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NOTAT

ByR 2
By og fjell - moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping
INNSPILL OG KUNNSKAPSGRUNNLAG PER 2016 – 2017
Kjell Overvåg, Østlandsforskning
Aksel Hagen, Høgskolen i Innlandet
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Forord

Dette er et notat som fanger opp tre viktige faser i BYR 2-arbeidet, fra oppstart fram mot
Gudbrandsdalsmøte 2017 Lom 19. og 20. november.
Det er uferdig både formmessig og språklig.
Det er arbeidsdokumenter i ordets rette forstand.
Vi har derfor ikke valgt å bruke knappe ressurser på å finskrive notatet.
Hensikten med å publisere dette er
-

Dels å vise hvordan vi har arbeidet mht å samle inn kunnskap og meninger om BYR-temaer
Dels at det også i det videre arbeidet kan fungere som et nyttig idé- og kunnskapsgrunnlag

Notat inneholder tre hoveddeler:
Del 1, s 3:
Ei oppsummering av svarene på spørsmål sendt alle Gudbrandsdalskommunene i april i år
Del 2. s 10:
Oppsummerte inntrykk etter tre regionale møter i første halvår 2016
Del 3 s 18:
Kunnskapsgrunnlaget, slik det ble utarbeidet i oppstarten av BYR 2-prosessen 2015/2016
Det inneholder IKKE de oppsummerte punktene fra Gudbrandsdalsmøte 2016 Gålå 3. – 4. november
da dette ligger ute på nettsida som eget dokument
https://byregionlg.wordpress.com/2016/11/16/vellykket-samling-pa-gala/

Lillehammer 19.10.17
Kjell Overvåg og Aksel Hagen
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DEL 1
KOMMUNEVISEINNSPILL APRIL – AUGUST 2017

«By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping»
- registrering praktisering/handlingsrom/lovverk. Brev med fire spørsmål til
de 12 kommunene ved rådmann/ordfører april 2017
Spørsmålene sendt alle de 12 kommunene
1. Samfunns- og arealplanlegging og bolig-/hyttebygging (plan- og bygningsloven):
Hvordan håndteres de to boligtypene bolig og fritidsbolig, og de to arealbrukskategoriene
områder for bolig og områder for hytter/fritidsbolig i forhold til hverandre?




I hvilke tilfeller er det likebehandling, i hvilke tilfeller er det forskjellsbehandling?
Hva er begrunnelsen for henholdsvis likebehandling og forskjellsbehandling, inkludert
lov- og regelverkforståelse?
Er det noe ved nåværende praksis og/eller lovverk som en av ulike grunner har behov for
å diskutere, eventuelt endre?

2. Eierskifte, prisregulering og bo-, delings- og drivepliktbestemmelser (Konsesjonslov, jordlov,
odelslov):
Hvordan praktiseres alle disse bestemmelsene og med hvilken begrunnelse, med særlig vekt på å
fange opp forskjeller mellom
 Heltids- og deltidsbosetting
 Drift av jord- og skogbrukseiendommen i egenregi og bortleie
 Prisregulering?
Er det noe ved nåværende praksis og/eller lovverk som en av ulike grunner har behov for å
diskutere, eventuelt endre?
3. Informasjon, involvering og medbestemmelse:
Hva foregår per dato av informasjon, involvering og medbestemmelse av fritidboligbeboere i
plan-, utviklings- og beslutningsprosesser; forskjeller og likheter med innbyggere, boligbeboere?


Blir det gjort spesielle tiltak for å informere, involvere og skape medvirkning fra
fritidsboligeiere i lokal politikk og planlegging?
 Hvordan fungere disse tiltakene, og ønsker en å fortsette, utvikle/endre på noe av dette?
Er det noe ved nåværende praksis og/eller lovverk som en av ulike grunner har behov for å
diskutere, eventuelt endre?
4. Offentlige tjenester, både personrettet og knyttet til fritidsboligen, jfr. den summariske
tjenesteoversikten på side 11 i det vedlagte notatet av 31.10.16:
Hva er situasjonen per dato når det gjelder tilbud av offentlige tjenester, både personrettet og
knyttet til fritidsboligen, rettet mot fritidsbeboere?
 Hva er etterspørselen etter og behovet for slike tjenester?
 Bør vi også arbeide noe med tilgangen til jakt og fiskerettigheter for hytteeierne?
Er det noe ved nåværende praksis og/eller lovverk som en av ulike grunner har behov for å
diskutere, eventuelt endre?
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De kommunevise svarene fra de 12 kommunene
Noen av kommunene har sendt detaljerte svar på ett eller flere av spørsmålene, andre har svart mer
prinsipielt og overordnet. Svarene utgjør et svært verdifullt utgangspunkt for videre arbeid, både mht
fakta om rådende praksis og refleksjoner om eventuelt endret praksis.
Vi skal ikke publisere enkeltsvarene. Vi har ikke bedt rådmenn/ordførere om å få gjøre det, og de
kommunevise tilbakemeldingene er heller ikke skrevet med tanke på at det vil bli gjort.
Derimot presenterer vi her ulike oppsummeringer av dagens Gudbrandsdalspraksis på de
temaområdene som spørsmålene berører. De yter ikke svarene full rettferdighet, men i sum gir de
oss et innblikk i dagens situasjon. Når en skal arbeide videre med BYR-temaene, må en gå tilbake til
enkeltinnspillene fra kommunene.

