  
til vekst i hyttekommuner

Foto: graphicnode, unsplash.com

https://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2019/11/rapport-21-%C3%98F-HINN-2019-Arnesen-Teigen.pdf
https://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2019/11/rapport-21-%C3%98F-HINN-2019-Arnesen-Teigen.pdf
https://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2019/11/rapport-21-%C3%98F-HINN-2019-Arnesen-Teigen.pdf
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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
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Av: Dag Nordberg, redaktør Hytte & Fritid

Denne artikkelen inneholder utdrag av for
skriftene for brannforebygging som tråd
te i kraft 1. januar 2016. Det er spesielt de 
bestemmelsene som angår fritidseiendom
mer jeg har lagt vekt på. Innholdet i artik
kelen er hovedsaklig basert på informasjon 
fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) og Feiermesternes Lands
forening.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og be
redskap (DSB) registrerte at brann og red
ningsvesenet rykket ut til 10 947 branner 
i 2018. Hele 1 314 av utrykningene gjaldt 
brann i skorstein. 438 personer ble fysisk 
skadet i bygningsbranner i 2018. 

Tidligere forekom skorsteinsbrann relativt 
sjeldent i fritidsboliger sammenliknet med 
i helårsboliger. Men siden fritidsboliger blir 
brukt i stadig større deler av året er også 
skorsteinsbranner blitt hyppigere enn før. 
Dette er en av årsakene til at fritidsboliger 
med virkning fra 1. januar 2016 forskrifts
messig blir likebehandlet med helårsboliger 
når det gjelder brannforebygging.

Forskrift om brannforebygging  § 17 påleg
ger kommunene å sørge for at skorsteiner 
som er i bruk i byggverk, blir feiet etter be
hov. Kommunen skal også sørge for at det 
blir ført tilsyn med fyringsanlegg som bru
kes til oppvarming.

Alle boliger og fritidsboliger som har fy
ringsanlegg som brukes til oppvarming av 
byggverk skal ha behovsprøvd feiing og til
syn med fyringsanlegget. Det er ikke lenger 
mulig å unnta fritidsboliger. Minimumsfre
kvensen på fire år i den gamle forskriften er 
fjernet, noe som gir kommunen muligheten 
til å ha lengre tilsyns og feiefrekvenser enn 
fire år. Tilsynsfrekvens og feiefrekvens tren
ger ikke være like.

Feiing, tilsyn  
og gebyrer

Foto: Michael Shannon, unsplash.com

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710
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Etter at varsel om feiing er mottatt, må eier 
eller bruker sørge for at hele fyringsanleg
get er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og 
innrettet slik at det kan feies på tilfredsstil
lende måte. Dette innebærer at du skal leg
ge frem stige og lukke igjen luker, spjeld og 
trekkventiler. Husk også å sørge for at ildste
det er skikkelig lukket. 

SKAL FEIINGEN SKJE FRA TAKET, KREVES 
GODKJENT HUSSTIGE OG GODKJENT TAKSTIGE/
STIGETRINN. KRAVENE ER SOM FØLGER:  

 – Takstige som benyttes skal være type
godkjent og må monteres i henhold til 
monteringsanvisning fra produsent av 
stigen.

 – Takstigen skal være festet i bærende kon
struksjon (takstoler). Takstiger av tre, el
ler takstiger som er festet med bøyle over 
mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke 
godkjent.

 – Tak som har helling utover (uansett hel
lingsgrad), skal ha fastmontert stige opp 
forbi pipen.

 – Takstige skal være slik utformet at ad
komst fra stige opp til tak, over til taksti
ge, kan foregå på en sikker måte.

 – Avstand trinn/takbelegg skal være så stor 
at foten får skikkelig feste.

Feiing omfatter:
 – feiing av røykløp og kanaler (piper og 

skorsteiner)
 – feiing av røykrør og kanaler

Uttak av sot og anbringe dette til egnet 
sted (dette vil normalt settes igjen på eiers 
eiendom)

Tilsyn omfatter:
 – Kontroll av at fyringsanlegget er intakt og 

virker som forutsatt, slik at det ikke forår
saker brann eller annen skade.

 – Veiledning om røykvarslere, slokkeutstyr 
(husbrannslange og brannslokkingsappa
rat) og rømningsveier.

 – Informasjon om riktig fyring og gode  
fyringsvaner.

 – Informasjon om generell brannsikkerhet
 – Eier av anlegget skal få skriftlig tilbake

melding ved avvik.

