
Notat

1) Så vidt eg kan forstå har ikkje gnr. 41 bnr. 1 beiterett på dykkar tomter og da kan de 
heller ikkje ha noko plikt til å halde tomtene fri for eventuelle giftige planter.

Når det gjeld gjerdeplikt ser eg at mange har bestemmelsar om dette i skøytet. (Eg 
understrekar at eg ikkje har lese skøyta, men kun sett på grunnboksbladet til nokre 
tilfeldig utvalde eigedommar). Utan at eg kjenner innhaldet er det likevel naturleg å tru 
at hytteeigarane er pålagt gjerdeplikt. Det inneber at de har både rett og plikt til å setje 
opp gjerde langs tomtegrensa.

Dei som ikkje har gjerdeplikt har de likevel rett til å setje opp gjerde på eigen kostnad, 
så lenge reguleringsplanen eller andre bestemmelsar /avtaler ikkje er til hinder for det. 
Det er neppe situasjonen ettersom ei rekkje eigedommar er ilagt gjerdeplikt.

Kort svar på spørsmålet; har de gjerdeplikt kan de fritt setje opp gjerde og er forplikta 
til det. Har de ikkje det, opner lov om granne gjerde opp for det. Denne lova kan 
uansett vere interessant lesnad i dette tilfellet.

2) Rett til innpåkjøp i veg; Eg kan heller ikkje sjå at det er noko til hinder for at bruk 
utskilt frå bnr. 3 skal kunne kjøpe seg inn i vegen. Ordlyden i avtala gir i alle fall ikkje 
bnr. 1 grunn til å hevde dette.

3) Det er i dette tilfellet veglaget som eig veganlegget, men grunneigar er gitt rett til å 
bruke vegen til landbruksformål. Han er også gitt rett til å bruke vegen til skoguttak, 
men må då stå for alle tilpasningar sjølv, herunder også stå for reparasjonar som vert 
nødvendig etter bruk. Det samme må gjelde no når han har eit nytt landbruksmessig 
behov for vegen. Då lyt han tilpasse vegen til sitt behov, men det må skje på hans 
ansvar og på hans kostnad. På den ande sida må veglaget tillate at han gjer desse 
tilpasningane.

4) Så lenge hytteeigarane parkerer på parkeringsplassene må ein kunne parkerer kva som 
helst på desse. Det er ingenting i vegen for oppstilling av anna enn «vanlege» bilar på 
desse plassene. Bruken av desse plassene er ikkje begrensa i avtaleverket.

5) Veglaget er som nevnt eigar av veganlegget og er såleis ansvarleg for å syte for at dette 
ikkje gjer skade på omkringliggjande areal. Slik eg ser det vil forholdet mellom 
grunneigar og veglaget her vere regulert av grannelova. Her vil eg nok anbefale at 
veglaget gjer tiltak for å hindre avrenning av masse ut på dyrka mark, slik at slik skade 
vert unngått.

6) Friområdet. Det kan ikkje vere aktuelt å betale leige for eit areal ein har fått lov å 
bruke av tidlegare grunneigar. Dette var ein «tålt bruk» som tidlegare grunneigar ikkje 
hadde noko i mot. Men ein tålt bruk inneber ikkje eigedomsrett eller rett til framtidig 
bruk. Dersom dagens eigar vil ha stopp i denne bruken er det noko de som hytteeigarar 
lyt akseptere, men noko leigekrav kan det ikkje vere grunnlag for.

7) Båtfeste som ein har fått gjennom eit skøyte har ein betalt for ein gong for alle, den 
gongen ein kjøpe hyttetomta, så sant ikkje skøytet gir uttrykk for noko anna.



Så om det ikkje eksisterer andre avtaler om båtfeste skal dette ikkje betalt årleg. Dette 
er eit hefte på 41/1 som han som grunneigar må leve med.

Grunneigar står ikkje fritt til å flytte eit etablert båtfeste så sant dette er 
konkretisert/plassert i skøytet eller anna. Her er stiftingsgrunnlaget (dvs avtala eller 
skøytet) og tolkinga av dette avgjerande for om og i kva grad grunneigarar kan flytte 
retten. Dersom båtfestet er avtalt plassert på ein fast plass og ein har innretta seg på 
dette ved å etablere vegar og parkeringsplasser til dette, kan det ikkje utan vidare 
flyttast på. Då må i så fall grunneigar påberope seg servituttlovens reglar om 
omskiping, jfr. §5 og 6. Mykje kunne vore sagt om desse bestemmelsane, men 
essensen er at den nye ordninga må vere minst like god som den originale og den som 
må tåle flytting skal komme skadelaus frå denne.

8) Skoghogst gjort før ny eigar overtok vil eg meine er eit oppgjør mellom tidlegare eigar 
og hytteeigarane. Det er tidlegare eigar som har tillot bruk av arealet og som kan gjere 
gjeldande krav på bakgrunn av ein bruk som han måtte meine gjekk utover det han 
hadde gitt løyve til. Det finst inga «prisliste» for ulovleg trefelling som eg kjenner til, 
Men ein skogsakkyndig har tall på dette som eventuelt kan brukast om tidlegare 
grunneigar veljer å forfølge dette.

9) Veglaget kan sjølvsagt ikkje stillast til ansvar for anna erm det veglaget sjølv har gjort 
og er ansvarlege for. Enkeltmedlemmer kan såleis heller ikkje skyve veglaget framføre 
seg i saker som gjeld dei individuelt.

10) De som hytteeigarar er neppe i posisjon til å krevje avvikling av beiteretten i dette 
tilfellet. Grunneigar står i utgangspunktet fritt til å nytte eige areal til beite om han 
ynskjer det, så lenge dette er i tråd med den bruken reguleringsstatus i området legg 
opp og eg legg til grunn at dette er eit ordinært LNF område. Men om alle gjerder inn 
eigne tomter er det kanskje ikkje så mykje attraktivt beiteareal igjen...?? Som eigar av 
beitedyr er ein sjølvsagt likevel ansvarleg for at beiting kan skje på ein forsvarleg 
måte, både for dyrehelsa, men også på ein måte som ivaretek interessene dykkar som 
naboar i dette tilfellet. Her viser eg nok ein gong til grannelovens reglar.

Eg har etter beste evne, med den svært begrensa tida eg hadde, forsøkt å gi svar på dei 
spørsmål de har stilt. Men eg understreker at dette som framkjem her på ingen måte er noko 
uttømmande svar på noko av dette, men er mine umiddelbare vurderingar basert på det 
begrensa materialet eg har hatt for hånd.

Voss, 18.05.2020

advokat


