
HVALER HYTTEFORENING



Advokatfirmaet Nicolaisen vektlegger 
kvalitet – gjennom god service og gode 
løsninger. Du møter dyktige og 
engasjerte mennesker.

Advokatfirmaet Nicolaisen 
ble etablert i 1988. Vi er et 
mellomstort advokatfirma 
bestående av advokater og 
medarbeidere med et stort 
engasjement.

Vår forretningsfilosofi er kvalitet, service og løsninger. Våre 
advokater har gode kvalifikasjoner innenfor sine respektive 
spesialområder og fagfelt – noe som er avgjørende for å oppnå 
gode resultater. Vi søker raske løsninger som er til det beste for 
våre klienter – både av hensyn til tidsforløp og kostnader.



Løsningsorientert, trygg, erfaren

Telefon: 64 83 11 00
Mobil: 94 85 82 28
E-post: ole.sperre@advonico.no

Ole Sperre har lang og bred arbeidserfaring. Han har tidligere 
vært FN-soldat og verftsarbeider. Videre har han arbeidet i flere 
departementer, etater og i advokatvirksomhet. Han var ansatt i 
Advokatfirmaet Nicolaisen i perioden 2006-2014 og etter dette 
hos en av Norges største grunneiere. Han har derfor opparbeidet 
seg meget solid tingsrettslig erfaring med oppdrag i hele landet. 
Han har arbeidet både med utredninger med hensyn til fast 
eiendoms rettsforhold og med tvistesaker, jordskifte og 
skjønnsprosesser. Ole har også erfaring fra omorganisering og 
omstillingsprosesser, styrearbeid og boarbeid. Ole er omgjengelig, 
erfaren og pålitelig. Han er opptatt av å finne de gode løsningene.

Ole er bosatt på Skedsmokorset, er gift og har tre voksne barn. 
Han er en ivrig sportfisker og fritiden benyttes ofte til tur i marka 
eller til en fjelltur uansett årstid. Han følger med engelsk fotball og 
er gjerne en tur over for å se favorittlaget. Ole liker å reise og har 
vært overalt i Norge og Europa.

tel:64%2083%2011%2000
tel:94%2085%2082%2028
mailto:ole.sperre@advonico.no


Nysgjerrig, effektiv og engasjert

Telefon: 64 83 11 00
Mobil: 952 08 147
E-post: julie.sophie@advonico.no

Julie Sophie Braathen er ansatt som advokatfullmektig. Hun har 
studert ved Universitetet i Bergen, men utvekslet til University
of Aberdeen i Skottland sitt siste studieår. Hun tok en LLM i 
internasjonal energi- og miljørett som inneholdt emner som 
corporate environmental liability og principles of environmental
regulation. Hun skrev videre masteroppgave om håndheving av 
Parisavtalen i nasjonale domstoler i Europa. I tillegg til 
interessen for internasjonal miljørett, er hun særlig interessert i 
kontrakt- og entrepriserett, arv- og familierett og 
erstatningsrett.

Julie er opprinnelig fra Lier, men er nå bosatt i Oslo. På fritiden 
er det familie, venner og trening som står i fokus.

tel:64%2083%2011%2000
tel:952%2008%20147
mailto:julie.sophie@advonico.no


Et stadig tilbakevendende tema 
for mange bolig- og hytteeiere 
er drift og vedlikehold av 
private veier som benyttes av 
flere, samt spørsmål om 
kostnadsfordeling i den 
anledning. Mange er til en viss 
grad klar over at man som 
bruker må påregne å måtte 
bidra til at veien ikke forringes, 
men kostnadsfordeling kan 
gjerne være et uklart punkt

Drift og vedlikehold av privat vei med flere 
brukere – Veiloven kap. VII



Private vann- og avløpsanlegg

Temaet private vann- og 
avløpsanlegg (VA anlegg) har 
blitt mer og mer aktuelt, og da 
spesielt i forhold til 
fritidseiendommer og hytter. 
Det er nå flere og flere som 
ønsker vann og avløp på 
hyttene sine, og fokuset fra 
offentlige myndigheter har også 
økt med tanke på 
miljøhensynene.



Festers råderett over festetomten
Som mange vet kan feste av 
tomt til f.eks. bolig- eller 
hytteformål beskrives som et 
leieforhold hvor leietakeren 
eller festeren betaler en årlig 
leie til grunneier for å ha sin 
bolig eller hytte på en nærmere 
angitt tomt. Hvordan fester kan 
disponere over tomten for 
øvrig, faktisk eller formelt, er 
gjerne tematikk som bare delvis 
– eller ikke i det hele tatt – er 
omtalt i en festeavtale. Av og til 
oppstår det derfor uklarheter 
eller uenighet mellom fester og 
grunneier rundt dette.



Nye Boligsalgsregler fra 1. januar 2022

Avhendingsloven gjelder de 
aller fleste omsetninger av 
bolig, men ikke salg av 
nyoppført bolig som reguleres 
av Bustadoppføringsloven. 
Loven stiller strengere krav til 
både selger og kjøper av 
boligeiendommer som skal 
sikre trygghet i 
boligomsetningen.

•Forbehold om boligens tilstand 
(som den er) kan ikke benyttes 
overfor forbrukerkjøper
•Egenandel på 10 000 ved mangler –
med mindre boligen er solgt som ny
•Arealavvik - bare mangel ved 
innendørs areal avvik
•Kjøper har undersøkelsesplikt for 
alle forhold som går tydelig frem av 
rapporter, salgsdokument
•Tilstandsrapport skal utarbeides 
med krav til takstens innhold, hvor i 
boligen og hvordan undersøkelser 
skal skje og skal beskrives i eget 
takstdokument.
•Boligen skal generelt vurderes etter 
tilstand, alder og type bolig.



Artikler i Hvalernytt 2020-2022
• «Hva du bør vite om feste av tomt til fritidshus» Nr. 1, 2022

• «Hva skjer med økonomien når en kommer på institusjon?» Nr. 4, 2021

• «Ny arvelov» Nr. 3, 2021

• «Bilkjøp – hvilke rettigheter har du?» Nr. 2, 2021

• «VA-anlegg» Nr. 1, 2021

• «Ny arvelov» Nr. 4, 2020

• «Festetomter med byggeforbud» Nr. 3, 2020

• «Sommer – tid for friluftsaktiviteter og avslapning» Nr. 2, 2020

• «Reklamere over håndverktjenester?» Nr. 1, 2020 



MEDLEMSFORDELER HVALER HYTTEFORENING

• ½ time gratis konsultasjon per sak

• 20 % rabatt på timepriser