Spørsmål 1: Forskjellsbehandling – likebehandling mellom bolig og fritidsbolig
De aller fleste svarte entydig at de ikke ser noen behov for endring av egen og/eller nasjonal politikk
på dette området. Sel kommune svarte at dette er et spørsmål som må rettes til politikerne, ikke
administrasjonen. Dette er litt i kontrast til det som tidligere i BYR-prosessen er meldt inn på de
regionale møtene med representanter fra kommuneadministrasjoner og politikere, fylkeskommunen
og fylkesmannen. Her ble det fra enkelte uttrykt et ønske om å utfordre nasjonale myndigheter på
bl.a. dette med boligbygging i fjellet, fritidsboliger lokalisert nede i dalen, og politikk for spredt boligog fritidsboligbygging.
Ingen av kommunene meldte om at de offensivt vurderer å endre praksis mht lokalisering og
utbyggingsform, f.eks. ved å legge boliger på fjellet, eller fritidsboliger nede i bygda. Men flere
kommuner som Dovre, Lesja og Vågå antyder en endret praksis bl.a. ved å åpne opp for ei blandet
utbygging og en mer liberal bruksendringspraksis fra fritidsbolig til bolig eller omvendt.
Alle kommunene meldte om ulike typer forskjellsbehandling mellom bolig og fritidsbolig, bl.a. pga av
ulikt nasjonalt lovverk mht krav til teknisk standard og til utforming av byggeområdet (krav til
adkomst, parkering, lekeområder m.m.).
Dette betyr at alle kommunene synes å ha






Likebehandling når det gjelder planprosesser – planbehandling, byggesøknader byggesaksbehandling
Ulike tekniske krav til bolig og fritidshus, i tråd med intensjonen i plan- og bygningsloven
Ulike reguleringsbestemmelser for områder med bolig og fritidshus som bygningsstørrelse,
arkitektur, estetikk, krav til lekeområder – skoleveg - vegadkomst – parkering m.m. En av
årsakene til ulikebehandling er knyttet til at fritidsboligene bygges opp mot fjellet, i mer
sårbart landskap. Dette krever en annen arkitektur, en annen utbyggingsform.
Lavere avgifter og gebyrer for fritidshus, ikke minst fordi størrelsen på gebyrer skal gjenspeile
behandlingsomfanget/kostnadene.

Så registrerer vi ulikheter og usikkerhet i mange kommuner på temaer som


Bruksendring fra fritidsbolig til bolig. F.eks. er Dovre, Lesja, Vågå og Øyer positive, gitt at den
tekniske standarden er tilnærmet god nok. Andre som Lillehammer og Gausdal ønsker ikke
en slik utglidning bl.a. pga regelverket om krav til skoleskyss og hjemmetjeneste.
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Bruksendring fra bolig til fritidsbolig. Fire av kommunene har 0-konsesjonsgrense for å hindre
salg av bolig/bruk av bolig til fritidsbolig. Bl.a. Skjåk melder at dette er vanskelig å
kontrollere. De andre kommunene har ikke slike begrensninger. F.eks. er det gode grunner til
å tro at på Lillehammer blir et voksende antall boliger og leiligheter brukt som fritidsbolig.

Spørsmål 2: Praktisering av jordlov, konsesjonslov, odelslov.
Heller ikke her meldte kommunene inn behov for nasjonale lov- og regelendringer. Lovene
forutsetter lokal skjønnsutøvelse, og kommunene melder at dette er krevende lovverk å praktisere.
Kommunene mener likevel at de alt i alt makter å gjøre dette på en tilfredsstillende måte. Dette er
litt i kontrast til det som tidligere i BYR-prosessen er meldt inn på de regionale møtene med
representanter fra kommuneadministrasjoner og politikere, fylkeskommunen og fylkesmannen. Her
ble det fra enkelte uttrykt et ønske om å utfordre nasjonale myndigheter på bl.a. jordvern, bo- og
driveplikt og prisregulering.
Mange kommuner understreker at det ikke minst har vært og er stor politisk diskusjon rundt ny
konsesjonslov.
Kommunene melder noe ulikt mht om de praktiserer lovparagrafer og regelverk strengt eller ikke,
men vi har ikke detaljerte og sammenliknbare data til å gi et riktig bilde av lovanvendelsen i de 12
kommunene. Det er likevel ikke noe tvil om at kommunene har utviklet ulike praksiser for hvordan
f.eks. jordvernparagrafen, bo- og drivepliktbestemmelsene og priskontrollregelverket blir praktisert.
Alle kommuner melder om en streng jordvernpraksis, både for bolig og fritidsbolig.
Når det gjelder praktisering av bo- og drivepliktbestemmelsene, synes det å være noe skjønn ute og
går. Lom melder f.eks.om noe lemping på boplikten. Det samme gjelder praktisering av 0konsesjonsregelverket det bl.a. Dovre har et slektskapsunntak for å passere bopliktnåløyet.
Mange melder å ha liten erfaring med bruk av prisregulering, mens f.eks. Sel, Øyer og Gausdal sier at
de bruker regelverket aktivt.
Lom melder at de har åpnet opp for å dele fra setra ved gardsoverdragelse/-salg. Andre melder dette
som en interessant og vanskelig problemstilling å håndtere.