HVA DEKKER FEIEGEBYRET?
Feiegebyret varierer fra kommune til kom
mune og er basert på selvkostprinsippet. Ta 
kontakt med din kommune eller ditt lokale 
feiervesen for å vite mer om hvordan det

te fungerer i din kommu
ne. Det er kommunestyret 
som fastsetter størrelsen 
på gebyret.

Feiegebyret skal dekke:
 – Feiing av røykkanal 

(skorstein), røykrør og 
uttak av sot etter behov 
(behovet fastsettes av 
feieren).

 – Feiing av røykrør og 
fjerning av sot er en 
del av den lovbestem
te  feiingen og kan bare 
unnlates etter avtale 
med eier eller bruker.

 – Tilsyn med fyrings
anlegget. 

Feieren skal under fei
ing og tilsyn vurdere 
forhold ved fyringsan
legget som har betyd
ning for brannsikker
heten eller atkomsten. 
Ved avvik som ikke 
kan rettes på stedet, 
skal feieren gi en skriftlig tilbakemelding til 
eier, eller representant for eier om disse med 
frist for retting eller tilbakemelding om når 
retting blir gjennomført.

Hvordan kommunen velger å kreve inn feie
gebyret er opp til hver enkelt kommune. 
Kommunen velger altså selv om de vil ha 
«flat» pris eller gebyr som gjenspeiler tjenes
ten den som eier fyringsanlegget har mottatt. 
Samlet sett må innkrevingen av gebyr stå i 
forhold til utgiften det er å gjennomføre tilsyn 
og feiing, det såkalte selvkostprinsippet.

I gjennomsnitt brukes fritidseiendommer 
fremdeles mindre enn fastboliger. Det be
tyr at behovet for feiing er mindre i fritids
eiendommer enn i helårsboliger. Hyppigere 
enn i helårsboliger blir det ikke utført fei
ing i det hele tatt. Det er derfor urimelig at 
hytte eiere skal belastes med samme beløp 
som eiere av helårsboliger når det gjelder 
feierdelen av gebyret for tilsyn/feiing. Se 
faksimilen her på siden som viser en kopi  
av NHFs uttalelse til lokale forskrifter i 
Holmestrand kommune.

Det vil ikke være mulig å kreve inn feiegebyr 
fra eiere som ikke har fyringsanlegg.

Hva er selvkostprinsipp?
Gebyrfastsettelsen for feietjenesten er basert 
på prinsippet om at gebyret kun skal dekke 
kostnaden for denne kommunale ytelsen og 
ikke brukes som skattegrunnlag.

Dette innebærer at gebyret ikke skal dek
ke kostnadene ved andre kommunale ytel
ser som feiervesenet utfører, f.eks. tilsyn i 
objekter som omfattes av brann og eksplo
sjonsvernloven eller tilsyn med røykvarsle
re og slokkeutstyr i boliger. Dette fordi tilsyn 
med røykvarslere og slokkeutstyr bør kunne 
inngå i feiers alminnelige arbeidsoppgaver 
der feier allerede er inne i boligen og oppga
ven kun medfører ubetydelig økning i tids
forbruk. Dersom feiervesenet utfører andre 
oppgaver som har betydning for brannsik
kerheten, og dette kun medfører ubetydelig 
økning i tidsforbruk, bør også dette kunne 
aksepteres dekket innenfor gebyret.
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HØRINGSUTTALELSE VEDR.: UTKAST TIL FORSKRIFTER OM FEIING OG TILSYN SAMT RENOVASJON 
- NYE HOLMESTRAND KOMMUNE   
Vi takker for muligheten til å uttale oss i sakens anledning.  
Generelt er det slik at fritidsboliger benyttes vesentlig mindre enn primærboliger. 
Når feie- og avfallstjenester skal utføres vil det således være en vesentlig mindre omfattende 
tjeneste som skal leveres eierne av fritidsboliger enn til eierne primærboliger.  
Vi går således ut fra at feiing av skorstener i frididsboliger ikke blir utført med en 
overhyppighet sett opp mot bruk, og at gebyrene både for dette og renovasjon vil speile det 
reelle behovsnivå når gebyrregulativene for tjenestene fastsettes årlig med basis i 
selvkostprinsippet. 
 
 
Med vennlig hilsen  
for Norges Hytteforbund   
Øyvind H. Ekeberg 
Styremedlem 
 
 
 
 
 

Faksimile av NHFs uttalelse til lokale  
feierforskrifter i Holmestrand
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Fem ting du kanskje  
ikke visste om vedfyring

VISSTE DU AT:
•  Du skal tenne på fra toppen og ned?
•  Det er best å brenne opp granveden først 

fordi den ikke egner seg så godt for fler
årig lagring?

