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Helge Irgens Høeg,
Gøoppeåsen 10,
3261 LARVIK
Larvik, 28/2-22.
Til Saltdal kommune.v/ Frode Tjønn
Jeg har fått tilsendt reguleringsbestemmelser for Fredheim hytteområde, og jeg har lest
det. Jeg gjør også oppmerksom på at jeg ikke er medlem av Tausa hytteforening. Jeg har aldri
følt trang til å bli organisert selvom jeg enkelte ganger har tapt på det.
Jeg kom til Skaiti i 1968. Vi bygslet hyttetomt av Trygve Bredesen i 1970, en tomt vi
senere kjøpte av Stig Bredesen. Vi bygget en liten hytte i 1972. Den ble påbygget i 1975 og en
gang til i 1990. Vi satte opp flaggstang allerede i 1972. Jeg mener at det burde være en
menneskerett å kunne sette opp en flaggstang på egen eiendom, og jeg ser ikke at det kan sjenere
noen, snarere tvert i mot.
I bygslingskontrakten fikk vi lov til å sette opp gjerde rundt eiendommen. Det har vi ikke
satt opp, men vi ønsker ikke å miste retten, selvom jeg ikke tror at det noen gang blir aktuelt å
sette opp et gjerde.
Vi fikk en sti fra veien nedenfor hytten (220 m lang), men rett til i fremtiden å få bilvei
frem til hytten med tanke på at vi ble eldre. Allerede på 1990-tallet var veien ovenfor hytten
kjørbar til Fiskedammen (Tjønna), og vi begynte å bruke den. Da veien ble utbedret på tidlig
2000-tall (hvis jeg husker riktig), ble vi spurt om vi ville ha vei helt frem til hytten, Det svarte vi
nei takk til, og det ble laget en parkeringsplass ved veien som vi kan bruke. Derfra er det ca. 90
m å gå. Vi føler fortsatt ikke at det er behov for vei helt frem til hytten, og vi føler ikke behov
for vintervei.
Da Trygve skulle legge om sin vannledning, ble vi spurt om vi ville ha innlagt vann. Det
sa vi ja takk til, og vi betalte en engangsavgift til ham. Vi søkte kommunen og fikk
utslippstillatelse. Det var vel på 1980-tallet en gang. Da hytten ble utvidet siste gangen, ble
utløpet flyttet. Fra hytten går avløpet inn i en ganske stor glassfibertank og videre til en 3-roms
slamavskiller og videre i et nedgravd rør langs det tomme bekkeleiet nord for hytten. Jeg hadde
efter ganske mange år en tanke om at den kanskje burde tømmes og gravde frem tanken. Det var
en ca 5 cm tykk skorpe oppå, resten vann. I august 2020 kom det 3 mann fra kommunen opp for
å se på anlegget. Du var kanskje en av dem. De konkluderte med at det ikke var noen lukt, at
det ikke var noe synlig på overflaten, og at det ikke var fare for at drikkevann eller annet kunne
bli forurenset. De anbefalte meg likevel å grave frem tanken neste sommer for å se hvordan det
så ut, og ringe kommunen når det var gjort, så også de kunne se at den ikke trengte tømming.
Mitt inntrykk på dem var at hvis det fortsatt bare var snakk om en tynn skorpe, så var det ikke
noe problem at jeg fortsatte å ha det som det var selvom det kanskje ikke var helt efter reglene.
I juli 2021 gravde jeg frem tanken og ringte til kommunen. Ingen kom. Det var fortsatt
bare noen cm skorpe oppå, og resten vann. Det var ikke behov for noen tømming. Jeg håper
derfor at det ikke blir mer problemer med vårt avløp. På grunn av avstand til vei vil det være
vanskelig å tømme tanken på annen måte enn å grave et hull et annet sted og øse skorpen over.
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Det var videre spørsmål om å ta torv til å legge på taket. Det kan jeg være enig i. Det
kan bli store åpne flater.
Så var det hugst av ved. En sak er å hugge ned store pene bjerketrær for å få et par favner
ved. Da kan det bli vel åpent. En annen sak er det å fjerne gran som strengt tatt ikke hører
hjemme i kommunen, eller å rydde opp i kratt eventuelt tynne ut i skogen så det blir litt mer
åpent, kanskje også fjerne et tre som stenger for utsikten. Da vi fikk tomten og bygget hytten,
hadde vi utsikt til alle fjellene og til veien nedenfor. Nå har vi hytte i en ganske tett skog, og vi
har mistet utsikten til fjellene. Det kan være behov for å fjerne noen trær, trær som burde vært
fjernet før de rakk å bli et problem. Særlig på egen tomt bør man ha noen rettigheter.
Hilsen
Helge Irgens Høeg