Spørsmål 3: Informasjon, involvering og medbestemmelse
Alle kommunene melder om at de er i økende grad opptatt av å komme i god kontakt med sine
deltidsinnbyggere. Det informeres, arrangeres møter, inviteres inn i planprosesser m.m. Det er
enklere å gjøre dette på en effektiv måte der det er aktive og representative hytteeierforeninger,
som i Lesja med en fellesforening for alle hytteeier-foreningene på Bjorli, eller Gausdal med sitt
samarbeidsutvalg for fritidsboligforeninger på Skei – Austlid.
Mange av kommunene understreker at de følger plan- og bygningslovens intensjon og bokstav, og
mener at ved å gjøre det blir det en god praksis for alle parter. På spørsmål om behov for stemmerett
og/eller mer formell makt til deltidsinnbyggeren, er innkomne svar negative. Ringebu ser ikke behov
for noen endringer i den retning. Gausdal melder at medbestemmelse er i mindre grad aktuelt da
kommunen er politisk styrt og endelige vedtak/bestemmelser skjer i politiske organ. Lillehammer
melder som et problem at det er stor variasjon i engasjementet fra fritidsboligeiere i ulike saker.
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Også her er de kommunaladministrative innspillene noe forsiktigere, noe mer fornøyde med dagens
praksis enn de inntrykkene vi sitter igjen med etter de regionale møtene med representanter fra
kommuneadministrasjoner og politikere, fylkeskommunen og fylkesmannen.
Spørsmål 4: Offentlige tjenester, både personrettet og knyttet til fritidsboligen
Svarene varierer i liten grad mellom kommunene, og de er i godt samsvar med det som tidligere er
meldt inn på de regionale møtene med representanter fra kommuneadministrasjoner og politikere,
fylkeskommunen og fylkesmannen. Det er etterspørsel etter plan- og byggesak, alle de tekniske
tjenestene og infrastruktur, krav om skiløyper og andre idretts- og friluftstiltak, og legevakt.
Heller ikke her er det noen kommuner som melder om behov for regelverksendringer, verken når det
gjelder hvilke rettigheter og plikter som skal gjelde for deltidsinnbyggeren, eller finansieringen av
disse. Men mange av kommunene melder om at det kan være i ferd med å skje noe, både når det
gjelder økt og endret behov og etterspørsel. Sel melder om at 5-6 personer har fått noe
omsorgstjeneste i 2016. Ringebu og Gausdal melder om etterspørsel etter hjemmesjukepleie.
Ringebu har også mottatt en forespørsel om plass i grunnskolen.
KOMMUNEVISE SVAR
Markert med gult der det direkte meldes om behov for å drøfte
- endring av egen praksis, utover det at en stadig arbeider for å forbedre seg
- endring av nasjonal politikk/praksis

Kommuner

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Lesja

Forskjellige
gebyrsatser for bolig
og fritidsbolig. Lavere
renovasjonsavgift for
fritidsboliger. Lavere
behandlingsgebyr
byggesak for boliger
enn for fritidsboliger

Streng praksis, i
tråd med
lovverket boplikt,
prisregulering,
jordvern.

En fellesforening for
alle hytteeierforeningene på Bjorli
- en viktig høringsog samarbeidspart

Mest tekniske
tjenester, noe økt
etterspørsel etter
legevakt

Likebehandling ved
bygging.

Egen 0-konsesjons-forskrift med
slektskapsunntak.
Egne arealgrenser
(maksgrenser) i
kommuneplanen
for når et bruk kan
deles.
Streng praktisering
av boplikt.
Lite erfaring med
bruk av prisreguleringsklausulen.

Ikke registrert
ekstraordinære
behov eller
etterspørsler etter
offentlige tjenester

P.t. lite aktivitet på
dette området.
Selvsagt noen
diskusjoner med
hytteeiere i
forbindelse med
aktuelle reguleringsendringer

Ingen tydelige
meldte behov
for endring av
egen og/eller
nasjonal
politikk/
praksis

Dovre
Ingen tydelige
meldte behov
for endring av
egen og/eller
nasjonal
politikk/
praksis

I kommuneplanen
åpnes det for å
kunne bruksendre en
hytte til bolig

0-grense for
konsesjon, har
drøftet behov for
endring av vedtak
ved overdragelse
nær familie.
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Skjåk

I praksis vanskelig å
skille,
er nok en
del boliger som blir
solgt og brukt som
fritidseiendom

Hyttefolket bruker
en del tjenester
(lege, hjemmesjukepleie)

Ofte møter med
hytteforeningene,
aktiv bruk av
nettsidene til
hytteforeningene og
kommunen

I praksis vanskelig å
kontrollere bruk av
boligen og fritidsboligen.
Nåværende lovverk
gjør at kommuner
med mange
fritidseiendommer
må bygge ut
tjenester til flere enn
det rammeoverføringene dekker

Tekniske krav til
byggverk blir regulert
av TEK10 uavhengig
bolig/hytte

Fritidsbolig vesentlig mer
restriktivt mht
jordvern.
Noe lemping på
bopliktbestemmelsene.
Har fradelt to
setrer i.f.m.
overdragelse/salg

Få fritidsboliger –
ikke ført til behov for
ekstraordinære tiltak

Få fritidsboliger gir
lite ekstra
etterspørsel

Vågå

Bosettingshensyn blir
tillagt stor vekt, kan
komme i konflikt
med nasjonal politikk
for areal og transport
-planlegging.
Liberal praksis for
bruksendring fra
fritidsbolig til bolig.
Ulike gebyrer pga
ulike kostnader

«Vi følgjer lova»,
Der det bl.a. er
mulig å vektlegge
bosettingshensyn
(det at du er i
folkeregisteret)

Hytteiermøte, epostbase, den
kommunale
hjemmesida,
Facebook.
Hyttefolket inviteres
inn i plan- og
utbyggingssaker

Mangler oversikt,
men opplever
stigende
engasjement for
gode løsninger
teknisk infrastruktur

Sel

Ulike reguleringsbestemmelser.
Ikke likebehandling
utover feiing,
renovasjon og
eiendomsskatt der
det etter lovverket er
likebehandling

Ikke 0-konsesjon.
Konsesjonsloven
følges, bl.a.
prisregulering.

Vanlige regler følges
med hensyn til
informasjon og
involvering. Det er
egentlig ingen
forskjell på
fritidsboligeiere og
andre boligeiere.

Omsorgstjeneste til
hytteboere til 5
personer i 1-2 uker
og en person i 3 uker
i året 2016.