•  Du må brenne mye mer volum av gran 
enn f.eks eik og bjørk for å oppnå samme 
varmeeffekt?

•  Du kan teste om veden er tørr ved å slå på 
veden og lytte, eller bruke Zalo til å blåse 
såpebobler gjennom veden?

•  Du skal se etter lys ved uten sorte prikker 
når du handler?

Dette er blant opplysningene vi sitter igjen 
med etter en kjapp prat med seniorrådgiver 
Simen Gjølsjø og overingeniør Eirik Nord
hagen på avdeling treteknologi i NIBIO.

Hvordan får jeg fortest fyr i ovnen?
– Det er veldig viktig å følge instruksene på 
de nye moderne vedovnene, for de fungerer 
faktisk, for eksempel må man la døra stå litt 
på gløtt, sier Nordhagen, og understreker at 
tørr ved og regulert tilførsel av luft alltid er 
en forutsetning for å få skikkelig fyr.

– Gran er fin opptenningsved. Den inne
holder ikke så mye energi i hver kubbe. Vi 
anbefaler opptenningsbriketter.

Hva mener du med mindre energi?
Gjølsjø demonstrerer ved å trekke frem to 
planker. På den ene, som er nesten dobbelt 
så lang som den andre, står det gran. På den 
korteste står det eik.

– Her er kilowatt time med gran og en ki
lowatt time med eik. Bjørk ligger sånn midt 
mellom gran og eik, men her ser du at de har 
den samme vekta. Han peker på noen hånd
skrevne notater med sprittusj på plankene. 
Det står 220 gram på begge to. Simen Gjølsjø 

viser frem en kilowatt time med gran og en 
kilowatt time med eik. Du må fyre opp større 
volum av gran enn av eik for å oppnå samme 
varme. 

- Betyr der at du må brenne mye mer gran enn 
for eksempel eik, for å oppnå samme effekt?
– Ja ikke mer i kilo, men mer i volum, svarer 
Nordhagen, og legger til at på grunn av det 
lave energinivået egner gran seg godt når du 
har fått opp temperaturen og bare vil holde 
liv i ovnen.

– Da holder det å legge på en kubbe eller 
to om gangen. 

De er begge enige om at det er mye bra 
med gran, men understreker at den ikke 
egner seg i åpen peis. For grana spraker, og 
gnister slår alle veier. Da er bjørk best.

Gran er fin både som opptenningsved og 
for å vedlikeholde varmen etter at du har fått 
god fyr.

Rent praktisk, hvordan går jeg frem når jeg 
skal tenne opp i ovnen?
– Jeg legger to kubber ved siden av hveran
dre. I mellom legger jeg en tennbrikett. Der
etter legger jeg en mindre kubbe på tvers, 
sier Nordhagen.

– Du bør tenne på fra toppen og ned, for
di 70 prosent av veden brenner som gass, sier 
Gjølsjø.

– Oi, det visste jeg ikke, jeg tenner alltid på i 
bunnen. Hvorfor er det feil?
– Hvis du tenner på i bunnen så får du ikke 
bra nok forbrenning av alle gassene. Hvis du 

Tørr ved og regulert tilførsel av luft alltid er en forutsetning for å få skikkelig fyr. Følg bruksanvisningen 
hvis du fyrer i moderne vedovner. Foto: Coulorbox

Av: Anette Tjomsland
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Bjørk er det vanligste treslaget vi fyrer med. Her med fine tørkesprekker. Foto: Coulorbox

tenner på fra toppen så brenner det jevnere 
og du klarer å utnytte de brennbare gassene 
bedre, sier Gjølsjø.

Altså: Det betyr at når veden brenner om
dannes store deler til brennbare gasser. Hvis 
det er nok varme og oksygen i ovnen omdan
nes gassene til flammer. Hvis ikke blir det mye 
uforbrente partikler som forsvinner ut i pipa.

For de som fortsatt lurer litt på hva «å ten
ne på fra toppen» egentlig betyr: Det er ikke 
å tenne på helt øverst. Flammene fra tenn
brikettene må ha noe ved å jobbe med. Opp
skriften er som Nordhagen sier, store kubber 
nederst, tennbrikett, og en mindre kubbe el
ler opptenningsved på toppen.

– Hva slags treslag er best å fyre med?
– Bjørk er mest vanlig, men all ved brenner, 
og det er et poeng, det må ikke være bjørk. 
Har du ikke behov for veldig mye varme så 
kan du klare deg godt med gran, furu, osp el
ler or, sier Gjølsjø.

