
MEDLEMSBLAD FOR NORGES HYTTEFORBUND – TIL NYTTE FOR DEG OG DIN HYTTE

Aktuelt: Smart med  
hjemmekontor på hytta  
når koronaviruset herjer

Arv: Når Vår Herre kaller  
sine hjem til seg, kommer 
fanden med arvingene

Manglende klagerett på gebyrer

Diskriminerende taksering
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Drift og vedlikehold 
av privat vei til hytta



Hjemmekontor på hytta

15. mars vedtok regjeringen en ny forskrift som gjør det straffbart for 
personer som har hytte eller fritidseiendom i annen kommune enn der 
vedkommende er folkeregistrert, å oppholde seg på denne.

Hytte & Fritid inneholder denne gangen en artikkel om hjemmekontor 
på hytta forfattet av undertegnede. Den nye forskriften og bakgrunnen for 
den ble dessverre først kjent etter at bladet ble sendt til trykking. Bruk av 
hjemmekontor på hytta må bare oppfattes som en anbefaling når hyttebesøk 
ikke lenger har de uheldige virkningene som utgjør bakgrunnen for for-
budet. Mange kommuner har svært begrensede muligheter til å behandle 
hyttegjester i tillegg til egne innbyggere. Det skyldes pågangen av korona- 
smittede. Transport til og fra hytta samt opphold i hyttekommunen kan  
øke smittefaren og vil kunne medføre økt belastning på det kommunale  
helsevesenet. 

Jeg ber alle lesere om å rette seg etter forskriften og følge godt med på 
eventuelle nye vedtak myndighetene gjør i kampen mot koronasmitten.

Dag Nordberg, redaktør
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Økt aktivitet i fjoråret 
leder til nye mål for Norges 
Hytteforbund i 2020

Etter å ha vært vår rettsrådgiver 
i mange år har Gunnar Svend-
sen dessverre bestemt seg for å 

bli pensjonist på heltid. Både Norges 
Hytteforbund og dets medlemmer vil 
takke Gunnar for mange års innsats.

NHF har nylig gjennomført en spør-
reundersøkelse blant våre individu-
elle medlemmer vedrørende forbun-
dets virksomhet. (En tilsvarende 
undersøkelse er i disse dager sendt ut 
til alle våre hyttevelforeninger.) Til-
bakemeldingene fra medlemmene 
bekrefter at forbundet engasjerer seg 
i de riktige sakene, men ønsker mer 
synlighet i samfunnsdebatten og i 
media. Som en konsekvens av dette 
har medlemsbladet fått en «ansikts- 
løftning», samtidig som form og inn-
hold ikke er endret vesentlig.

Som tidligere nevnt har NHF satt i 
gang juridiske prosesser mot flere 
kommuner pga. det vi mener er for-
skjellsbehandling av fritidsboliger 
når det gjelder beregning av eien-
domsskattetakst. Forbundet har i 
undersøkelsen avdekket forhold som 

må følges opp videre, samtidig som 
det har dukket opp nye spørsmål i 
forbindelse med de siste endringene 
i eiendomsskatteloven.

NHF har for 2020 satt som mål å få 25 
hyttevelforeninger og ca. 500 nye in-
dividuelle medlemmer. Målsettin-
gen kan synes hårete, men er en  
naturlig konsekvens av økt fokus på 
viktige saker for hytteeierne, økt  
aktivitet med blant annet deltagelse 
på messer og mer synlighet i media.

Det er snart tid for hyttemesse på 
Hellerudsletta utenfor Oslo. På årets 
messe vil Norges Hytteforbund ha en 
egen stand på 24 m2 ved kaféområdet 
i utstillingshallen. I tilknytning til 
hyttemessa vil forbundet holde års-
møte på X – Meetingpoint lørdag den 
18. april kl. 10.00. Lokalet ligger vegg 
i vegg med messehallen. Alle med-
lemmer som deltar på årsmøtet, vil 
få gratis adgang til hyttemessa den 
dagen.

Med hilsen Trond G. Hagen, 
styreleder

Styret
Styreleder og ansvarlig redaktør:
Trond Hagen, Skedsmokorset,  
har hytte på Kvitfjell i Ringebu 
kommune i Gudbrandsdalen.

Styremedlemmer:  
Turid Knutsen, Trondheim,  
har hytte på Tvervåg på øya 
Frøya i Trøndelag.

Per Gunnar Halvorsen, Halden, 
har hytte i Sarpsborg og på 
Ringebufjellet.

Øyvind H. Ekeberg, Lierskogen,
har hytte i Tvedestrand.

Knut Nes, Bekkestua,  
har hytte i Valdres.

Varamedlemmer:
Arne Herberg, Reistad,
har hytte i Skarsdalen.

Jens N: Engelstad, Gråkammen  
i Oslo, har hytte på Skeikampen.

Styreleder 
Trond G. Hagen

LEDER

Årsmøte  
lørdag

18. april 2020

Les mer om årsmøtet 
på side 9

Årsmøtet avholdes  
som vanlig inntil nye  

anbefalinger blir gitt ifht  
koronasmitten.
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Diskriminerende taksering 
av fritidseiendommer øker

Trond G. Hagen

EIENDOMS-
SKATT

Som nevnt i forrige utgave av 
«Hytte og Fritid» er det kom-
muner som, etter Norges Hytte- 

forbunds oppfatning, bryter med  
eiendomsskattelovens intensjon ved å 
taksere boliger og fritidsboliger ulikt. 
I denne sammenheng ble Ringebu, 
Tvedestrand, Sarpsborg, Lillesand 
og Gran kommuner spesielt nevnt 
som kommuner som etter NHF sitt 
syn bryter med likhetsprinsippet i 
eiendomsskatteloven. Forbundet har 
derfor innledet eller bidratt til at det 
er satt i gang juridiske prosesser mot 
disse kommunene.

Ringebu kommune
Som kjent har i underkant av 200 hytte- 
eiere i Ringebu gått til søksmål mot 
Ringebu kommune pga. forskjellsbe-
handling av fritidsboliger i beregning 
av eiendomsskattetakst. Saken er 
fremdeles til behandling i rettsappa-
ratet, og dato for rettsforhandlinger er 
per 20. februar ennå ikke satt.

Tvedestrand kommune
Tvedestrand kommune innførte ei-
endomsskatt i 2017. Kommunen ser 
imidlertid ikke ut til å ha foretatt 
takseringer av fritidseiendommer 

slik eiendomsskatteloven foreskri-
ver. Flere hytteeiere har krevd å få 
innsyn i takstgrunnlaget for sine 
eiendommer, noe de har krav på  
etter Forvaltningslovens § 11. Tvede- 
strand kommune har imidlertid ikke 
etterkommet kravene.

NHF fremmet så på vegne av en hytte- 
eier en klage til kommunen og krev-
de innsyn, men igjen unnlot kommu-
nen å etterkomme kravet. Forbundet 
fremmet derfor den 20. desember 2019 
en klage til Sivilombudsmannen på 
Tvedestrand kommunes manglende 
vilje til å etterkomme innsynskravet.

Eiendomsskatt er en  
kommunal skatt som 
skal beregnes i forhold 
til en eiendoms antatte 
omsetningsverdi. Retts-
grunnlaget finner vi i  
§ 8 A-2 i eiendoms- 
skatteloven:

”Verdet av eigedomen skal 
setjast til det beløp ein må 
gå ut frå at eigedomen 
etter si innretning, bruksei-
genskap og lokalisering kan 
bli avhenda for under vanle-
ge salstilhøve ved fritt sal.”

DEL II

Foto: iStock
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Sivilombudsmannen ba i et brev til 
Tvedestrand kommune den 3. januar 
i år om en forklaring og en tilbake- 
melding innen den 24. januar. Tve-
destrand kommune unnlot å svare  
ombudet innen fristen. Ombudet  
purret på manglende tilbakemelding   
i saken og ga en ny frist for tilbake-
melding den 6. februar. Heller ikke 
purringen ble etterkommet.

Så hvorfor er ikke Tvedestrand 
kommune villig til å gi innsyn i 
takstgrunnlaget for beregning av  
eiendomsskatt for en av kommunens 
fritidsboliger? Er grunnen at kom-
munen ikke har utarbeidet et gyldig 
takstgrunnlag for beregning av eien-
domsskatt? I så fall er utskriving av 
eiendomsskatt for alle fritidsboliger 
i kommunen siden 2017 ugyldig, og 
skatten må i sin helhet tilbakebeta-
les til hytteeierne.

Sarpsborg kommune
Sarpsborg innførte eiendomsskatt 
fra 2008 og har, med virkning fra 
2020 retaksert alle boliger og fritids-
boliger for en ny skatteperiode (10 år).

NHF har på vegne av en hytteeier 
fremmet en klage til Sivilombuds-
mannen vedrørende ulik bruk av  
sjablongen «ytre faktor» i takstbereg-
ningen for fritidsboliger og boliger. 
Sivilombudsmannen ønsker imid-
lertid å se om det er gjort endringer 
i kommunens nye retningslinjer før 
de tar klagen opp til vurdering.

Mange hytteeiere fremmet klager 
på eiendomsskatten for 2019 basert 
på et klageutkast fra NHF.  Ingen av 
klagene ble tatt til følge, men som 
følge av klagestormen har Sarpsborg 
kommune endret sine retningslinjer 
for beregning av eiendomsskatte-
takst fra 2020.

