
Informasjon fra Sulitjelma Hytteforening mai 2014 

Styret ønsker å informere om sakene som foreningen har jobbet med siste år og hva vi etter innspill 

fra medlemmene vil ha fokus på i året som kommer. 

 Vinterparkering 

Hytteforeningen vil fortsatt jobbe med å finne en løsning på brøytingen i Såkikrysset som 

opphørte etter veiutbedringen i 2012. Videre vil vi vurdere om de øvrige parkeringsplassene 

utnyttes optimalt i høysesongen.  

 Lav vannstand i Kjelvatnet og Risevatnet  

I 2013 foretok SKS Produksjon i løpet av sommeren og høsten to nedtappinger av Kjelvatnet. 

Vannstanden i Risevatnet var også i en periode veldig lav fordi det ble holdt tilbake vann i 

Stor Dorro. Styret vil sette ned et utvalg som ser på forholdene rundt dette med tanke på å 

komme med innspill til denne praksisen når konsesjonen for Daja kraftverk kan tas opp til 

revisjon i 2016. 

 Festeavgifter  

Det er slått fast at den norske tomtefesteloven er i strid med Den europeiske 

menneskerettskonvesjonens punkt om eiendomsvern. Dette gjelder særlig den delen av 

tomtefesteloven som gir tomtefesterne rett til å få gamle kontrakter forlenget på gamle 

vilkår. Domstolen i Strasbourg har lagt vekt på at dagens norske festeavgifter er lave og ikke 

har noen sammenheng med tomtens markedsverdi 

Det er satt ned et statlig utvalg som har sett på en del nye reguleringsmodeller som skal være 

i samsvar med punktet om eiendomsvern. Hva man havner på til slutt er ikke klart, men det 

er å frykte at festeavgiften kan øke i forhold til dagens satser. Styret følger med på 

utviklingen i saken. 

 Strømforsyning til sydøstsiden av Kjelvatnet. 

 Vi har vært pådrivere for å få hytteeierne i dette området til å organisere seg i et 

strømutvalg. Disse vil ha den videre kontakten med Fauske Lysverk. Nye henvendelser fra 

interesserte hytteeiere har vi formidlet videre mot initiativtakerne. 

 Rabattordning  

Vi minner om vår gode rabattavtale med Gunvald Johansen (Byggmakker) på Fauske og i 

Bodø. Info på vår hjemmeside  http://www.sulisavisa.no/hytteforening/index.htm 

 Generelt 

Vi vil jobbe aktivt mot Fauske kommune, Statskog, SKS og andre for å fremme vårt syn i saker 

som opptar oss.  

For å bedre informasjonen ut til medlemmene ønsker vi din e-post adresse. Send den og 

ditt navn til Sulis.hytteforening@outlook.com  

Se forøvrig vår hjemmeside http://www.sulisavisa.no/hytteforening/index.htm  

HUSK Å OPPGI MEDLEMSNUMMERET NÅR DU BETALER KONTINGENTEN. 
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