- Hva slags ved i vedboden bør jeg fyre opp 
først?
– Det er lurt å fyre opp grana før blåbukken 
kommer, sier Gjølsjø.

Vent litt, blåbukken hva er det? Her er det 
nødvendig med litt tilleggsinformasjon for 
de av oss som ikke omgir oss med ved i det 
daglige.

Nordhagen forklarer at blåbukken er et vak
kert insekt som lever naturlig mellom barken 
og veden. Det ansees ikke som et skadedyr.

– Det blir mye støv i stua, eller det er 
egentlig ikke støv men fin sagflis. Hvis du 
har veden liggende inne et år eller to så vil 
den komme, sier Gjølsjø.

Insektene legger egg under barken om 
våren. Når larvene klekkes spiser de seg fei
te på det de finner mellom barken og veden. 
Når de er mette gnager de seg ut av barken 
og forpupper seg, og blir deretter til voksne 
blåbukker.

Nordhagen sier at det kan hjelpe å lagre 
veden ute den sesongen den ikke skal brukes 
dersom man må lagre granved over flere år.

Blåbukken lever naturlig mellom bar
ken og veden i gran. Insektet legger egg 
under barken om våren. Når larvene 
klekkes spiser de seg feite på det de finner 
mellom barken og veden. Hvis du har ve
den inne et år eller to vil larvene begynne å 
gnage på basten, og da blir det mye trestøv i 

stua. Granved bør derfor ikke lagres over fle
re fyringssesonger. 

– Men tilbake til opptenningsved, finnes det 
alternativer til gran som opptenningsved?
– Den aller beste opptenningsveden er jo ty
rived, om man får tak i det. Skada furu med 
tyrisopp på lager kvae. Dette er treets natur
lige olje. Tyrived antenner veldig lett og har 
høy brennverdi, sier Gjølsjø, og legger til at 
man kan sanke tyrived selv fra furustub
ber. Nordhagen husker at han gjorde dette i 
barndommen.

– Vi dro opp røtter av myra. De er lette å 
kløyve når de er gamle, det er bare å slå de 
fra hverandre. I Trøndelag kalles tyrived for 
gadd.

For de av oss som ikke er trøndere: I følge 
norsk akademisk ordbok betyr gadd  uttør
ket, harpiksholdig furu på rot; tyrived. Hvis 
du ikke orker å sanke tyrived kan de to tre
forskerne ellers anbefale never, altså den yt
terste delen av bjørkebarken, tørr einer, eller 
tennbrikketter.

- Hvordan vet jeg om veden holder god kva-
litet når jeg handler?
 Det er en forutsetning at du har tørr ved. 
Dette må man passe på uansett når du kjø
per ved, enten det er på bensinstasjonen eller 
om du får ved direkte levert fra skogeier. Hvis 
ikke kan det bli for mye muggsopp. Du 
skal se etter lys ved uten sorte prikker, 
som er tegn på sopp, sier Gjølsjø.

– Tørr lagring er også  
utrolig viktig. Da unn
går du muggsopp, sier 
Nordhagen.

– Kan sopp være skadelig?
– Ja, men da skal det store mengder sopp
sporer til. Men man bør være litt oppmerk
som, svarer Gjølsjø.

– Ok, skjønner, tørr ved er viktig, men hvor-
dan vet jeg om veden er tørr nok?
– Det beste er å bruke fuktighetsmåler. Fuk
tighetsmåler får man kjøpt for noen hundre
lapper og oppover. Det også mulig å slå to 
vedkabber mot hverandre. Ved tørr ved får 
man en skarp lyd. Eirik er ekspert på dette! 
Sier Gjølsjø.

Eksperten forteller at han har tatt opp ly
den av tørr ved og laget figurer av lydfrekven
sene. Dette kan folk teste selv ved å slå på tørr 
ved og ta opp lyden på mobiltelefonen.

Nordhagen kan ellers anbefale Zalo.
– Har du Zalo i huset kan du smøre litt 

vann og Zalo på den ene endeflaten og blå
se kraftig fra den andre. Klarer du å lage så
peskum på den andre siden er veden tørr og 
uten vann. Dette gjelder i første rekke bjør
keved som har en åpen struktur, sier Nord
hagen.