I kommunens nye retningslinjer 
for beregning av eiendomsskatte-
takst er de tidligere forskjellene i 
bruken av blant annet «ytre faktor» 
fjernet. Satsene for m2 er imidlertid 

økt vesentlig og er for fritidsboliger 
sin del blitt urimelig høye. For fri-
tidsboliger er satsene økt fra 8 800 kr 
pr. m2 til 40 000 kr pr. m2, mens til-
svarende satser for boliger har økt fra 
13 200 kr til 24 000 kr.

I påvente av Sivilombudsmannens 
endelige svar vedrørende klagen for 
2019, vil NHF forfølge saken videre. 
Forbundet mener derfor det er fort-
satt grunn til å stille spørsmål ved 
Sarpsborg kommunes behandling 
av sine fritidsboliger.

Gran kommune
Gran kommune vedtok den 13. de-
sember 2018 å foreta en kontorjuste-
ring av eiendomsskatten for 2019 på 
20 % med bakgrunn i at kommunen 
ikke hadde foretatt en kontorjuste-
ring for skatteåret 2018. Fristen for å 
foreta endringer i utskriving av eien-
domsskatt er den 1. mars i skatteå-
ret. Kommunestyrets vedtak den 13.  
desember i skatteåret er således gjort 
over ni måneder etter fristen gikk 
ut og kan dermed ikke gis tilbake- 
virkende kraft.

Ifølge eiendomsskatteloven skal 
en kontorjustering være på inntil 
10 prosent årlig. Det er imidlertid 
anledning til å foreta en kontorjus-
tering på 20 prosent et år, men det 
betyr at det må foretas en kontorjus-
tering på 0 prosent et senere år.  

Åmot kommune
Åmot kommune i Østerdalen innførte 
eiendomsskatt for boliger og fritids-
boliger fra den 1. januar 2020.

Kommunen har tidligere ikke hatt 
eiendomsskatt for bolig- og fritids-
eiendommer. Slik Norges Hyttefor-
bund leser eiendomsskatteloven § 13 
er det slik at eiendomsskatten ved 
førstegangs utskriving maksimalt 
kan være 1 promille. § 13 andre ledd 
lyder slik:

”Ved første gongs utskriving på bu-
stader og fritidsbustader som følgje 

av overgang til nytt utskrivingsalter-
nativ skal skatten for slik eigedom 
vere kr 1 for kvart kr 1 000 av takst-
verdet. Reglane i første leden andre 
punktum flg. gjeld tilsvarande.”

Åmot kommune har imidlertid 
vedtatt å innføre en skattesats på  
5 promille, altså 5 ganger høyere enn 
det loven gir hjemmel for. NHF har 
derfor skrevet til kommunen og bedt 
om en begrunnelse for vedtaket.

Mange kommuner har en tolkning 
av eiendomsskatteloven til ulempe 
for fritidsboligeierne. For de fleste 
kommuner er utskriving av eien-
domsskatt en del av deres inntekts-
grunnlag, og for mange kommuner 
er det nødvendig for å kunne utføre 
de tjenester de er pålagt. I kommuner 
hvor fritidsboligandelen er stor, er 
det lett for kommuner å legge en høy-
ere belastning på hytteeierne enn de 
fastboende. Eiendomsskatteloven 
er ikke er fulgt opp med en sentral  
forskrift som regulerer lovens bruks-
områder. Dette er en av årsakene 
til at kommunene hittil har hatt et  
såpass fritt spillerom i sine tolknin-
ger av lovverket. 

Ved å klage kan  
man bidra til å fjerne 
forskjellsbehandling og 
korrigere urimeligheter. 

En forutsetning for å kunne 
fremme en klage videre i 
systemet eller gå til søksmål 
er at klageadgangen overfor 
kommunen er uttømt. 
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Øyvind H. Ekeberg, medlem 
av styret i Norges Hyttefor-
bund, bruker sin egen lille 

bu i Tvedestrand kommune som et 
illustrende eksempel. Bua på Dyb-
våg brygge, en uisolert lagerbu uten 
vinduer, ble skilt ut fra eiendommen 
som var hans mors barndomshjem. 
Bua ligger på en større offentlig brygge 
med stor trafikk av båter og biler. 
Den er derfor lite egnet til selskapelig 
samvær. Likevel er den taksert til  
en million kroner, som medfører 
3 000 kroner i skatt i året. Ekeberg  
reagerer likevel ikke på takstnivået i 
seg selv, men på forskjellsbehand-
lingen siden andre liknende buer 
med langt høyere standard og mer 
attraktiv og bruksvennlig beliggenhet 
takseres mye lavere. Han kan vise til 
flere konkrete eksempler. I tillegg 
har han ikke fått godkjent bunn- 
fradrag på 90 000 kroner som mange 
andre bueiere får. Han har klaget på 
taksten, men er ikke blitt hørt, og 
han har heller ikke fått tilstrekkelig 
innsyn i bakgrunnen for takserin-
gen. 

Intervju med Øyvind H. Ekeberg i Tvedestrands-
posten torsdag 5.mars i år.

Urimelig  
opptreden av 
kommunen

Takst: En million kroner.

Hytteforbundet har i lengre tid arbeidet med å påvise den 
urimelige forskjellsbehandlingen som hytteeiere utsettes 
for når det gjelder taksering av fritidseiendommer. Mindre 
attraktive eiendommer takseres ofte høyere enn andre som 
kan ha bedre standard og beliggenhet.

EIENDOMS-
SKATT

Redaksjonen
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Medlemsfordeler
Som medlem i Norges Hytteforbund får du rabatter i utvalgte bedrifter.  

Noen av avtalene er for organiserte vel, foreninger og sameier, mens andre er for  
privatpersoner (merket individuelt). For de fleste avtaler må medlemsnr ditt oppgis. 

Region: Hele landet
Medlemstype: Vel

E-post: norges@hytteforbund.no

Region: Østlandet
Medlemstype: Vel og individuelt

www.gaus.no/kunde

Region: Hele landet
Medlemstype: Vel og individuelt

www.bisletbilutleie.no

Region: Østlandet
Medlemstype: Vel og individuelt

www.thaugland.no

Region: Stavanger
Medlemstype: Vel og individuelt

www.thaugland.no

Rabatter på utvalgte varer

Rabatter på utvalgte varer

Region: Hele landet
Medlemstype: Vel og individuelt

www.thonhotels.no/
firmakunder/thon-business-deal/

ÅS

THORSTVEDT

GOL

Region: Buskerud
Medlemstype: Vel og individuelt
E-post: kundeservie@maxbo.no

Region: Akershus og Østfold
Medlemstype: Vel og individuelt

E-post: firmapost@maxbosorhaug.no

Region: Vestfold
Medlemstype: Vel og individuelt

E-post: post@hasas.no

Region: Gol
Medlemstype: Vel og individuelt

E-post: gol@monter.no

Region: Hele landet
Medlemstype: Idividuelt

E-post: norges@hytteforbund.no

Region: Hele landet
Medlemstype: Vel og individuelt

E-post: kh@akvaconsut.no

Bistand i klagesaker knyttet til  
kommunale avggifter og gebyr.

Nye prosjekt, oppgradering, drift/service

Prisgunstig strømavtale.

Byggevarer
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Hva skulle vi sagt om de samme møllene kom der vi BOR, slik at vi 
måtte forholde oss til dem ikke bare som hytteeiere, men hver dag 
hvis vi ikke byttet bosted? Slik har de det på Frøya, hvor det skal 

bygges ikke bare møllepark, men monstermøller for tyske eierinteresser. 
Innbyggerne har på Facebook sendt en pressemelding med bønn om hjelp. 
Det er gripende lesning å få servert hvilken pris noen landsmenn og norsk 
natur skal måtte betale for «det Grønne Skiftet». 

Norges Hytteforbund har klart tatt den posisjon at vindmøller kan 
være svært problematisk i norsk natur. Som hytteeiere liker vi ikke 
vindmøller: De ødelegger friluftslivet vårt og hyttelivet.

Nødanrop fra Frøya

Utdrag fra pressemeldingen:

Pressemelding fra Frøya må deles vidt og bredt. Alle må vite det. Og for de 
som ikke er informert, her er noen punkter hvorfor vi er sinte og aksjonerer:

●	 Lokalsamfunn	 ødelagt.	 Dette	 er	 en		
liten	øy,	folket	har	ingen	steder	å	gjø-
re	av	seg.	Utbyggingen	skaper	enormt	
sinne	og	bitterhet.

●	 Prosjektet	solgt	til	Stadwerke	München	
(eier	 70 %,	 Trønderenergi	 30 %),	 et	
kommunalt	selskap	i	Bayern,	der	det	
ikke	lenger	er	mulig	å	bygge	vindkraft	
selv,	på	grunn	av	 strenge	 regler	 for	
hvor	nær	turbinene	kan	ligge	bebyg-
gelse	(10	ganger	høyden	på	turbinen	
til	 nærmeste	 bolig).	 Så	 tyske	 regler	
ville	gjort	det	umulig	å	få	bygget	på	
Frøya,	 der	 vil	 komme	 boliger	 mye	
nærmere.

●	 Endret	høyde	på	turbiner	fra	130	meter	
til	180	meter.	Høyeste	punkt	på	øya	er	
76	meter.