Behov for endring?
Vet ikke
Et politisk spørsmål

Nett-tilgang er ofte
påpekt/etterspurt

Informasjonsmøter,
høringsbrev

Tilbud innen
helsetjeneste er
sjelden en del av
denne debatten, det
går mest på

Ingen tydelige
meldte behov
for endring av
egen og/eller
nasjonal
politikk/praksi
s – unntatt
finansiering av
tjenester til
hyttefolket
Lom
Ingen tydelige
meldte behov
for endring av
egen og/eller
nasjonal
politikk/
praksis

Behov for
endring?
Svar: «Et
politisk
spørsmål»/
«vet ikke»

Nord-Fron
Ingen tydelige
meldte behov
for endring av
egen og/eller

Ulike regler for hvor
mye man kan bygge i
ulike deler av
kommunen.
Hyttene ligger i det
vesentlige på fjellet,

Primært søkt
løsninger som
sikrer heltidsbosetning, men i
en del rasjonaliseringssaker vil
god driftsmessig
løsning bli vektlagt
Ikke behov for
prisregulering

Økt bruk av regional
legevakt
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nasjonal
politikk/
praksis

og der ønsker vi å
styre mer størrelse
og utseende

Sør-Fron

På bakgrunn av at
fjellområdene er mer
sårbare områder er
bestemmelsene for
fritidsbebyggelse
mer restriktive

Det er ikke
forskjellig praksis
mellom heltids og
deltidsbosetting,
heller ikke mellom
drift i egen regi
eller bortleie.
«Nasjonalt
regelverk blir
praktisert
objektivt.»

Følger lovverkets
bokstav og
intensjoner

Ikke noe spesielt å
bemerke.

Feil å si at det er en
forskjellsbehandling
sett opp mot
lovverket, men heller
at kravene er
tilpasset de
forskjellige
boligtypene.

Praksis i trå med
lovenes
intensjoner

Hytteforum.
«Kan ikke se at det
er behov for noen
endringer med
stemmerett eller
andre saker knyttet
til personens
folkeregisterregistrer
te adresse. Funker
bra hos oss.»

Hjemmesykepleie:
Omfanget er økende.
Utredes om det skal
gis tjenester etter
helse- og omsorgstjenesteloven slik de
har krav på.
Skoleplass - i løpet av
de siste fem år hatt 1
forespørsel fra en
familie ønsket å
oppholde seg på
hytta over tid Grunnskolene er
positive.

Behov for
endring? Svar:
Ikke behov for
endring

Ringebu
Ingen tydelige
meldte behov
for endring av
egen og/eller
nasjonal
politikk/
praksis

infrastruktur og
skiløyper

Ellers, informasjonsmøter, høringsbrev,
åpne møter

Øyer
Ingen tydelige
meldte behov
for endring av
egen og/eller
nasjonal
politikk/
praksis

Likebehandling i
planprosess, gebyrer,
behandling.
«Det er ikke
diskutert
ønsker/behov for
endring av
nåværende praksis»
Åpning for
midlertidig bosetting
på hytter med høy
standard i inntil 10 år

Gausdal
Ingen tydelige
meldte behov
for endring av
egen og/eller
nasjonal
politikk/
praksis

Ulike krav i teknisk
forskrift, mindre
krav/forventninger til
lekeplasser, trygg
skoleveg og
renovasjonstjenester
Fritidsbebyggelsesområder ligger i
hovedsak i

0-konsesjon.
Bør vurdere
utvidelse av
konsesjonsgrensen slik at ikke
boliger selges som
fritid.
Pris blir alltid
vurdert gjennom
konsesjonsbehandling

Streng
jordvernpraksis.
Konsesjonslovens
krav til boplikt
åpner ikke for
skille mellom
deltids- og fast
bosetting.

Påskemøter,
Høringsbrev osv.
I forbindelse med
stedsutvikling har
hytteeiere/
velforeninger blitt
invitert inn i
prosesser

Samarbeidsutvalget
for fritidsboligforeninger på Skei –
Austlid, og årlige
påskemøter.
«Medbestemmelse
er i mindre grad
aktuelt da
kommunen er

Det er lite tjenester
som etterspørres.
Legevakt/legetjenester er et viktig
tilbud

Lovpålagte tjenester
ytes i henhold til
gjeldende lovverk.
Pleie- og
omsorgstjenestene
har tjenester til
hyttebeboere som
har krav på pleie, og
spesielt i jule- og
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fjellområdene –
derfor generelt
restriktive med
omdisponering til
bolig – vil gi lang og
kostbar transport til
skoleskyss og for
hjemmetjenester.

Skiller ikke mellom
drift i egenregi og
bortleie.

Avgiftsmessig
behandles de to
eiendomstypene likt
m.o.t. eiendomsskatt, gebyrer
vann/avløp, feiing og
renovasjon.

Konsesjonslov:
«Nåværende
praksis og lovverk
fungerer etter
hensikten og vi ser
ingen grunn til å
diskutere noen
vesentlige
endringer av
dagens lovverk»

«kan ikke se at det er
grunnlag for å
diskutere nåværende
praksis og/eller
lovverk.»
Lillehammer
Ingen tydelige
meldte behov
for endring av
egen og/eller
nasjonal
politikk/
praksis

Etterstreber
likebehandling
Ønsker i utgangspunktet å ha et
skarpt skille mellom
områder for fritidsbolig og for bolig

politisk styrt og
endelige vedtak/
bestemmelser skjer i
politiske organ»

Praktiserer
konsesjonsloven
når det gjelder
prisregulering

Følger lovenes
bokstav og
intensjon

vinterferier. Dette
varierer både med
antall og omfang,
men er generelt noe
økende.
«Nei, vi kan ikke se
at det er grunnlag for
å endre eller
diskutere en endring
av nåværende
praksis eller lovverk»

Det er stor variasjon
i engasjementet fra
fritidsboligeiere i
ulike saker.