Artikkelen er tidligere publisert på nettstedet 
til NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi)  
www.nibio.no
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Vinteren er kald i Norge. Kanskje snør det ute 
mens gradestokken kryper nedover. Men inne 
er det varmt og godt. Når du hører oljefyren 
starter med jevne mellomrom vet du at den 
produserer varme til ditt vannbårne anlegg. 
Kanskje kommer det snikende et snev av dårlig 
samvittighet hvis du enda ikke har gjort noen 
forberedelser. 1. januar 2020 er det nemlig for
budt å fyre med fossil olje og parafin, og hvis du 
ikke tar noen grep, blir det kaldt hos deg. Har 
du hytte uten strøm, så er det et unntak fra for
budet for deg. Du kan fyre med fossil parafin.

Skal du konvertere til bioolje, installere var
mepumpe som kan kobles til ditt vannbårne 

system, eller koble deg på fjernvarme hvis 
det finnes der du bor? Husk at det vann
bårne systemet du har, er det mest energi
fleksible systemet som finnes på markedet.

Norsk Varmeteknisk Forening ( NVF) an
befaler deg på det sterkeste å ta kontakt 
med en fyringsteknikker og/eller rørleg
ger for en befaring av anlegget. Vi ønsker  
verken at du bryter loven ei heller fryser i 
januar 2020.

Norsk Varmeteknisk Forening er en foren
ing som vil fremme vannbårne systemer, det 
vil si radiatorer eller gulvvarme, til det nor

ske folk. Vi har ingen økonomiske hensikter 
med å anbefale et bestemt system. Forenin
gen har eksistert siden 1946 og er produkt 
og leverandøruavhengig.

Vannbåren varme er det absolutt mest ener
gifleksible systemet som finnes i Norge.
Ring oss gjerne for en prat om hva som er 
det beste for ditt vannbårne system.

Geir Jansen
Daglig leder i NVF 
Tlf.: 954 37 063 
Epost: geir@nvf.no

Fyrer du med  
tradisjonell fyringsolje  

eller parafin?

Foto: Todd Diemer, unsplash.com

Du skal vite at vi er der og du skal vite hvor vi er

Olavsgaard Kontorsenter – Skedsmo
Hvamstubben 17 – 2013 Skjetten

Bekkestua – Bærum
Bærumsveien 205–207

Jessheim – Ullensaker
Gotaasgarden, Gotaasallèen 9

Solli Plass – Oslo
Henrik Ibsens gate 90, 3. etg.

Advokatfirmaet Nicolaisen ble etablert i 1988. Vi er et av Akershus største advokatfirma, 
og vi har også kontor på Solli plass i Oslo. Fra våre kontorer yter vi privat- og
forretningsjuridisk bistand til klienter fra Oslo, Romerike, Lillestrøm, Asker og Bærum. 

Advokatfirmaet Nicolaisen har lang erfaring knyttet til rådgivning og tvister i forbindelse med 
entreprise, bustadoppføring og avhending.  
Besøk oss også på advonico.no

advonico.no firmapost@advonico.no23 28 28 00
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HER FÅR DU MEDLEMSFORDELER
NOEN AV AVTALENE ER FOR ORGANISERTE VEL, FORENINGER, SAMEIER m m (merket VEL) OG NOEN  
FOR ENKELTMEDLEMMER (merket INDIVIDUELT)  
For de fleste avtaler må medlemsnummeret hos NHF oppgis.

Firma Hva Kontaktinformasjon Region Medlemstype

Revisjons og  
rådgivningsfirmaet 
BDO

Bistand i klagesaker knyttet til 
kommunale avgifter og gebyr

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

Hele landet Vel

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  
individuelt

Gudbrandsdal  
Energi AS

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

Hele landet Individuelt

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

Gausdal Landhandleri
www.gaus.no/kunde

Østlandet Vel og  
individuelt

Bislet Bilutleie Bilutleie. Ca 20% rabatt av  
bruttopris

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

Hele landet Vel og indivi
duelt

Thon Hotels 12% eller 15% avhengig av antall 
dager fra booking til ankomst.

https://www.thonhotels.no/
firmakunder/thonbusinessdeal/

Hele landet Vel og  
individuelt

HC Thauglands Træ
lastforretning Oslo

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

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

Østlandet Vel og  
individuelt

Sørbø Trelast AS, 
Stavanger

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

Stavanger Vel og  
individuelt

Maxbo Torstvedt AS 
Avd Hurum

Trelast og byggevarer. Rabatt  
fra 520% avhengig av varen

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

Buskerud Vel og  
individuelt

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  
individuelt

Montèr Gol Byggevarer, forskjellige rabatter 
avhengig av varen

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

Vel og  
individuelt

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

Vestfold Vel og  
individuelt

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

http://www.bisletbilutleie.no
https://www.thonhotels.no/firmakunder/thon-business-deal/
https://www.thonhotels.no/firmakunder/thon-business-deal/


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
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