●	 Naturvernmessig	 katastrofe.	 Dette	
er	en	fugleøy,	 i	et	område	der	Hitra,		
Smøla	og	Fosen	allerede	er	tatt.	Hav-	
ørn,	Hubro	og	visse	rypejeger	(Lirype)	
vil	ikke	ha	noen	steder	å	gjøre	av	seg.

●	 Salg	av	norsk	natur	og	naturressur-
ser	på	fellesskapets	regning,	men	til		
investorenes	 fortjeneste.	 Vinden	 i	
Norge	er	en	naturressurs.	Vinden	på	
Frøya	tilhører	Frøya.	Nå	skal	den	stjeles,	
kraften	fra	den	skal	fraktes	til	Tyskland,	

fortjenesten	går	til	Trønderenergi	og	
Stadwerke	München.	Les	dette	på	ny.

●	 Stadtwerke	 München	 bruker	 denne		
utbyggingen	 som	 en	 del	 av	 strategi-
en	 å	 kunne	 smykke	 seg	med	 tittelen		
«økostrømby»	i	2025.	Ganske	grelt,	når	
man	tenker	på	hva	de	gjør.

●	 Bagateller	 tilbake	 til	 lokalsamfunnet.	
Det	er	ingen	arbeidsplasser	(arbeids-
plasser	 var	 et	 argument	 i	 folkeav-
stemningen	 i	 2005).	 Turbinene	 er	
helautomatiske.	Det	er	snakk	om	en	
vedlikeholdsarbeider	 på	 Hitra,	 som	
også	skal	se	etter	Frøya.

Foto:	W
ikipedia/Banangraut	og	iStock

ENERGI 
& MILJØ

Mathias  
B. Dannevig
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Norges Hytteforbund har fulgt opp-
fordringen og her spredt en del av 
pressemeldingen fra Frøya. Vi legger 
til at det fra faktisk.no er bekreftet 
at over 100 havørn hittil er drept i 
tilstøtende anlegg på Smøla. Verre 
skal det nok bli, og Frøya er som det 
her sies veldig utsatt.

●	 Ingen	 inntekter	 å	 snakke	 om,	 heller	 utgifter.		
Tallene	 jeg	 har	 er	 11	millioner	 i	 en	 engangs-
sum,	siden	2	millioner	i	året.	Der	vil	ikke	engang	
oppveie	verditapet	av	boliger	på	øyen,	som	nå	
kan	smykke	seg	av	å	være	et	stille	friluftsom-
råde,	blir	et	støyende	industriområde.	I	tillegg		
kommer	grønne	subsidiere	og	alt	det	andre	vi	
vanlige	borgere	må	subsidiere	vindkraften	med.

●	 Bagateller	også	i	kraftproduksjon.	De	14	turbi-
nene	som	ødelegger	så	enormt,	vil	ha	installert	
effekt	på	60	MW,	med	forventet	årlig	produk-
sjon	 på	 201,8	GWh	 ifølge	 Trønderenergi	 sine		
sider	om	prosjektet	...	Det	er	for	å	legge	god-	
viljen	 til	 nok	 til	 cirka	 10	 000	 boliger,	 et	 lite		
distrikt	av	Hamburg,	eller	en	del	av	et	sånt	lite	
distrikt,	ingenting,	for	enorme	ødeleggelser.

●	 Svært	provoserende	oppførsel	av	Trønderenergi	
og	maktapparatet	de	har	med	seg.	De	bryter	
all	anstendighet.	Da	anleggsarbeidet	blir	forsin-
ket	og	ikke	kommer	i	gang	innen	fristen,	truer	de	
med	søksmål	på	400	millioner	kroner.	Les	om	igjen		
hvilke	summer	de	har	tenkt	å	legge	igjen	på	øyen.	
Les	om	 igjen	 søksmålet.	Nå	om	dagen	er	 trus-
selen	cirka	10	millioner,	temmelig	nøyaktig	den		
engangssummen,	som	de	da	kanskje	vil	holde	til-
bake,	på	grunn	av	«forsinkelser».	Den	 folkelige	
motstanden	–	raseriet,	fortvilelsen,	gråten	–	kaller	
Trønderenergi	 «Fartsdumper»	 i	 en	 Twittermel-
ding,

Og	så	videre,	og	så	videre,	og	så	videre.	Gå	bare	inn	
og	sjekk	hva	Frøya	kommune	selv	skriver	om	saken,	
eller	følg	med	på	aksjonistenes	side,	grav	litt	selv.	
Det	er	ikke	demokratiske	prosesser	dette.	Det	er	ikke	
hensyn,	hverken	til	liv	eller	helse,	hverken	til	dyr	eller	
mennesker.	Det	er	forferdelige	ødeleggelser.	For	for-
ferdelig	lite.

Del	dette.	Spre	dette.	Støtt	kampen.

For å kunne stemme på årsmøtet, må kontingenten 
for 2019 være betalt. Individuelle medlemmer har en stemme. 
For individuelle medlemmer kan ikke stemmes ved fullmakt.

Hyttevel har stemmeantall som følger:
Opptil 20 medlemmer: 2 stemmer 
21 til 50 medlemmer: 4 stemmer 
51 til 200 medlemmer: 6 stemmer 
Over 200 medlemmer: 8 stemmer

For hyttevel kan det stemmes ved fullmakt, 
og må fremlegges av hyttevelets representant.

Årsmøte 2020
Dato: Lørdag 18. april 2020
Tid: kl 10.00
Sted: X Meeting Point
Påmelding: E-post: norges@hytteforbund.no, 
tlf 23 27 37 60 eller via nettsiden

Etter årsmøtet planlegger vi et foredrag kl. 11.00. Temaet 
er i skrivende stund ikke bestemt, så følg med på våre nettsider.

Dagsorden i henhold til våre vedtekter:
●	 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
●	 Valg av møteleder, referent og to stemme-

berettigede til å undertegne protokollen 
●	 Styrets årsberetning
●	 Fremlegging av revisors beretning 
●	 Godkjenning av forbundets regnskap
●	 Behandling av innkomne forslag 
●	 Fastsetting av kontingent 
●	 Fremlegging av budsjett 
●	 Valg

 

 
Forslag som  

ønskes behandlet sendes 
styret skriftlig minimum  

seks uker før. Oversikt over 
innkomne forslag legges ut  

på våre hjemmesider  
senest to uker før  
årsmøtet settes.

 
Vi tilbyr lett  
servering  på  

årsmøtet - derfor 
oppfordrer vi til 

påmelding.

Årsmøtet avholdes  
som vanlig inntil nye  
anbefalinger blir gitt 
ifht coronasmitten.

Hyttemessen 
18.april utsettes  
til høsten 2020!  
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Nye viktige  
høringsrunder  
våren 2020

Det er nå nettopp, i skrivende 
stund, lagt ut dokumenter 
for viktig høringsrunde om 

«Forslag til endringer i utforming av 
nettleien» fra NVE. Vi har nå alle fått 
nye «smarte» strømmålere. NVE –
Norges Vassdrags og Energidirektorat 
   – ønsker en vridning av betalings-
systemet for nettleien (kommer i  
tillegg til selve strømprisen som ikke 
behandles her). Vridninger er FRA at 
man betaler det meste av nettleien 
inn i forhold til hvor mange kilowatt-
timer man bruker (variabelt ledd) 
TIL at man heller skal vekte betaling 
mot hvilke toppbelastninger man 
påfører strømnettet (effektledd). 
Sagt på en annen måte: Har du flere 
elektriske installasjoner, biler ect 
som medfører at du i løpet av en dag 
eller uke har perioder med 10–15 kW 
uttak fra nettet via hovedsikringen i 
huset ditt, skal du betale langt mer 
pr. kWh enn om du har en jevnere, 
men lavere maksimalt uttak på f.eks 
5 kWh i samme periode.

For i sistnevnte situasjon vil du 
være en kunde som ikke påfører net-
tet utbyggingsbehov ved at større  
effektuttak kreves. Om begge type 
strømbrukere som nevnt her skulle 
ha samme månedsforbruk i antall 
kWh, vil da den med stabilt forbruk 
og kun 5 kW kapasitet og uttak, få  

en langt lavere strømregning og  
kilowatttime pris, enn de som i korte 
perioder tar ut effekt 10 til 15 kW.

Det har vært høringsrunder med 
mye motstand fra forbrukerorganisa-
sjoner mot slike forslag tidligere.  
Hytteeiere har ofte behov for kort- 
varige effektuttak når man ankom-
mer hytta etter måneders fravær og 
skal varme opp hus og vann. Dette 
kan her lett bli en veldig kostbar affære. 
Skulle løsningen heller bli at man velger 
å la strøm stå på i lengre tid for å slippe 
unna ny ekspressoppvarming, kan 
strømtariffene oppmuntre til sløseri.

Vi skal nå fremover kvalitetssikre 
at vi har en riktig forståelse av de 
kompliserte forslag som er fremlagt. 
Strømpriser er en stor utgiftspost for 
alle hytteeiere, Norges Hytteforbund 
vil derfor prioritere at vi er på ballen i 
denne saken, og Forbundet vil også 
søke samarbeid med andre organi-
sasjoner vi føler har samme tilnær-
ming. Men uten at dette på noe vis 
skal forhindre at den spesielle for-
bruksprofil for strøm som fritidsboliger 
har, skal komme i bakgrunnen for 
den tilbakemelding Forbundet vil gi. 

