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Vil at 
500.000  
hytteeiere 
skal få  
stemme  
i sin hytte-
kommune
Robert Gjerde

Norsk Hyttelag foreslår valgfri  
stemmekommune for landets  
hytteeiere ved kommunevalg.

sted, men sånn er det jo ikke lenger. Man-
ge bor et sted og jobber et helt annet. Og 
mange oppholder seg kanskje mer på hyt-
ta enn hjemme.

Han sier imidlertid at utvalget hans ikke 
har tatt opp denne problemstillingen og 
neppe får gjort det, heller. Arbeidet er nå 
i sluttfasen.

– Så langt har vi knyttet stemmerett til 
hjemstedskommune og folkeregistrert 
adresse. Vi har antatt at det stedet der du 
har huset ditt og barna går på skole, er det 
naturlige stedet å avgi stemme på. Men før 
eller siden kan dette endre seg. Flere kan 
oppleve at de har sterkere lokalpolitisk in-
teresse knyttet til hytta eller til byen der 
de jobber, men ikke bor.

Valgforsker Bernt Aardal sier han har 
forståelse for kravet fra hyttelaget.

– Men utfordringene med stemmerett i 
hyttekommunene er at disse velgerne ikke 
skatter fullt ut til denne kommunen, sier 
han.

Han mener imidlertid kravet om stem-
merett er et signal til hyttekommuner om 
å ta hyttefolket på større alvor.

– Mange advarte mot innføring av eien-
domsskatt på hytter fordi det i neste om-
gang vil gi større forventninger fra hytte-

M ange hytteeiere er mer knyt-
tet til hyttekommunen sin 
enn til kommunen hvor de 
bor akkurat nå. Vi lever len-
gre, og flere tilbringer store 

deler av livet på hytta, sier generalsekre-
tær Audun Bringsvor i hytteeiernes inte-
resseorganisasjon, Norsk Hyttelag.

Han sier hytteeiere legger igjen stadig 
mer penger i hyttekommunen. Flere og 
flere hytteeiere betaler nå også eiendoms-
skatt. 

– Mange hytteeiere er det jeg vil kalle 
svært, patriotiske deltidsinnbyggere som 
er svært opptatt av hvordan kommunen 
utvikler seg og ønsker at kommunen skal 
være attraktiv og bærekraftig langt inn i 
fremtiden. Likevel har de hverken stem-
merett eller annen formell innflytelse på 
hvordan kommunen «sin» drives.

– Skor seg på hytteeiere
Han sier en rekke store avgjørelser tas uten 
at hytteeierne blir hørt. Den neste store 
saken er slaget om vindmøller på land.

– Mange hytteeiere føler seg oversett. 
Enkelte steder opplever vi at politikerne 
ser på hytteeierne som noen det er fritt 
frem for å utnytte, sier Bringsvor

– Mange får ingen informasjon i forkant 
av ulike vedtak og sitter med svarteper i 
etterkant. Norsk Hyttelag har utredet tre 
ulike modeller:

Valgfri stemmerett: Du kan bare avleg-
ge stemme i én kommune, men velger selv 

hvilken kommune du ønsker å bruke stem-
meretten i. Du stemmer enten der du bor 
eller der du har hytte.

Dobbel stemmerett: Alle har rett til å 
stemme der de har tilknytning i form av 
bolig og interesse av demokratisk innfly-
telse. Du stemmer både der du bor og der 
du har hytte.

Delt stemmerett: Om du har bolig eller 
fritidsbolig flere steder, kan din stemme 
vektes med en lik andel i hver kommune. 
Din stemme fordeles likt mellom hjem-
kommune og hyttekommune.
Han mener noen kommuner skor seg på 
hytteeierne, mens andre oppfører seg or-
dentlig.

– Vi har hatt konflikter om eiendoms-
skatt der noen kommuner forlanger dob-
bel kvadratmeterpris av det de krever av 
helårsboliger.

Han trekker også frem en svært ulik 
praksis når det gjelder avgift på vann, av-
løp og renovasjon.

– Mange har samme avgift på fritidsbo-
lig som for andre boliger, selv om det er 
opplagt at et fritidshus som er i bruk 50 
døgn i året bruker langt mindre vann enn 
det helårsboliger gjør.

Valglovutvalget: – Interessant
Lagdommer Ørnulf Røhnebæk leder valg-
lovutvalget som skal lage forslag til ny valg-
lov og vurdere endringer i valgordningen.

– Dette er interessant. Dagens valglov 
er basert på at folk lever og bor på samme 
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Lagdommer Ørnulf Røhnebæk, 
leder valglovutvalget 
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folket om et bedre tjenestetilbud. Det har 
altså en kostnadsside som mange kommu-
ner ikke har vært seg nok bevisst. Hytte-
eierne er blitt mer kravstore, og det er na-
turlig.

