
Ordensregler Myrkdalen Hytteeigarlag. 

Intensjonen med ordensreglene er å støtte opp om det gode naboskapet i Myrkdalen 
Hytteeigarlag. 

1. Snø på egen eiendom. 
Hytteeier er selv ansvarlig for å få fjernet snø på egen eiendom.  Snørydding på 
egen eiendom skal ikke belastes naboer eller felles veier. 
 

2. Orden på egen eiendom. 
Hytteeier plikter å holde orden på egen eiendom året rundt.  Busker og trær skal 
holdes nede slik at det ikke hindrer ferdsel over eiendom eller er til sjenanse for 
naboer.  Ved evt. Byggearbeid på egen eiendom må hytteeier sørge for 
opprydding. 
 

3. Eiendom som grenser mot vei. 
Hytteier plikter å holde eiendommen ryddet for busker/trær med mer, minimum 
1 meter inn fra vei. 
Hytteeier plikter å holde grøfter og kummer som grenser til eiendommen ryddet 
og åpen.  Dette må være utført innen 15.10. hvert år – hvis ikke vil arbeidet bli 
utført og hytteeier/eiendomsbesitter vil bli fakturert etter kostnad. 
 

4. Boss. 
Hytteeier og eventuelle leietakere plikter å holde orden i bossbuer.  Alt avfall skal 
puttes i riktig container.  Ikke etterlate annet boss enn vanlig forbruksavfall som 
går i papirgjenvinning, restavfall eller bio-avfall.  Alt annet skal tas med hjem og 
kastes for egen regning. (for eksempel: møbler, juletrær, brannfarlig avfall.) 
 

5. Hundehold. 
Det er flott at hunden din er snill og veloppdragen – men dessverre så kan den 
ikke fjerne sin egen bæsj – dette er det din plikt som hundeeier å gjøre.  Husk at 
hundebæsj posene skal kastes i bosset.  De skal ikke ligge igjen i naturen eller på 
veien. 
Alle hunder skal være i bånd hele året i fjell-landsbyen. 
 

6. Bilkjøring. 
Der er 30 km fartsgrense i hyttefeltet hele året.  Vis hensyn til fotgjengere, barn, 
skiløpere og alle som nyter freden og roen i Myrkdalen. 
 

7. Fyrverkeri. 
Rydd opp etter deg etter nyttårsfeiring og når der ellers har vært brukt 
fyrverkeri. 
 

8. Støy. 
Vis hensyn til dine naboer i forhold til støy.  (for eksempel: fest, motoriserte 
maskiner med mer) 
 

9. Utleie. 
Ved utleie av hytten plikter hytteeier å informere leietaker om at disse 
ordensreglene blir fulgt. 