Høringsfrist er 4 mai. Undertegnede 
vil bistå Forbundet med å lage  
utkast til til høringssvar som styret 
til slutt vil gi sin endelige utforming. 

Klimakur 2030
Et annet viktig høringsdokument er 
«Klimakur 2030», et over 1000 siders 
høringsdokument fra Regjeringen 
som behandler «Det Grønne Skiftet» 
ble fremlagt 31 januar. Utgangs-
punktet er at Norge i forhold til Paris- 
avtalen har lovet å kutte sine CO2 ut-
slipp i ikke-kvotepliktig sektor med 
40 prosent årlig i forhold til i 2005.  
Regjeringen har i skrivende stund 
justert opp dette til 50 prosent kutt.

Vi snakker da her om transport-
sektoren (bensin- og dieselpriser), 

ENERGI 
& MILJØ

Mathias  
B. Dannevig

Foto: iStock

Styret i Norges Hytteforbund vil i løpet av de 
første vårmåneder behandle Norges Hytte-
forbunds forhold til to viktige saker på det 
energipolitiske og klimapolitiske området.
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landbrukssektor, industri og sjøfart 
som store potensielle bidragsytere. 
Kraftprodusentene kommer også 
inn med en nøkkelrolle når leve-
ringskapasitet for kraft må stige med 
6 TWh som følge av at elektrifisering 
overtar som energibærer. Mye av 
dette vil komme fra vindkraft (se an-
nen artikkel i denne utgave av Hytte 
& Fritid) samtidig som myndighetene 
planlegger store kraftsalg til utlandet 
– opp til 50 prosent av produksjonen 
gjennom de mange utenlandskabler 
vi etter hvert har fått. 

Høringsdokumentet dreier seg om 
hvilke tiltak som bør velges for å nå 
de oppsatte mål. Vi oppfatter også at 
det må være tillatt å evaluere mål og 
innenlandske tiltak i lys av den posi-
sjon Norge har i det internasjonale 
samfunn. Siden dette dreier seg om 
såkalte klimautslipp, er det jo et  
faktum at vi ikke har en egen norsk 
atmosfære.

De som følger med i sosiale media 
rundt dette, kan ikke ha unngått å se 
at forslag som legges frem er særde-
les kontroversielle. Norges Hyttefor-

bund skal ivareta interessene til eiere 
av norske fritidsboliger. Det er da 
ikke unaturlig at Forbundets styre i 
denne viktige nasjonale saken – kan-
skje den viktigste vi har sett i Norge 
siden krigen – engasjerer seg og sier 
sin mening i form av et høringssvar.

Forbundet vil arbeide med dette, og 
styret vil utforme en høringsuttalelse 
innen fristen 30. april. 

Begge høringsuttalelser vil 
vi gi en bred dekning av i neste 
utgave av medlemsbladet.

NVE foreslår i høringen 
tre forskjellige modeller 
med være frihet for  
nettselskapene til  
selv å velge modell. 
Høringsdokumenter ble lagt 
frem 5. februar, og vi har kun 
hatt tilgang til dem kort tid, 
men etter hva vi her forstår 
kan modellene beskrives slik: 

Abonnert effekt:  
Som gammelt system med 
«overforbruk». Du abonnerer 
på et bestemt effekt tatt ut av 
stikkontaktene dine. Bruker du 
mer, vil du for den tiden slikt 
forbruk varer betale vesentlig 
høyere pris for det som over-
skrider ditt faste abonnement. 

Målt effekt: 
Samme prinsipp som oven-
for, men du vil pr døgn betale 
høyere kWh pris avhengig av 
hvilket maksimalt uttak du har 
hatt denne 24 timers perioden. 

Sikringsdiffensiert nettleie: 
Du får en kWh pris definert 
ut fra størrelsen på hoved- 
sikringen i huset ditt.
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Grunnleggende  
om strømpriser
Regnfulle, varme og vindfulle vinterdager har ført til fulle 
vannmagasiner. Kraftprodusentene tvinges til å produsere 
mer kraft for å få plass til alt vannet som skal komme. Det 
betyr lave strømpriser for forbrukerne.

STRØM

Ann Iren  
Kolås Ryen

Foto: iStock
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Solvår Skar, fra Gudbrandsdal Energi. 
Foto: Tor-Ivan Boine

Hydrologisk balanse, også kalt 
energibalansen, er summen 
av vann i magasinene, snø i 

terrenget som skal smelte og grunn-
vann. Når denne balansen er god ligger 
det godt til rette for at strømprisene 
skal holde seg lave. Er balansen dårlig 
kan det gjøre at strømprisene blir høy-
ere, forteller Karl Einar Svor, porteføl-
jeforvalter i Gudbrandsdal Energi.

I løpet av de siste ti årene har  
denne balansen aldri hatt et større 
overskudd i februar enn den har i år. 
Strømprisen i februar 2020, med en 
systempris på 13,3 øre/kWh, er den 
tredje laveste månedsprisen regis-
trert i Nord Pool’s (den nordiske kraft- 
børsen) statistikk gjennom 15 år. Kun 
to sommermåneder i 2015 har hatt  
lavere priser. Sammenlignet med 
fjoråret er prisen i februar 70 prosent 
lavere. 

– Med smekkfulle vannmagasiner 
forventes det at de lave strømprisene 
vil holde seg fram til sommeren, sier 
Svor. 

Mange faktorer påvirker prisen
Strøm er ferskvare. Det som pro-
duseres må brukes umiddelbart, 

fordi det ikke er så lett å lagre. I det 
sekundet strømmen produseres, 
transporteres den ut i strømnettet. 
På grunn av dette er strømprisen i 
svært stor grad styrt av tilbud og et-
terspørsel. 

– Når det er mye strøm tilgjenge-
lig og vi har lite behov for strøm går  
prisen ned, og når det er stort be-
hov for strøm og lite tilgjengelig går 
prisen opp. Strømmen er derfor ofte 
dyrest i vinterhalvåret når vi bruker 
mye strøm til oppvarming, forklarer 
porteføljeforvalteren. 

I snitt går 70–80 prosent av årlig 
strømforbruk hos norske hushold-
ninger med til oppvarming av bolig 
og vann. 

Nedbørsmengden og temperatu-
rer har mye å si for prisen fordi vi har 
mye vannkraft i Norge. Fordi Norge 
er knyttet til det europeiske kraft-
markedet vil prisene på kull, gass  
og kjernekraft også påvirke strøm- 
prisene. Mens nesten 96  prosent av  
kraften i Norge kommer fra vannkraft 
(SSB 2017), er det mye kull og gass  
ellers i Europa. Prisen på CO2-kvoter 
for fossil kraftproduksjon spiller også 
inn. 

Slik situasjonen er nå med mye 
vann i magasinene i Norge, påvirkes 
strømprisene minimalt av prisene 
på kull, gass og kjernekraft. Når det 
er lite vann påvirkes de desto mer. 

I Norge bestemmes spotprisen på 
Nord Pool. Prisen endres fra time til 
time, i takt med tilbud og etterspørsel. 
 

Ulike strømavtaler, ulik pris
Kraftleverandører tilbyr forskjellige typer 
strømavtaler. De mest vanlige er spot-
pris, variabel og fastpris. Både varia-
bel- og fastprisene bestemmer kraft-
leverandøren selv ut fra gjeldende 
markedssituasjoner. 
 – Spotprisavtaler følger kraftbørsen 
og er det som historisk sett har vært 
rimeligst over tid. Spotprisen er lik for 
alle kraftleverandører. Forskjellen mel-
lom de ulike spotprisavtalene finner en 
i påslaget og/eller fastbeløp, altså det 
kraftleverandører legger til på spotpri-
sen, forteller Solvår Skar, leder for kun-
deservice i Gudbrandsdal Energi. 
 Når kraftleverandøren fakturerer 
kunden for spotpris er det vanlig å av-

regne time for time, da de fleste hus-
stander nå har fått timesmålt strøm-
måler som rapporterer inn forbruket 
automatisk. Da betaler kunden time-
prisen på Nord Pool pluss et tillegg (på-
slag og/eller fastbeløp).
 Selve fakturaen består som regel av 
både nettleie og strømforbruket. Nett-
leien er det det koster å være tilknyttet 
strømnettet der du bor, og denne sum-
men er fastsatt av netteieren din. 
 – Delen av regningen som heter 
strøm eller kraft er det kraftleverandø-
ren din som leverer, og den er konkur-
ranseutsatt. Det betyr at du står fritt til 
å velge den strømleverandøren du selv 
ønsker å ha, avslutter Solvår. 

Porteføljeforvalter i Gudbrandsdal Energi  
Karl Einar Svor  Foto: Lars Martin Bøe.
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GEBYRER

Av Jens N. Engelstad Manglende klagerett  
på kommunale gebyrer

I en uttalelse fra Justisdeparte-
mentets lovavdeling i 2003 (JD-
LOV-2002-4149), bekreftet i brev 

av 15. april 2019, fastslås det at geby-
rer som følger automatisk av regler 
fastsatt i kommunal forskrift, ikke 
er et enkeltvedtak. Det er nemlig  
klagerett på enkeltvedtak, men ikke 
på gebyrer som er avledet av en  
forskrift. Selv Sivilombudsmannen 
(SOM) forholder seg til denne ut-
talelsen fra Justisdepartementet. 