Det er en utfordring
for kommunen når
det kommer
søknader om bruk av
fritidsbolig til bolig,
pga. krav til offentlige tjenester f.eks.
hjemmesykepleie

Det var bare noen av kommunene som besvarte spørsmålet «Bør vi også arbeide noe med tilgangen
til jakt og fiskerettigheter for hytteeierne? Svarene bekrefter at det er forskjeller mellom innen- og
utenbygdsboende, men at det foregår ulike forsøk på å slippe utenbygdsboende noe mer til.
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DEL 2
HOVEDPOENGER FRA TRE REGIONALE MØTER VÅR 2016

Hovedinntrykk,
etter tre regionale møter med representanter fra kommunale administrasjoner, noen
kommunepolitikere, representanter fra fylkeskommunen og fylkesmannen:
1. BYR 2- prosjektets fokus på «moderne bosetting» synes å treffe mht problemstilling og innretting
a. Bra oppmøte
b. Stort og godt engasjement.
c. At det var få politikere som deltok på møtene er helt forståelig, og greit – her dreide det
seg mest om kunnskapsinnhenting
2. Virkeligheten er forskjellig i de ulike regionene og kommunene både mht hva som skjer av
utbygging – bosetting – etterspørsel etter tjenester m.m. og hvilken faglig og politisk praksis en
har hatt – har – og bør ha framover.
Det er også ulike oppfatninger blant de frammøtte personene – seg imellom – sikkert både av
faglige og politiske årsaker.
3. Oppsummert per dato som vi skal ta med oss inn i videre BYR-arbeid
Vi må lese noen rapporter og hente inn noe mer fakta og noen flere synspunkt/vurderinger fra
kommunene for å beskrive et riktig utfordrings- og mulighetsbilde. Det er ikke nødvendig å gjøre
dette i detalj, bare godt nok for å komme i gang med det videre utviklingsarbeidet ute i
kommunene – regionene – Gudbrandsdalen og i gode prosesser med Fylkeskommunen,
Fylkesmannen og referansegruppa
Deretter – kjøre prosess!

Kommentarer til spørsmålene våre – oppsummerte hovedpoeng
Spørsmål

Svar - kommentarer

Merknader for
videre arbeid

Hvis offentlige
planmyndigheter
ønsker ei mer
helhetlig tilnærming til
bolig- og
fritidsboligbygging, er
ikke dagens PBL til
hinder for det.



Bør ha en noe
grundigere
samtale med
et par
personer fra
«byggesak»
for å treffe
presist

Enig? Er det slik i dag?



Ja, det er noen substansielle/juridiske forskjeller:
Byggeteknisk forskrift/standard, universell
utforming, sikkerhet (?), krav til lekeareal,
grøntstruktur (er kravene til lekeareal mv. juridiske
eller mer forankret i veiledere mv?) – men glidende
overgang til å være like mye et utslag av ulike
praksis/ plankultur
Bør en skjerpe kravene til bygging av nye
fritidsboliger i områder der en kan forvente
dispensasjonssøknad?
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Vi har en plan- og
byggesakspraksis
kjennetegnet ved
noen systematiske
ulikheter i måten vi
planlegger og
byggesaksbehandler
(lokalisering, standard,
byggeskikk,
infrastruktur,
eierforhold)

Øyer kan f.eks. legge ut attraktive boligfelt med
klare krav til boligstandard, men hvordan hindre at
de i praksis brukt til fritidsbolig? Så lenge de står i
Folkeregisteret er det greit?

Ja, mht
 lokalisering (bygd-fjell, kopling/avstand
infrastruktur)
 veg/parkering, garasjer
 gjerder
Men bør vi løse opp – bolig i fjellet, hytteområder i
dalen? Uenighet/usikkerhet i gruppene.
Kanskje hyttefolket heller vil bo nede i bygda, i det
attraktive tettstedet?
Norddalen – i mange kommuner er det nesten bare
fritidshus det bygges

Bør ha en noe
grundigere
samtale med
et par
personer fra
«byggesak» og
«arealplan»
for å treffe
presist

Enig? Er det slik i dag?
Dispensasjonspraksis?
 «Fra hytte til hus» - noe ulikt fra kommune til
kommune? Kan dispensere på «energi», men ikke
sikkerhet
 «Fra hus til hytte»/» Byleilighet til byhytte» - noen
kommuner 0-konsesjon, andre ikke.
 Uenighet/usikkerhet mht hva som er god framtidig
politikk
 Noen kommuner, som Ringebu, har utviklet
retningslinjer for dispensasjoner
 Bør vi aktivt stimulere hyttefolket til å bli fast
bosatte/melde flytting? Omregulere hele
hytteområder» til områder for helårsbolig? Aktivt
planlegge feltutbygginger med en (fleksibel) miks av
begge boligtyper? Men hvordan vil fritidsboligeiere
som bruker hytta på «tradisjonell» måte reagere på
mer fast bosetting, lekeplasser, garasjer mv. i sine
hyttefelt?
Spredt bosetting –
utviklingsretninger.
Hva skjer?



Mindre etterspørsel/tilrettelegging pga
hensynet til jordvern,
transport,
forurensning, skoleveg
m.m. (kommuner
fylkeskommunen,
Fylkesmannen,
Vegvesenet …)








Vi har nå både tett og spredt planlegging og
utbygging for begge boligtypene
Ikke ny spredt hyttebygging i bygda, heller ikke mye
av slikt i fjellet
Ulik praksis/syn på spredt boligbygging i bygda mht
er det ønskelig, er det et behov/en etterspørsel, er
det mulig å møte behovet gjennom planer – eller er
det per definisjon en «dispensasjonsaktivitet»?
Kan bygging av flere (rimelige) leiligheter i
tettstedene frigjøre flere spredte boliger, som er
interessante for de som ønsker å bo spredt?
Fører en liberal disp. praksis (fra hytte til bolig) til
en «uplanlagt» og ubevisst økning i spredt
bosetting?

Trenger mer
fakta fra
FM/FK,
kommuner,
eiendomsmeglere
- hvor
mange
- hvem
- hvorfor
- osv.
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Mer etterspørsel/tilrettelegging – for å
øke attraktivitet mht
tilflytting (Andre
kommuner…)
Hva skjer i dag?




Drømmen/ønske om småbruk, som ligger der
ubebodde men ikke til slags (av ulike årsaker),
og/eller primært om en «enebolig i kulturlandskap»
http://www.komtiloss.no/-prosjeket i Norddalen
har samlet svært mye interessant data om både
etterspørsel og tilbud
o Stor etterspørsel spredt bolig/småbruk
o Lite tilbud sjøl om «har funnet 392
eiendommer – frittliggende
enebolig/gardsbruk som ikke er i bruk»

Kommunene vet generelt lite, og kan ha ulike
oppfatninger om, både nåværende og framtidig
behov/etterspørsel etter
- Størrelse – innretning – hvem som spør/har behov
- Type bolig- fritidsbolig
- Eie - leie
- Lokalisering

Vi trenger
prosesser på
om
kommunene
ønsker å
komme
behov/
etterspørsel i
møte, og i
tilfelle på
hvilken måte,
ved hvilken
planlegging
osv.

