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Fjellområdet

Fjellkommuner

Tilliggende fjellkommuner
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År Fritidsboliger i 

matrikkelen i 

fjellkommuner og 

tilliggende 

fjellkommuner

Fritidsboliger i matrikkelen i 

Fjellkommuner og Tilliggende 

fjellkommuner uten verneområder*

2000 141044 ≈ 141000

2005 157671 ≈ 157600

2010 176571 176050

2018 202254 201669

y = 3552x - 6963857
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Type felt:
Antall FB

2010 | 2018

Antall felt

2010 | 2018

Andel FB i felt

2010 | 2018

mellom 1 og 2 79197 | 80736 (utelater) 45 % | 40 %

mellom 3 og 4 19192 | 19767 5919 | 5749 11 % | 10 %

mellom 5 og 9 19827 | 21369 3349 | 3124 11 % | 11 %

mellom 10 og 24 21255 | 24233 1651 | 1469 12 % | 12 %

mellom 25 og 49 13073 | 17498 514 | 386 7 % | 9 %

mellom 50 og 99 9488 | 12443 183 | 141 5 % | 6 %

100 eller fler 14018 | 25623 128 | 69 8 % | 13 %

Sum 176050 | 201669 11744 | 10938 100 % | 100 %

Sum areal

km2

Fritidsboligfelten

es andel av 

samlet areal

2010 | 2018

Fjellkommuner og Tilliggende 

fjellkommuner
110133 0,56 % | 0,63 %



Innlandet fylke



Innbyggere = Fastboende + Deltidsboende



Husholdninger «Gjensynets lov» Økonomisk aktør Formål

Fastboende Regulært tilstede
Investor – bolig

Forbruker

Dagligliv

Arbeid og skole

Deltidsboende Gjentakende tilstede
Investor – bolig

Forbruker
Fritid

Turister Besøker en gang eller to Forbruker Fritid

stay & play

hit & run



Husholdninger «Gjensynets lov»
Økonomisk

aktør
Formål

Fastboende Regulært tilstede
Investor – bolig

Forbruker

Dagligliv

Arbeid og skole

Deltidsboende Gjentakende tilstede
Investor – bolig

Forbruker
Fritid

Turister
Besøker en gang 

eller to
Forbruker Fritid

«Noe må være galt med den økonomiske modellen, hvordan 

verdiene forvaltes, og hvor store deler av overskuddet fra 

eiendomsutvikling tar veien. Verdier som i større grad burde 

finansiert utvikling, fellestiltak, fellesgoder, og drift av disse. 

Noe som i neste omgang ville dannet grunnlag for flere varige 

arbeidsplasser i reiselivsnæringen, og i bygda.

Det er mulig at dette er en villet utvikling fra kommunene, der 

det sikkert kan være en strategi å velge å prioritere utvikling av 

fritidseiendom og hytter foran en utvikling av reisemålet og 

reiselivsvirksomhetene. En kan imidlertid kanskje tillate seg å 

være litt tvilende til at det har vært nok bevissthet rundt den 

strategiske utviklingen i enkelte områder.

…

Kommunen som planmyndighet har gjennom 

kommunedelplaner og reguleringsplaner gode muligheter til å 

styre, og regulere, utviklingen i en riktig rekkefølge, hvis 

strategien er lagt. Reiselivsvirksomhetene trenger 

forutsigbarhet, og rammevilkår som er til å leve med, hvis en 

skal sikre en videre utvikling av destinasjonen.»

Odd Stensrud, Øyer, daglig leder i Alpinco

GD 04.05 2021



Husholdninger «Gjensynets lov»
Økonomisk

aktør
Formål

Fastboende Regulært tilstede
Investor – bolig

Forbruker

Dagligliv

Arbeid og skole

Deltidsboende Gjentakende tilstede
Investor – bolig

Forbruker
Fritid

Turister
Besøker en gang 

eller to
Forbruker Fritid

«Skiløypeproblemet» og nærslekta varianter av dette finnes i 

alle «fritidskommuner.»

Eksempel: 

I Ringebu har to helt ulike varianter. 

I det store fritidshusområdet på Venabygdsfjellet er et stort 

bakenforliggende problem knyttet til repartisasjonsproblemet, 

altså at enkelte grunneiere har fått privatisert og solgt tomter 

der allemannsretten gjelder, mens andre rent faktisk må stille 

sine areal gratis til disposisjon for skiløyper, turstier og 

liknende. 

I Kvitfjell må kommunen utøve politikk for å balansere mellom 

ulike interesser.  I en prioritering mellom å utvikle tilbud som 

trekker kunder inn i alpinanlegget, versus tilrettelegging for at 

fritidshushusholdningene skal få alternative gratis tilbud som 

skiløyper og annet, kan en forvente at alpinbakkeeiere vil velge 

det første. 

At mest mulig av fritidsbudsjettet til husholdningene skal 

brukes i alpinbakken er en gjennomført prioriteringspolitikk hos 

mellom anna Skistar og Hemsedal, som ikke nytter ressurser 

på tilbud som ikke direkte trekker kunder inn i heisanlegget.