Professor emeritus Jan Fridthjof 
Bernt skriver derimot (Kommu-
nal Rapport 14.05.19) at han ikke  
kan se at lovavdelingen har rettslig 
grunnlag for denne innskrenkende 
tolkning av en grunnleggende retts-
sikkerhetsgaranti i forvaltningsloven. 
Tvert imot mener han at det bør være 
adgang til å klage på et gebyr som 
springer ut fra en kommunal forskrift, 
og dermed kan man indirekte tolke 
ham dithen at det også bør være mulig 
å klage på en kommunal forskrift.

I Kommunal Rapport den 6. juni 2019 
skriver BDO at manglende etterprøv- 
barhet er en utfordring som gjel-
der kommunale betalingstjenester  
generelt. BDO har gjennom man-
ge år arbeidet med departementer,  
direktorater og kommuner i spørs-
mål rundt kommunale gebyrer og 

betalingstjenester. De var med på  
å utvikle selvkostveilederen for 
kommunale betalingstjenester og ser 
at det er behov for mer transparens og 
en endring av loven og/eller veilederen. 
De konkluderer med at det bør opp-
rettes et uavhengig klageorgan for 
fritidsboligeiere og boligeiere.

En undersøkelse bestilt av KS (Kom-
munal Rapport 11.10.19) – «Tiltak 
er nødvendig, for gebyrer spriker i 
mange retninger: Er noen urimelige? 
Er noen ulovlige?» – bekrefter at selv-
kostveilederen ikke svarer godt nok 
på utfordringene, og at gjeldende rett 
er for upresis og uklar. KS erkjenner 
at det ikke kan utelukkes at enkelte 
kommuner kan ha tatt ulovlig høye 
gebyrer.

I en pressemelding 22.03.2016 ut-
talte SOM følgende: «I og med at man 
befinner seg på legalitetsprinsippets 
område, blir det en rettssikkerhet-
smessig utfordring hvordan bor-
gerne skal kunne beskytte seg mot  
vilkårlighet fra kommunen. Ved at 
det mangler effektive kontrollord-
ninger i selvkostsaker, kan det sies å 
være et «hull» i rettssikkerheten på 
et område der legalitetsprinsippet  
gjelder.» SOM pekte videre på de 
rettssikkerhetsmessige utfordringene 
ved at det ikke finnes et uavhengig 

forvaltningsorgan som er ansvar-
lig for å kontrollere om kommunene  
beregner gebyrer i overensstemmel-
se med selvkostprinsippet.

SOM påpeker at det er vanske-
lig for den enkelte borger å kontrol-
lere om reglene er fulgt ettersom  
beregning av selvkost reiser kompli-
serte rettslige og regnskapsmessige  
problemstillinger. KS innrømmer at 
gebyrfastsettelse ikke er helt enkelt 
og krever høyt kvalifisert personell 
på sektoren, og at dette hadde vært 
påpekt av kommunerevisorer allerede 
flere år tidligere.

Norges Hytteforbund (NHF) har 
gjennom sin virksomhet i snart 50 
år tilegnet seg omfattende erfaring 
når det gjelder den kommunale for-
valtningspraksis i saker som berører 
den enkelte hytteeier. Særlig på byg-
gesaker og kommunale skatte- og  
avgiftsspørsmål. Det er ikke uvan-
lig at kommuner forskriftsfastset-
ter avgifter/gebyrer som overhodet 

Jens N. Engelstad, 
varamedlem i styret i 
Norges Hytteforbund

Er et vedtak om kommunale gebyrer avledet av en kommunal  
forskrift et enkeltvedtak? Borgerne har grunn til å føle slektskap 
til Don Quijote i sin kamp mot den kafkaeske situasjon som  
oppstår når de ingen klagerett har. 

«Vi har også sett at 
kommunale forskrifter 
ikke alltid er basert på 
korrekt lovanvendelse»
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ikke følger retningslinjene for bereg-
ning av selvkost. Vi har også sett at  
kommunale forskrifter ikke alltid er 
basert på korrekt lovanvendelse.

Som interesseorganisasjon blir 
NHF først kjent med sakene når 
de kommer inn i den ubegripelige  
«klageprosessen». Våre medlemmer 
er rett og slett usikre på sondringen 
mellom forskrift og enkeltvedtak, og 
ikke minst de forvaltningsmessige 
og juridiske konsekvensene.

I vårt medlemsblad, Hytte & Fritid, 
tok vi i 2016 opp disse problemene 
som kommunale avgifter/gebyrer 
skaper for fritidsboligeiere. Hoved-
budskapet var at det er nødvendig 
å få etablert et uavhengig klage-
organ. Vi har i de etterfølgende år 
arbeidet for at dette kravet skal få 

bred tilslutning. I desember 2019 
sendte vi dessuten en hørings- 
uttalelse om temaet i forbindelse 
med en NOU om ny forvaltnings-
lov. 

Et overordnet hensyn må være at 
et slikt klageorgan skal ha betydelig 
juridisk kompetanse, noe som ofte 
er en mangel ved praktiseringen 
av dagens ordning. Klageorganet 
må være fullstendig uavhengig av 
de tradisjonelle forvaltningsorga-
nene, mye på linje med det vi i dag 
har for forbrukersaker. Det bør i 
utgangspunktet ikke kontrollere 
en kommunes forvaltningsskjønn, 
men begrense seg til å foreta en 
lovlighetskontroll som også inklu-
derer kontroll av lovanvendelsen 
som ligger til grunn for en forskrift.

En Fylkesmann har ingen plikt til  
å foreta lovlighetskontroll. Vår er-
faring over flere år er imidlertid at  
slik kontroll, i forbindelse med  
kommunale forskrifter knyttet til 
kommunale avgifter/gebyrer, gjen-
nomføres i svært begrenset grad  
ettersom kommunelovens § 59 om 
slik kontroll er «alt for effektiv».

Hvorvidt det bør foretas en lovlig-
hetskontroll fremgår av KMD sin vei-
leder H-2299 der det understrekes at 
en lovlighetskontroll kan gjennom- 
føres når det hefter usikkerhet 
ved den kommunale avgjørelsens  
lovlighet, og at hensynet til rettssik-
kerhet bør vektlegges. Etter NHFs 
oppfatning åpner H-2299 for at  
fylkesmannen kan utøve alt for mye 
skjønn i slike saker. 

Norges Hytteforbund vurderer 
for tiden om mangelen 
på klagerett på gebyrer, 
avgifter eller en kommunal 
forskrift, og om fraværet av 
et uavhengig klageorgan, 
kan gi grunnlag for å klage 
staten inn for ESA for å sikre 
borgernes rettssikkerhet.

Gebyrer og avgifter som 
følger automatisk av en 
kommunal forskrift, er ikke 
å anse som enkeltvedtak og 
kan dermed ikke påklages. Er 
denne mangel på rettssikker-
het i strid med EØS-avtalen? 
Bør loven endres og/eller bør 
det opprettes en uavhengig 
nasjonal klageinstans?

Illustrasjonsfoto: iStock



Når Vår Herre kaller sine 
hjem til seg, kommer fanden 
med arvingene

Gammel ordtak sier:

Illustrasjonsfoto: iStock

Mauritz  Aarskog,

Advokat og partner  
i Østby Aarskog  

Advokatfirma AS

ARV
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I advokatbransjen erfarer vi at det 
er spesielle situasjoner som går 
igjen i konflikter om arv. Det kan 

være udelelige gjenstander: Hvem 
skal få mors bunad? Hva med fami-
liehytten som alle har et sterkt for-
hold til? Videre kan det komme krav 
om at en arving skal få sin arv avkortet 
fordi han eller hun har mottatt større 
gaver eller overføringer før arven 
skal fordeles. Dette kan bli møtt med 
motargumenter om at den aktuelle 
arvingen har ytt stor bistand til sine 
eldre foreldre og kun mottok kom-
pensasjon for arbeidet. På toppen av 
dette kan det hende at gamlemor-  
eller far satt i uskifte. Hadde de da 
lov til å gi slike gaver?

Andre situasjoner som kan medfø-
re uventede resultat er der noen dør 
uventet i ung alder. Personen var 
kanskje samboer og som følge av sin 
unge alder hadde han eller hun  
fortsatt en del gjeld på hus, bil og 
kanskje til lånekassen slik at det er 
begrensede midler til fordeling. Hva 
skjer da med gjenlevende og deres 
fellesbolig?

Den 14. juni i 2019 ble en ny lov om 
arv- og dødsboskifte kunngjort,  
loven har enda ikke trådt i kraft, men 
med tanke på at en ny lov er ventet er 
det flere ting alle bør ta stilling til for 
å sikre forutsigbarhet, trygghet og et 
lavt konfliktnivå i fremtiden:

1.
Dersom du ikke har felles barn 
med din samboer har du ikke  
krav på arv etter loven. 
Dette kan få store økonomiske konse- 
kvenser dersom dere f.eks. eier en 
bolig sammen som du ikke har råd til 
å ta over alene. Selv om du har barn 
med arvelater er arveretten begren-
set til fire ganger folketrygdens 
grunnbeløp som i dag utgjør i under-
kant av kr. 400 000.

2.
Dersom du og din ektefelle har 
både egne barn og felles barn er det 
viktig å huske på at gjenlevende 
ektefelle trenger samtykke fra 
sine bonusbarn til å sitte i uskifte. 
Dersom bonusbarna ikke gir sam-
tykke til uskifte kan gjenlevende  
ektefelle risikere, i likhet med  
samboereksemplet ovenfor, å måtte  
selge og flytte ut fra fellesbolig der-
som hun eller han ikke har råd til å 
betale ut arvingene.