Og hva «kommunene sjøl» ønsker å
- Imøtekomme
- Aktiv tilby
Eie – leie – feste: Har
vært en tradisjon ved
praktisering av PBL å
betrakte salg- leie –
bortfeste av
fritidsbolig/
fritidsboligtomter som
en del av gards\eiendomsoverdragels
en, som næring
F.eks.:
En har sett med særlig
velvilje på
omdisponering av
areal til fritidsboliger
/boliger til søsken i
forbindelse med
gardsoverdragelse.
Enig? Er det slik i dag?

Lillehammerregionen – ikke en problematikk i dag

Det har vært/er et
argument at å feste
bort tomter, eventuelt
bebygde tomter, for
dermed å sikre garden
ei årlig inntekt basert
på gardens
utmarksressurser.

Lillehammerregionen – ikke en problematikk i dag

Må inkludere i BYR dette med utleieplikt på
eieleiligheter (eks Øyer)
Midtdalen – ikke en problematikk, Landbruks Pluss
faller ikke inn her
Norddalen
- feste bare i statsallmenningen
- mange ønsker å leie, men turistene beslaglegger alt

Er det ikke slik
i dag?
Vi undersøker
videre

Men så
kommer
utflytting – det
blir «hytte»?
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Stikkord: Landbruk
Pluss – næring,
eiendomsutvikling
Enig? Er det slik i dag?
Jordloven - Skiller ikke
eksplisitt mellom
boliger og
fritidsboliger. Enklere
å få gjennomslag for
omdisponering til
boligformål enn til
fritidsboliger – de
samfunnsmessige
argumentene er
sterkere?
Enig? Er det slik i dag?

Lillehammerregionen – hovedregel, og knapt noen
unntak: Litt enklere å forsvare en dispensasjon til
boligformål
Sør-Fron: Bolig 2 på gardstun – blir normalt ikke
godkjent
Uenighet i gruppa mht betydningen av jordvern

Bygd eller
fradelt?
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Konsesjonslov – odelslov - bo- og
drivepliktbestemmelser
En hovedhensikt er å sikre lokalt
eierskap til bl.a. jord- og skogeiendommer, men også boliger. Dette
har gitt oss:
• En konsesjonslovgivning som skal
kunne favorisere slikt eierskap bl.a.
ved prisregulering
• En mulighet til å innføre ei 0konsesjonsgrense ved salg og kjøp
av bolig for å sikre fortrinnsrett til
de» heltidsbosatte»
Men bestemmelsene er omstridte
• Politisk/ideologisk ved at de griper
inn i eiendomsrett-instituttet
• Praktisk – det er vanskelig å
kontrollere om en overholder
boplikten eller ikke
• de er kontraproduktive – det må
være bedre med deltids-bosatte,
offensive og positive deltidsbosatte,
enn tomme hus, eiendom-mer som
ligger der ubebodde og «usolgte» i
påvente av en mulig «heltidsbosatt» vil kjøpe det
Hva er praksis, hva er debattene?

Lillehammerregionen –
ble ingen grundig diskusjon, intern
uenighet i gruppa, Øyer 0konsesjonsgrense, kommunene
synes å overholde bo- og
driveplikten

Naturvernloven Noen forskjeller her
mellom bolig og fritidsbolig
• Juss
• Praksis?
Annet relevant lovverk?

Lillehammerregionen – ingen
forskjell…

Midtdalen –
fradelinga av setrer? En verdi for
garden, men ikke en del av
gardsdrifta lenger, stor verdi på det
fri marked om den kan selges …
O-konsesjonsgrense – sikrer et
fungerende boligmarked, men kan
også gi flere tomme hus/lite brukte
hus
Ulik praksis mht utsjekking boplikt
Norddalen – har nesten ikke
klagesaker på pris. FM går inn for
ikke å fjerne prisregulering

Må borre
djupere i dette
hos
- FM
- Landbrukskontor
- Eiendomsm
eglere
- «Lys i glasa»
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Etterspørsel/behov» Fire «former» for bosetting i
Gudbrandsdalen i dag:
• Boliger/boligtomter i tettsteder/
• boligfelt: Lave priser og kommunale incentiver for å bygge
flere
• Fritidsboligområdene på fjellet: Høye priser på tomt og
fritidsbolig, men varierende
• Småbruk/gårdsbruk (landbruks-eiendommer):
Tilsynelatende høy etterspørsel, men få til salgs. Et
regulert marked – bo- og driveplikt mv. Prisnivå?
• Spredt bosetting: Etterspørsel? Tilbud? Pris?
I hvor stor grad «brytes» dette hovedbildet, ved at for
eksempel boliger i by/tettsted kjøpes til fritidsformål, eller at
fritidsboliger brukes som «hovedbolig»?
Bosettingsakkvisisjon – bolig/
fritidsbolig Gudbrandsdalskommunene har lenge arbeidet for
økt innflytting – tilflytting – gjenflytting.
Dels ved å fokusere på
• Boligen: Bedre tilbudet av attraktive og billige tomter,
stimulere til leie/kjøp av boliger/gardsbruk som står
tomme, utleieboliger i sentrum
• Bomiljøet: Videreutvikle viktig infrastruktur som skole,
barnehage, kultur, idrett
• Omdømme/attraktivitet i vid forstand inkludert
næringsetablering
Parallelt har de fleste kommunene også lagt offensivt til rette
for hyttebygging, primært ved å fokusere på
• attraktive tomter/hytteområder for moderne
høgstandardhytter
• god tilhørende infrastruktur-utbygging som løyper, …
Til nå har disse to akkvisisjons-/tiltrekkingsstrategiene vært
lite koplet
Enig? Er det slik i dag?