Mer om denne diskusjonen, se :

Arnesen, T., & Teigen, H. (2019). Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområdet

(s. 124) [Rapport]. Høgskolen i Innlandet

«Verdier som i større grad burde finansiert utvikling, 

fellestiltak, fellesgoder, og drift av disse. Noe som i 

neste omgang ville dannet grunnlag for flere varige 

arbeidsplasser i reiselivsnæringen, og i bygda.»

Odd Stensrud, Øyer, daglig leder i Alpinco

GD 04.05 2021
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Gausdal
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Sum Antall
Sum kjøpesum 

(1000 kr)
Snittpris per 

omsetning

Lillehammer 375 612 869 1 634 317

Øyer 1294 4 390 661 3 393 092

Gausdal 727 1 352 683 1 860 637

SUM 2396 6 356 213 2 652 843



0

50

100

150

200

250

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vekst antall fritidsbygg

Lillehammer Øyer Gausdal

1667

3334

2848

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antall fritidsbygg

Lillehammer Øyer Gausdal

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %

7,0 %

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Prosent vekst 

Lillehammer Øyer Gausdal

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lillehammer 1,3 % 1,4 % 2,6 % 4,1 % 3,2 % 2,0 %

Øyer 3,8 % 6,2 % 6,6 % 5,4 % 4,4 % 3,0 %

Gausdal 1,2 % 2,5 % 2,6 % 2,5 % 3,2 % 3,2 %

Snitt 2,3 % 3,8 % 4,3 % 4,1 % 3,7 % 2,9 %



Primærmarked

Ettermarked

Politikk og forvaltning





Volum siden 2000: 130 mrd NOK

Verdiskaping: 90 mrd NOK

Volum siden 2000: 

?

Verdiskaping: ?

Potensial 

vedlikehold: 60 mrd

… viktig 

lokaløkonomisk,

men under hvilke 

betingelser?

… viktig økonomisk, men med 

betydelig variasjon, behov for 

grundigere analyser, og en 

vurdering av eventuelle 

lokalpolitiske virkemidler



«skreddersøm»

=

fordel 

lokalmarked

utbud

=

fordel 

lokalmarked

«konfeksjon»

=

fordel 

nasjonale aktører



Policyfølsomt

• Arealpolitikk

Policyfølsomt

• Næringspolitikk



Konsumentanalyse



Policyfølsomt

• Næringspolitikk

• Arealpolitikk

Policyfølsomt

• Arealpolitikk

• På hvilken måte?



«skreddersøm»

=

fordel 

lokalmarked

utbud

=

fordel 

lokalmarked

«konfeksjon»

=

fordel 

nasjonale aktører



Romlig struktur

Arealpolitikk



Tall 

–

først det beste:

• ≈ 6200 fritidsbygg, i

• ≈ 175 tettbygde 

fritidsbyggområder, med 

• ≈ 50 fritidsbygg i gjennomsnitt –

bra!, men 

• medianverdien er  ≈ 10 

så det neste:

• ≈ 2200 fritidsbygg (≈ ¼-del) 

utenfor felt

• men, dette er en vesentlig 

lavere andel av fritidsboligene 

utenfor felt i forhold til resten av 

landet (som ellers ligger på om 

lag 50 %). 





Ettermarked:

• at tilbudssiden finnes

• hvor tilbudet er

• hva tilbud er



Arealpolicy; detalj







Spredt:

Skei:

Vest utenfor felt:

Forventet middelavstand: 90 meter

Tett:

Skei: 

Forventet middelavstand: 72 meter



Spredt:

Hele regionen:

Forventet middelavstand: 628 meter

Vest i Gausdal

Forventet middelavstand: 1127 meter

Tett:

Skei: 

Forventet middelavstand: 72 meter



Ikke potensial

Potensial?



Rød boligstruktur

Grønn boligstruktur



…og vi lever i et parallellsamfunn (I)

Et spørsmål går igjen – og er det dominerende 

spørsmålet, det er blitt så vanlig at det oppleves 

som det naturlige og avgjørende:

Hva kan «det røde» samfunnet tjene på «det 

grønne» samfunnet?

Hva er kapitalflyten fra «det grønne» samfunnet til 

det «det røde» samfunnet?

det er nettopp hva vi spør om her og nå, MEN:

merk et farlig skisma her, et anslag til splittelse, 

en måte å være interessert i medborgere på som 

lett kan blusse opp når tidene blir tøffe; 

det er fristende å gripe til «oss og de –

hyttefolket»



«Alt henger sammen med alt»



Plassering av fritidsbyggeri og fritidshusholdningsforbruk i næringsstrukturen?

FRITIDSBYGG

BOLIGBYGG

NÆRINGSBYGG

FYSISK INFRASTRUKTUR

POLITIKK, PLAN OG UTFORMING

LANDBRUKMATPRODUKSJON

LOKALMAT

UTMARKJAKT, FISKE … TOMTESALG

STEDSUTVIKLING

- Senterstruktur

- Senterfunksjon

SERVICE

SERVERING

HOTELL OSV

ARRANGEMENT

-kultur

-sport ….

UTSTYRSINDUSTRI

UTFORDRING: Det grønne skiftet …. 

Bygg- og 

anlegg