3.
Pliktdelsarven har lang tradisjon  
i norsk arverett. I dag er det slik  
at barna har krav på å arve to 
tredjedeler av avdødes formue, 
men slik at arveretten kan begren-
ses til kr. 1 000 000 til hvert barn. 
I den nye arveloven økes pliktdels- 
arven slik at barnas arv kun kan be-
grenses til 15 ganger folketrygdens 

grunnbeløp. I dag utgjør dette ca. kr. 
1 500 000. Når oppjusteringen av 
pliktdelsarven trer i kraft, vil det på-
virke mange arvelatere sin mulighet 
til å testamentere arv til f.eks. sam-
boer.

Mange tror at dersom de oppretter 
særeie i ektepakt at særeiet ikke om-
fattes av ektefellens arverett. Dette 
medfører ikke riktighet. Ektefeller 
har rett til å arve en fjerdedel av  
arvelaters samlede formue, og det 
inkluderer særeie.

Valgmulighetene er mange: Ekte-
pakt, testament, samtykkeerklæring, 
livslange bruksrettigheter, skriftlige 
avtaler, fremtidsfullmakter, uskifte og 
forskudd på arv. Jeg oppfordrer deg 
til å tenke over om du har eiendeler 
som du vet det kan bli konflikt om 
ved en senere arvefordeling, om du 
har løse muntlige avtaler, om du har 
sikret arv til de som står deg nær-
mest og om du selv står i en sårbar 
posisjon dersom en du er avhengig 
av skulle gå bort. 

Ta kontroll og ansvar slik at du har 
en plan på plass som står seg over  
tid og overfor lovens mange krav.  
Dersom du har behov for hjelp eller 
råd, ta kontakt med en profesjonell 
advokat som kan veilede deg frem til  
ønsket mål.  

Arveretten er et av de rettsområdene som svært mange berøres av  
i løpet av livet, både som arving og som fremtidig arvelater. Arv er til tider 
grobunn til opprivende konflikter innad i familier, og i dagens samfunn kan 
arvespørsmål bli enda mer tilspisset som følge av mer kompliserte familie-
strukturer og økende formuer i den alminnelige befolkningen.
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Drift og vedlikehold  
av privat vei med  
flere brukere 

U tgangspunktet for fordelin-
gen av kostander ved drift og 
vedlikehold av privat vei er at 

dette skal skje forholdsmessig – kost-
nadene fordeles da ulikt etter hvor 
omfattende bruken er for den en-
kelte eiendom. Med dette utgangs-
punktet kan det tenkes mange ulike 
varianter av kostnadsfordeling, som 
for eksempel om den aktuelle veien 
utgjør ett kort eller langt strekk, et 
større veinett bestående av mange 
stikkveier og koblingsveier, og/eller 
veien benyttes av mange forskjellige 
typer eiendommer. 

Lovens utgangspunkt legger opp 
til at den enkelte eiendom skal tildeles 
et andelstall (lovens ordlyd; ”høve-
tall”) eller en brøk av det hele. Når 
det gjelder fastsettelse av andelstal-
lene, tas det normalt utgangspunkt i 
en objektiv og skjønnsmessig vurde-

ring av brukens innhold, art og om-
fang – forent under begrepet belast-
ning. Det skal foretas relativt runde 
og praktiske vurderinger, og rent 
personlige forhold er normalt sett 
ikke relevant.

Videre bør det ikke vektlegges 
den slags bruk som må kunne reg-
nes å være av forbigående karakter,  
eksempelvis kan dagens eier av en 
eiendom bruke veien i mindre grad 
enn sammenlignbare naboer, men i 
et lengre tidsperspektiv vil veibruken 
mest sannsynlig være tilsvarende for 
alle sammenlignbare eiendommer i 
området. Ved å se bort ifra svingende 
bruk vil man kunne oppnå stabile 
og forutsigbare fordelingsfaktorer 
over tid. Det er således en normal-
bruk som bør legges til grunn ved 
skjønnsutøvelsen. 

Den enkleste formen for kostnads- 

fordeling vil kunne være en ren 
brøkdelsordning hvor samtlige bru-
kere bidrar med like mye, men i 
mange tilfeller påfører de ulike eien-
dommer/brukere ulik slitasje både i 
form av avstand og i form av faktisk 
påkjenning på veilegemet.

Litt grovt eksemplifisert kan man, 
i et hyttefelt, ta utgangspunkt i hva 
som må oppfattes som alminnelig 
belastning på veien fra en hytteei-
endom med en hytte som brukes av 
en gjennomsnittlig familie. Veibe-
lastningen kan da tenkes utøvd ved 
familiens to biler med det som kan 
oppfattes å være en normal hyppig-
het. Hyttefeltet kan videre tenkes å 
ha en slik utforming at det i området 
går flere veier på kryss og tvers, og 
at man kan kjøre inn i området fra 
flere kanter. Det vil da være nærlig-
gende at alle eiendommene bidrar 

Advokat Lasse  
Groven Egeberg

VEI

VEILAG DEL III

Artikkelserie  
skrevet av Advokat Lasse 
Groven Egeberg, fra advokat- 
firmaet Nicolaisen

Første artikkel: Hvordan 
oppstår veilag, organisering,  
forståelsen av veibegrepet, 
og ansvar for vedlikehold. 

Andre artikkel:  
Veilagets drift og fordelings-
modeller for kostnader. 

Tredje artikkelen: Her er for-
målet å gå mer konkret inn 
på fordelingen av kostnader. 

Illustrasjonsfoto: iStock



HY T TE OG FRITID 19

Et annet eksempel: Hytteområde som ikke er  
bygd ut med veinett, men med én lengre veistrekning. 
Her kan man ta utgangspunkt i 
prinsippet om leddvis vedlikeholds-
plikt: Den som har kortest vei, be-
taler minst, og den som har lengst 
vei, betaler mest. Hver eiendom får 
i utgangspunktet samme andelstall, 
men hver eiendom får et tillegg ut 
ifra veistrekningen som behøves for 
å komme fra offentlig vei til den re-
spektive avkjørsel. Tillegget kan for 
eksempel tenkes basert på ett andels- 
tall ekstra pr. 20 meter vei. 

Med utgangspunkt i eksempelet i 
tabellen ovenfor, så kan hver hytte-
eiendom ha et andelstall på fem. Den 
første eiendommen ved privatveiens 
begynnelse får kun et tillegg på ett 
andelstall, dvs. seks til sammen. 
Neste eiendom får til sammen 
syv etc. Med for eksempel ti 
hytteeiendommer liggende 
etter hverandre ved en vei 

som er ca. 200 meter, så vil samlet 
andelstall bli 105. Med årlige ved-
likeholdskostnader på kr 110 000,-,  
så blir regnestykket pr. eiendom:

likt til veivedlikeholdet. Også veiens 
funksjon for tjenesteytelser av mer 
felles karakter, slik som post og avis,  
renovasjon, helsetjenester, tilsyn og 
reparasjon av telekommunikasjon, 
strøm, vann og avløp, vil tale for en 
lik fordeling. Alle hytteeiendommene 
får da samme andelstall, for eksempel 
med tallet fem for hver hytteeien-
dom.

Etter hvert som noen av eiendom-
mene bygges ut med for eksempel 
storhytter med enheter for to eller fle-
re familier, eller det bygges et butikk- 
lokale med tilknytning til veinettet, 

så bør spørsmålet om den enkelte ei-
endoms deltakelse i vedlikeholdes tas 
opp på ny. Andelstallet for eiendom-
mene hvor det har vært utvikling, 
bør trolig reguleres opp. For eien-
dommer med storhytter heves kan-
skje andelstallet fra fem til ti etter- 
som det da tenkes at eiendommen 
benyttes av to familier med to biler 
hver etc. Mens for butikken så må 
andelstallet kanskje opp til 40. Dette 
basert på at butikken fører med seg 
kundetrafikk og noe tungtransport 
ved vareleveringer.

For et hyttefelt som opprinnelig 

utgjorde 20 hytteeiendommer, så  
reduseres etter hvert antallet van-
lige hytteeiendommer fra 20 til 14 
mens fem hytter utbygges til storhyt-
ter, og en hytteeiendom utvikles til  
næringseiendom. Det som engang 
gav samlet andelstall på 100 blir  
etter hvert 160. 

Legger man videre til grunn at 
vedlikeholdsutgiftene før utviklin-
gen lå på om lag kr 160 000,- i året, 
så innebar det en kostnadsfordeling 
før utviklingen kr 8 000,- pr. år pr.  
hytteeiendom. Etter utviklingen vil 
da fordelingen bli slik:

Eiendomstype  Andelstall kr pr. enhet Totalt
Vanlig hytteeeiendom (14 stk.) 5 5 000,- 70 000,-
Storhytteeiendom (5 stk.) 10 10 000,-  50 000,-
Næringseiendom (1 stk.) 40 40 000,-  40 000,-

Sum kostnader    160 000,-

kr 160 000
160 * andelstall

kr 110 000
105 * andelstall

Det finnes mange eksempler 
med forskjellig sammensetning 
av eiendomstyper og utforming 
av private veier, hvilket inne-
bærer at kostnadsfordelinger 
hos veilag rundt omkring kan 
være svært ulike. Også hvor 
nyansert beregningsmodellen 
skal være, vil bli vurdert anner-
ledes fra veilag til veilag. Som 
tidligere nevnt, kan det være 
aktuelt å benytte forskjellig 
fordelingsnorm for ulike typer 
kostnader. For eksempel slik at 
brøytekostnader og kostnader 
til asfaltering fordeles etter den 
avstand som en enkelte bruker  
veien (leddvis fordeling), mens 
utgifter til administrasjon (regn-
skapsfører, porto, brevpapir) 
fordeles likt på samtlige.