Mange
hytteeiere
ønsker å bli
oppfattet som
innbyggere, bli
sett, bli
inkludert, få
både
rettigheter og
plikter
Det
kommunale
inntektsystemet må
fange opp at
mange
hyttefolk
ønsker å bo
her i lengre tid
Lokalisering
har
avgjørende
innvirkning på
lokale
ringvirkninger,
inkludering
osv.
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Rettigheter og
plikter
Tabelloppsettet
neste bilde:
Enig? Er det slik i
dag?
Eksisterende
situasjon:
 Problematisk –
ikke
problematisk?
 Hvem er
problemeier
 Hva er mulige
løsninger?

Til tabelloppsettet:
 NAV-ytelser generelt (mer enn sosialhjelp), for så å
nyansere de på riktig måte
 Ut med allmenningsretten – den er knyttet eiendom
 Barnevern – en rettighet du har der du oppholder
deg til enhver tid (?)
 Splittede familier – delt omsorg …
 Må generelt se nærmere, mer detaljert, på
regelverket her slik at tabellen blir mest mulig presis
– tannhelse (hvor mye – hvor), formueskatten (eier –
eiendom), beiteretten

Til problemstillingen:
 Stor merbelastning i helger og ferier på kommunale
tjenester. Vanskelig ferieavvikling, økonomi. Særlig
vanskelig der en ikke har tilgang på
studentarbeidskraft
 Legevakt ikke et problem – folk kommer dit sjøl,
betalt av «staten». Verre med ambulanse
 Hjemmetjeneste – til fritidsboliger dårlig tilrettelagt,
kjøreavstand, veg/brøyting/bom. Folk velger å være
på hytta hele sommeren – bedre tjenester her enn «i
byen»/hjemme. Foreløpig ikke så mange, men kan bli
flere
 Ligge på hotell i Espedalen, vil ha hjemmehjelp fire
ganger om dagen (Samtidig, har erfaring med at
hotellene sier nei til slike gjester)
 Kanskje vi ønsker flere som kommer til oss for å
motta hjemmetjeneste?
 Norddalen – ett tilfelle av hjemmesjukepleie, ikke
noe hos de andre
 Hva med «dialyseturisme?»
 Også kapasitetsutfordring VAR-tjenestene, pluss
energi, beredskap, brann – frivillige, +++
 Og dette vil vokse gitt at vi legger opp til det – fra
hytte til bolig, lengre opphold på hytta
 «Mye skyld i det sjøl» - skaper forventninger på
sosiale medier, på kommunale nettsider
 Pluss for lokalsamfunnet med større
etterspørsel/aktivitet, men «noen må betale» kommune, stat, bruker, …
 Vil vi ha et samfunn som er mest mulig
søndagsåpent?
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DEL 3
KUNNSKAPSGRUNNLAG PER 01.01.2016
1. INNLEDNING
Det som her følger er et upolert notat, slik det forelå rundt årsskiftet 2015/2016. Den videre
kunnskapsinnhentingen/-oppdateringen foregikk uten å oppdatere dette kunnskapsnotatet. Det gir
et innblikk i hvordan vi arbeidet med kunnskapsinnhenting i første fasen av ByR 2-prosjektet.
Det er primært delprosjektet «Handlingsrom og tradisjon/kultur planlegging, forvaltning/tjenester»
som vi har hatt i fokus i dette kunnskapsinnhentingsarbeidet. Her sies det blant annet i
prosjektplanen:
«Hvordan kan Lillehammer og Gudbrandsdalen best mulig legge til rette for utvikling av
moderne bosetting som baserer seg på byens og dal- og fjellområdenes kvaliteter?
Sentrale temaer som må belyses og avklares er bl.a.:
•

Lovverk for planlegging, forvaltning og bygging hjemlet i plan- og bygningsloven, men
også i særlover som jordloven, naturvernloven m.fl.

•

Konsesjonslovgivning, bo- og drivepliktbestemmelser i odelsloven

•

Offentlig tjenester; tilbud/etterspørsel, plikter/rettigheter, organisering, finansiering

•

Lokaldemokrati og planlegging; involvering, deltakelse og innflytelse

•

Tettsteds- og boligutvikling i dal- og fjellområdene; areal- og landskap og
bomiljø/lokalsamfunn

•

Etterspørsel/behov»

Sentrale spørsmål ble ut fra dette



Hva er gjort av utredninger og forskning innenfor de sentrale temaene som er nevnt
ovenfor?
Hvor er det nødvendig og mulig å hente inn ny kunnskap innenfor rammene til Byr2?

I følge prosjektsøknaden skal denne kunnskapsstatusen «… få fram muligheter, begrensinger og
sentrale problemstillinger for plan- og tilrettelegging for moderne bosetting». Denne
kunnskapsinnhentingen er derfor bare første del av dette arbeidet. Andre sentrale problemstillinger
samt spørsmålene om «tradisjon/kultur» vil komme fram i arbeidet med kommunene. En viktig
hensikt med denne kunnskapsinnhentingen vil derfor være å utvikle sentrale spørsmål og
problemstillinger som vi skal drøfte med kommunene, fylkeskommunen, Fylkesmannen, regional stat
for øvrig, næringslivet og andre samfunnsaktører.
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2. UTGANGSPUNKT
Det er tre måter å «bo» i Gudbrandsdalen på:
I.

II.

III.

I bolig og på landbrukseiendom for «permanent» bosetting, dvs at adressen er registrert i
folkeregisteret på denne boligen/eiendommen. En person kan kun ha en
folkeregisterregistrert adresse.
I fritidsbolig (inkludert helårsbolig og våningshus benyttet som fritidsbygg) for «fritidsbruk»,
og hvor eieren har folkeregisterregistrert adresse et annet sted. Hva som er bolig, fritidsbolig
og landbrukseiendom bestemmes ut fra arealkategoriene i PBL, og ikke av den faktiske
bruken.
Når det gjelder boliger har vi i tillegg det som kalles «sekundærboliger», i skattemessig
forstand. Det omfatter boliger der eieren ikke har folkeregisterregistrert adresse, og
omfatter blant annet utleieboliger, kjøp til barn, helårsbolig brukt som fritidsbolig ol.. Dette
inkluderer da blant annet de boligene i Gudbrandsdalen som i stor grad står ubrukte.