Ap: Må utredes først
Aps Martin Kolberg sier han ikke vil avvise 
denne problemstillingen, men at saken 
må utredes grundig før man eventuelt gjør 
endringer.

– Forslagene har i seg et demokratisk 
engasjement som det er verdt å ta vare på. 
Men saken har en del viktige prinsipielle 
problemstillinger som må utredes først. 
Prinsippet om at stemmer der du bor og 
betaler skatt er et prinsipp som vil være 
vanskelig å forlate. 

Svein Harberg (H) sier Høyre ikke har 
diskutert dette, men at partiet forholder 
seg til at det er en velfungerende regel at 
man stemmer der man er folkeregistrert.

– Jeg skjønner engasjementet fra eiere 
av fritidsboliger når det gjelder byutvik-
ling og reguleringer, men det er kanskje 
vanskelig at de skal få uforholdsmessig 
stor innflytelse på utdannings-, omsorgs- 
og tjenestetilbudet til de fastboende. Alltid 
spennende å tenke nytt, sier Harberg.

Hvaler kommune 
drar inn vesentlig 
mer eiendomsskatt 
fra hytteeierne enn 
fra fastboende. Nå 
vil hytteeierne ha 
medbestemmelse.
Foto: Monica 
Strømdahl

FAKTA

Eiendomsskatt 
og fritidsboliger
Veksten i eiendomsskatte- 
inntekten de senere årene har 
først og fremst kommet fra 
økte eiendomsskatteinntekter 
fra boliger og fritidseien- 
dommer.

2018 var det innført eiendoms-
skatt på fritidsbolig i 281  
av landets 422 kommuner.

Det betyr at hele 300.000 
fritidseiendommer betaler 
eiendomsskatt. 

Samlede skatteinntekter fra 
bolig- og fritidseiendommer 
var på ca. 7,5 milliarder kroner.

Tre skadet etter 
trafikkulykke
NTB 

Tre personer i 80-årene er fraktet 
til sykehus etter at en bil kjørte  
i grøften ved Siljan i Telemark. 

A lle tre skal ha vært ved bevissthet da 
de ble fraktet til sykehus, men skade-
omfanget er ukjent. De tre skadede 
skal være to menn og én kvinne, iføl-
ge operasjonssentralen i Sørøst på 

Twitter. Det var trafikale problemer på stedet, 
men veien ble åpnet rundt halv seks. Politiet meld-
te først om utforkjøringen klokken 16 mandag et-
termiddag. 

En av personene ble kjørt til akuttmottaket ved 
Telemark sentralsykehus, mens de to andre ble 
sendt videre til legevakten, opplyser politiet til 
Aftenposten i sekstiden.

Turistbuss veltet
En tysk turistbuss med 22 passasjerer om bord 
veltet på Garmo ved Lom i Oppland i går morges. 
Passasjerene skal være uskadet, ifølge politiet.

Bussen var på vei vestover på riksvei 15 da den 
veltet. Den ble liggende på siden, og nødetatene 
måtte evakuere passasjerene gjennom bakruten 
på bussen. Ingen skal ha blitt skadet i ulykken.

Alvorlig MC-ulykke 
En MC-fører er kjørt til Ullevål sykehus med al-
vorlige skader etter en trafikkulykke på E6 ved 
Høybråten i Oslo. 

Politiet meldte om ulykken i går ettermiddag.
– Det er meldt om alvorlig personskade, sier 

operasjonsleder Sven Christian Lie til NTB.

Til sykehus etter bussulykke
En buss med 23 personer kjørte av veien i Søgne 
i Vest-Agder i går. Fem ble fraktet til sykehus, men 
skal ikke være alvorlig skadet.

Meldingen om ulykken, som skjedde ved E39, 
kom i går formiddag. Ingen andre kjøretøy var 
involvert.

Ifølge Fædrelandsvennen skjedde ulykken i en 
rundkjøring ved Tangvall. Bussen var på vei fra 
Lindesnes til Kristiansand med cruiseturister.

Påkjørt i Asker
En fotgjenger er påkjørt av en buss på Slemme-
stadveien ved Blakstad i Asker. Vedkommende 
er alvorlig skadet, og luftambulanse er på vei.

Politiet meldte om ulykken klokken 12.17 i går 
ettermiddag. Ifølge politiet er fotgjengeren alvor-
lig skadet og får behandling av helsepersonell.

En luftambulanse er på vei til stedet, melder 
NRK.

En utforkjøring ved Siljan i Telemark medførte tre skadede 
personer i går ettermiddag. Foto: Rebekka V. Christiansen