Artikkel fortsetter på neste side 
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Om årsaken til forskjeller 
i kommunenes bygge-
saksgebyr
Mange kommuner famler ved den årlige fastsetting 
av byggesaksgebyrene. Disse behøver definitivt ikke 
ta skylden alene, ifølge en ny rapport.

Det var KS, tidligere Kommunenes sentralfor-
bund, som ønsket mer kunnskap om årsakene 
til forskjeller i kommunale plan- og bygge-

saksgebyr. Og at forbedringspunkter ble identifisert. 
Oppdraget gikk til Oslo Economics, som fikk bistand  
av Fredrik Holth, Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet og Nikolai K. Winge, Universitetet i Oslo.

Kort om andre aktuelle  
problemstillinger
Ofte dukker det opp andre problemstil-
linger knyttet til kostnadsfordeling, men 
som gjerne er av mer forbigående karakter. 
Dette gjelder normalt ekstraordinær sli-
tasje, kostnadskrevende reparasjoner el-
ler erstatningskrav fra brukere for skader 
påført på grunn av svakt vedlikehold.

Når det gjelder ekstraordinær slita-
sje, så er det alminnelige synspunktet at 
ansvar for istandsettelse bæres av den 
som ødelegger veien. Dette er ofte prak-
tisk ved byggevirksomhet på en eiendom 
hvor det går mye tyngre transport over 
den felles vei. 

Hva angår kostnadskrevende repara-
sjoner, så kan det hende at det ikke er tatt 
høyde for slikt i den alminnelige kost-
nadsfordelingen. Det er da ikke uvanlig 
at kostnaden knyttes til de av veilagets 
medlemmer som benytter veistrekket 
der reparasjonen må foretas. Gjelder det-
te imidlertid en del av et veinett alle i 
området har tilgang til eller benytter, så 
vil det være naturlig å fordele kostnaden 
mellom alle medlemmene likt eller mer 
forholdsmessig. 

Erstatning for skade påført på grunn 
av dårlig vedlikehold er et sammensatt 
tema som det ikke er rom for å gå dypt 
inn i, men hovedregelen er at dersom vei-
holder kan sies å ha vist uaktsomhet eller 
skjødesløshet ved ikke å holde veien i en 
alminnelig forsvarlig stand, og dette vi-
ser seg å være årsaken til skade og følge-
lig utgifter/tap, så kan ansvaret for dette 
bli funnet å ligge hos veilaget.

 

Forts. veilag del 3

Norges Hytteforbund har  sendt inn  
følgende høringsuttalelse  til forslaget om  
endringer i lov om motorferdsel i utmark  
og vassdrag og i forskrift for bruk av motor- 
kjøretøy i utmark og på islagte vassdrag:

●	 NHFs holdning er at vi er grunnleggende restriktive  
til motorferdsel i utmark. 

●	 Vi vil imidlertid legge vekt på at kommunene må ha litt  
større frihet til å innvilge unntak for funksjonshemmede. 

●	 Kommersielle aktører må fylle dokumenterte minstekrav  
til servicenivå, punktlighet og tilgjengelighet for at disse 
skal kunne regnes som et alternativ til individuelle løyver. 

●	 Det må også være et fungerende marked for utførelse av 
disse tjenestene i nærområdet for at kommersielle tilbydere 
skal kunne sies å være et alternativ til at hver person får egne 
løyver. 

●	 Løyvehavere, private eller kommersielle, bør pålegges å 
føre kjørelogg, og på forhånd fylle ut hver tur slik at denne 
kan kontrolleres direkte under utførelse av oppdraget.

Med vennlig hilsen 
Øyvind H. Ekeberg, Norges Hytteforbund

BEREGNING 
AV GEBYR

Jan Bergan
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En viktig årsak til forskjellene er 
ifølge rapporten at gjeldende rett 
er upresis, og at bestemmelsene gir 
kommunene utstrakt rom for å utøve 
skjønn. Dessuten tar kommunene 
politiske og strategiske hensyn ved 
bevisst å subsidiere enkelte gebyrer.

Plan- og bygningsloven § 33-1 åpner 
for at kommunen innenfor rammen 
av selvkost kan ta gebyr for behand-
ling av søknad om tillatelse mv. Men 
ordlyden er ifølge rapporten unød-
vendig uklar. Kommunene gis i dag 
liten veiledning i hvordan bestem-
melsen skal praktiseres. Kommunal- 
og moderniseringsdepartementets 
rundskriv om selvkostberegning 
treffer ikke godt nok. Ifølge rappor-
ten blir konsekvensen usikkerhet i  
kommunen om hvilke kostnader som 
kan inngå i selvkostberegningen.  
I tillegg er det liten styring av hvordan 
beregningsgrunnlaget skal benyttes i 
utforming av gebyrregulativer.

Dermed blir praksis lett ulik, så vel 
for å beregne selvkost som å utforme 
gebyrregulativet.

Jeg oppfatter rapporten likevel slik 
at majoriteten av kommunene prak-
tiserer en mer nøktern tilnærming til 
hvilke satser som skal gjelde.

Oslo Economics foreslår 
blant annet:
Generell klargjøring av det rettslige 
hjemmelsgrunnlaget for beregning 
av plan- og byggesaksgebyrer. Ut-
arbeidelse av en nasjonal standard 

med felles mal for hvordan selvkost-
regulativer kan utformes. Kommu-
nenes gebyrregulativer må utformes 
på en mer enhetlig måte.

Det kan være hensiktsmessig at 
selvkost knyttes spesifikt til den  
konkrete søknadstypen og ikke for 
hele tjenesteområdet, anføres det.

For flertallet av kommunene vari-
erer gebyrene relativt lite. For 56 pro-
sent av kommunene lå gebyret for ene-
bolig i 2017 på mellom 5 000 og 15 000 
kroner. Men mellom laveste og høyes-
te gebyr er konstatert stor spredning.

Det utelukkes ikke at enkelte kom-
muner kan ha ulovlig høye gebyr. 
Samtidig kan det diskuteres om en-
kelte gebyrsatser er urimelige, selv 
om de er lovlige, heter det i rapporten.

Direktør for interessepolitikk i KS, 
Helge Eide, uttalte til Kommunal 
Rapport i fjor sommer at gebyrre-
gulativene må gjøres mer transpa-
rente og forståelige. Dette vil også gi 
et bedre sammenligningsgrunnlag 
kommunene imellom. Han under-
streker samtidig at KS er opptatt av å 
bevare det politiske handlingsrom-
met i Kommune-Norge.

Så langt rapporten. Jeg er enig 
i at tiltak er nødvendig. For disse  
gebyrene spriker i mange retninger. 
Er noen urimelige? Enn ulovlige? Et 
kjapt søk på nettsiden til et lite utvalg 
kommuner viser eksempelvis at ved 
avslag varierer gebyret mellom fullt 
gebyr, halvt gebyr eller et grunnge-
byr. Når en tillatelse er betinget av 
dispensasjon fra arealplanen må 
søknaden ofte sendes på høring til 
regionale myndigheter. Kommu-
nens gebyr for å avgjøre spørsmålet 
om dispensasjonen kan da variere 
fra for eksempel 5 000 kroner til opp 
mot 20 000 kroner.

En avis i Vestfold omtalte i august 
i fjor behandlingen av en søknad om 
erstatningsbrygge. En gammel bryg-
ge med 1 meter bredde og 3 meter 
lengde var søkt revet og erstattet med 

en ny med tilnærmet samme mål. Ny 
brygge skulle isteden ligge parallelt 
med landsiden. Kommunen mente 
tiltaket blir en forbedring både for 
trafikken i sundet og for søker og ga 
tillatelse. Tiltakshaver anslo mate-
rialkostnaden til mindre enn 10 000 
kroner. Han mente jobben er enkel 
og ville ifølge avisen gjøre den selv. 
Kommunens behandlingsgebyr ble

33 870 kroner: Grunnbeløpet for 
søknadspliktige tiltak er kr 3 940, to 
dispensasjoner 12  600 kroner, inn-
henting av høringsuttalelse 7 880 
kroner og endelig 9 450 kroner som 
er standardgebyret i vedkommende 
kommune for behandling av søknad 
om endring av brygge.

For det byggende Norge gjelder 
mange kvalitetskrav. Det er derfor 
grunnleggende viktig at kommu-
nene har høyt kvalifisert personell 
på sektoren. Men at gebyrfastset-
ting ikke er helt enkelt har vært kjent 
lenge. Kommunerevisorer bemerket 
det samme allerede for flere år siden. 
Den ferske rapporten om gebyr er 
utvilsomt den mest grundige hittil. 
Og den inneholder konkrete forslag 
til tiltak. Noen har en oppfordring 
om å ta rapportens konklusjoner  
videre. Av hensyn til kommunene 
selv og ikke minst av hensyn til bru-
kerne av tjenestene. 

«Det utelukkes ikke  
at enkelte kommuner 
kan ha ulovlig høye gebyr. 
Samtidig kan det 
diskuteres om enkelte 
gebyrsatser er urimelige, 
selv om de er lovlige»

Rettshjelper Jan Bergan, tidligere leder 
av byggesak i Larvik kommune
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«Hele 35 % av lønnstakerne har mulighet 
til å jobbe enten hjemme eller fra et annet 
sted som de selv bestemmer»

JOBBE FRA 
HYTTA

Dag Nordberg
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Hjemmekontor  
på hytta i smittetider

Per 10. mars er Norge et av de 
landene i verden som har 
flest antall smittede målt i 

forhold til befolkningens størrelse, 
til tross for at det var et av de siste  
landene der smitten oppstod. I denne 
situasjonen anbefaler mange leger  
frivillig karantene selv om man ikke 
er smittet. Dess hyppigere nærkon-
takten er mellom mennesker, dess 
større blir spredningen av viruset. 
Men når hyppigheten av nærkontakt 
reduseres og blir tilstrekkelig lav, 
vil spredningen opphøre og viruset  
vil dø ut. En selvvalgt karantene på 
hytta kan faktisk være livreddende 
hvis man på denne måten unngår å bli 
smittet. Da vil man heller ikke kunne 
smitte andre. Her har Norge en fordel i 
forhold til de fleste andre land med sitt 
store antallet hytter som oftest ligger 
relativt spredt. Vi har i dag ca. 440 000 
hytter og fritidsboliger i Norge, og 
selv om mange selvfølgelig ikke har 
anledning til å isolere seg på hytta, 
er det likevel et betydelig antall som 
har denne muligheten. Et flertall på 
ca. 58 % av hytteeierne er over 60 år. 
Denne aldersgruppen har høyest 
dødelighet av dem som er smittet av 
viruset. Mange i aldersgruppen er 
pensjonister, som ikke er bundet til 
fremmøte på arbeidsplassen. Av de 
som ikke er pensjonister er det også 
mange som har mulighet til å jobbe 
hjemme eller på hytta. Hele 35 % av 
lønnstakerne har mulighet til å jobbe 
enten hjemme eller fra et annet sted 

som de selv bestemmer i følge Fafo- 
rapport 2018:15.

Fordeler ved hjemmekontor  
på hytta
I tillegg til smittevern knytter det seg 
andre fordeler til hjemmekontor på 
hytta:

● Moderne teknologi gjør det mulig 
å utføre det meste av kontorarbeid 
minst like effektivt som på kontoret

● Man slipper bompengeavgifter og 
bilkøer samt flere andre bilkost-
nader

● Man kan jobbe mer effektivt uten 
å bli forstyrret 

● Man kan jobbe mer fleksibelt: Gå 
en tur når det er fint vær og heller 
jobbe om kvelden den dagen. Ta 
en hvilepause når man er sliten 
og ta igjen tapt tid senere.

● Hvis du benytter en del av hytta 
utelukkende til hjemmekontor, 
kan du ha krav på inntektsfradrag 
ved skatteoppgjøret. For 2019 kan 
man trekke fra et standardfradrag 
på 1 850 kroner, alternativt kreve 
fradrag for faktiske kostnader.

Det skilles her mellom tre typer  
boliger: fritaksbehandlet, regnskaps- 
behandlet og leid bolig. Reglene er noe 
forskjellige, og er beskrevet i skatte- 
ABC som er tilgjengelig på nettet.

Helsedirektør Bjørn Guldvåg oppfordret 10. mars større bedrifter 
om å legge forholdene til rette for at ansatte skal kunne bruke 
hjemmekontor for å redusere faren for å bli smittet av den  
fryktede sykdommen covid-19 (Coronavirus disease 2019).

Illustrasjonsfoto: iStock
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Det er viktig å huske på at når  
hytta har vært brukt som hjemme-
kontor, kan man bli skattepliktig for 
den delen av hytta som er blitt brukt til 
kontor ved et eventuelt salg av hytta.

Hvis man er ansatt i et firma, kan 
firmaet gi kompensasjon for bruk av 
hjemmekontor. Vær oppmerksom på 
at kompensasjonen kan beskattes.

Krav til kontorutstyr
I dag vet antagelig alle hvilket kontor-
utstyr de trenger, men i tillegg til det 
obligatoriske kontorutstyret kan det 
være nødvendig å bruke et videomøte- 
program på hytta som erstatning for 
vanlig møtevirksomhet. Mange er 
kjent med Skype. Hvis man ønsker å 
bruke et mer profesjonelt program 

med god lyd, billedkvalitet og sikker-
het, vil jeg nevne Whereby og Teams. 

Whereby (tidligere appear.in) ble 
opprinnelig utviklet av Telenor og er 
nå et rent norsk selskap uavhengig av 
Telenor. Programmet har en gratis 
versjon som fungerer svært godt til 
møter med inntil fire personer (fire 
datamaskiner). For betalingsversjonen 
kan man ha et større antall møtedelta-
kere, samt at møteopptak kan lagres. 
Programmet trenger ikke installeres 
siden det ligger i nettleseren, og det er 
svært enkelt å bruke. Man sender en 
e-post med invitasjon til møtedelta-
keren, som klikker på lenken i e-pos-
ten, og møtet er i gang. Det kan neppe 
gjøres enklere. 

Microsoft Teams finnes også i en 
fullt funksjonell gratisversjon. For-
delen med dette programmet er at 
det er integrert med Microsoft Of-
fice. Ulempen er at det er langt mer 
komplisert å lære seg i forhold til 
Whereby. Betalingsversjonen av 
programmet har lagringsmulighet 
slik som Whereby. 

Illustrasjonsfoto: iStock

Boka ble lansert i fjor høst og handler 
om hytter og lokalhistorie i Valdres. Val-
dres er et populært hytteområde med 
ca. 19 000 hytter. Olav Norheim (68 år) 
er en kunnskapsrik og språkmektig for-
fatter som er vokst opp i Vestre Slidre i 
Valdres, og kjenner områdets historie 
godt. 
 Boka omhandler flere temaer som 
Norges Hytteforbund stadig er, og har 
vært mest opptatt av. Det gjelder temaer 
som er knyttet til historiske, kulturelle,  
økonomiske og politiske forhold mellom 
lokalbefolkning og hytteeiere. Eksempel-
vis kan nevnes spørsmålet om hytteeier-
ne skal få stemmerett. Norheim forkla-
rer også hvorledes lokalbefolkningen og 
hytteeierne har gjensidig økonomisk og  
kulturelt utbytte av hverandre både når 
det gjelder hytteutbygging og bruken 

av hyttene. Han er opptatt av å skape  
forståelse og kontakt mellom lokal- 
befolkning og hytteeiere. Boka har til og 
med en egen ordliste med spesielle ord 
hentet fra den lokale dialekten. 
 Ingen bør bli skremt av at boka er for-
fattet på nynorsk hvis man ønsker å forstå 
lokalbefolkningen , for nynorsk ligger nær-
mere Valdresdialekter enn bokmål. 
 Norheim har dyp innsikt i lokalhis-
torien til Valdres og setter hytteutbyg-
gingen inn i et historisk perspektiv. Med 
et lettfattelig og levende språk forteller 
han morsomme historier om kjente per-
soner som har hatt hytte i Valdres. Boka 
er usedvanlig rikt illustrert med mer enn 
hundre tegninger og fotografier av per-
soner, hytter og gjenstander, mange av 
kulturhistorisk interesse. Boka er utgitt på 
et lite forlag i Valdres som heter Kvitvella. 

BOKOMTALE:

Den mellomstore 
hytteboka
Forfatter Olav Norheim

Ved Dag Nordberg
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Våre advokater yter bistand til private og næringsdrivende.
Enten det dreier seg om fast eiendom, entreprise, skatt, arv/skifte, arbeidsrett 

eller andre rettsområder, står vi klare til å hjelpe.

Advokatfirmaet Økland & Co DA er samarbeidspartner med 
Norges Hytteforbund. Medlemmer får gratis 

førstegangskonsultasjon inntil 30 minutter, og deretter 20% 
rabatt på veiledende timepriser.

post@oklandco.no | 64 84 60 60 | oklandco.no 

 O S L O  |  L I L L E S T R Ø M  |  E I D S V O L L  |  S Ø R U M S A N D
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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

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!
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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

GRATIS  
FORHÅNDS- 
VURDERING

www.rettshjelperbergan.no   Tlf: 46 51 46 18

Rettshjelper Jan Bergan
Juridisk bistand ved fradeling,
søknad om byggetillatelse  
og fremsetting av klage



Avsender:
Norges Hytteforbund
Billingstadsletta 25
1396 Billingstad

Må jeg betale mer eiendomsskatt?
Hvorfor...

Hvorfor gjør ikke myndighetene noe?

Vindmøllepark her?!

Har de lov til dette?
Ja, men...

Hæ?!
Det er jo min egen vei?

Hva sier tomtefesteloven?

www.hytteforbund.no Ⅰ norges@hytteforbund.no Ⅰ Telefon 23 27 37 60

Eiendomsskatt Ⅰ Tomtefeste Ⅰ Lokaldemokrati Ⅰ Vei Ⅰ Vann og avløp Ⅰ Sentrale myndigheter Ⅰ Rådgivning

Til nytte for deg  
og din hytte
Bli medlem i dag!