ByR 2-arbeidet skal, i størst mulig grad, både registrere og analysere forskjellene, likhetene og
omfanget av disse tre bo- og tilknytningsformene til Gudbrandsdalen.

3. STATUS SENTRALE KUNNSKAPSOMRÅDER
3.1. Lovverk for planlegging, forvaltning og bygging hjemlet i plan- og bygningsloven, men også
isærlover som jordloven, naturvernloven m.fl.
Det er skrevet mye både grundig og bra fra to sentrale fagmiljøer for vårt BYR-prosjekt
- Østlandsforskning / Fjellforsknett (dvs. «oss sjøl»)
- Distriktssenteret (Det nasjonale BYR-lederskapet)
som vi skal løfte opp og fram, gi status, støtte oss til, bl.a.:
-

ØF-rapport nr. 1/2011. Second Homes i Norge . Bidrag til en nordisk utredning av Birgitta
Ericsson, Terje Skjeggedal, Tor Arnesen og Kjell Overvåg
Fra fjellhytte til boligfjell. Landskapsendringer og forvaltningsutfordringer Terje Skjeggedal
Høgskolen i Nord-Trøndelag

I tillegg har vi ByR1-rapporten.
3.1.1. Plan- og bygningsloven
I all hovedsak skiller PBL ikke per dato mellom bolig og fritidsbolig, når det gjelder planlegging på
nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå, verken når det gjelder
- Planprosesser
- Arealformål
- Byggesak
Infrastrukturtilknytning
Hvis offentlige planmyndigheter ønsker ei mer helhetlig tilnærming til bolig- og fritidsboligbygging, er
ikke dagens PBL til hinder for det. Tvert imot kan planlegging og bygging av nye fritidsboliger
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undergis de samme prosedyrer og vurderinger som for boliger. Det gjelder også i stor grad
planlegging og forvaltning av eksisterende fritidsboliger hvis en tar i bruk virkemiddelet
reguleringsplan i f.eks. vann- og avløp og vegtilknytning.
Samtidig, hvis offentlige myndigheter ønsker å behandle boliger og fritidsboliger ulikt er det gode
muligheter til det. En kan f.eks. i planstrategien, regionalt som kommunalt, vise at dette er to klart
ulike boligtyper. Dette kan så følges opp i separate regionale planer/kommuneplanens samfunnsdel
og ikke minst i arealplanlegginga. Paragraf 11-7, kommuneplanens arealdel, har boligbebyggelse og
fritidsbebyggelse som to ulike underformål. Tilsvarende kan en i reguleringsplanen paragraf 12-5
gjøre et tilsvarende skille.
Historisk er det den siste tilnærminga som har dominert nasjonalt, regionalt og kommunalt. Det
kommer tydelig fram i relevante stortingsmeldinger, lovforarbeider og planveiledningshefter. Det
preger de fleste fylkesplaner/regionale planer, kommuneplaner og reguleringsplaner. Fritidsboligen
er blitt primært knyttet til rekreasjon og naturopplevelse, og til næringsutvikling. PBL muliggjør at
disse to formålene kan kombineres, men rådende praksis har oftest hvert å skille mellom dem.
God planlegging etter PBL er kjennetegnet ved, og det er felles for bolig- og fritidsboligplanlegging, at
en legger til grunn kartlegginger og vurderinger av bl.a.
- behovet for bolig/fritidsbolig
- etterspørsel etter bolig/fritidsbolig
- om en ønsker å komme dette behovet og/eller etterspørselen i møte
- hvis ja, på hvilken måte
- om en ønsker å påvirke behov/etterspørsel (dempe, stimulere, vri innretning, påvirke
lokalisering osv.)
- hva som kjennetegner den gode bolig/fritidsbolig – det gode bolig/fritidsboligmiljø
- hvordan ved bruk av PBL, gjerne i samspill med annet lov- og regelverk, kan fremme god
bolig/fritidsboligbygging
Det er nettopp disse vurderingene som til nå i stor grad har resultert i at bolig og fritidsbolig er blitt
så ulikt behandlet i planer og byggesaker. Alle involverte grupper i slike PBL-prosesser har vært stort
sett omforente om at det å planlegge og bygge bolig og det å planlegge og bygge fritidsbolig er to
ulike prosesser. Det gjelder for alle involverte hovedgrupper som politikere, planleggere,
byggesaksbehandlere, arkitekter, utbyggere, bolig- og fritidsboligeiere/-leiere og grunneiere.
Dette har tradisjonelt sett gitt oss en plan- og byggesakspraksis kjennetegnet ved noen systematiske
ulikheter i måten vi planlegger og byggesaksbehandler boligen og fritidsboligen på når det gjelder
- lokalisering i landskapsrommet, i bygda: «Boligen i bygda, fritidsboligen oppe fra bygda»
- standard. «Boligen høg standard, fritidsboligen enklere standard mht isolasjon»
- byggeskikk: «Ei hytte skal se ut som ei hytte – ikke som et hus»
- infrastruktur: «Bolig skal ha tilknytning til strøm, vei, vann, avløp, - hytta helst ikke»
- eierforhold: «Bolig med tomt skal helst eies, fritidsbolig med tomt kan gjerne leies og festes
bl.a. for å gi grunneier årlige inntekter til gården»
Vi antar, men må finne mer ut av det, at denne dominerende tenkninga rundt bolig og fritidsbolig er
blitt utfordret og til dels endret de siste årene. Der forskjellen i både plankultur og
etterspørselsmønster fortsatt er tydelig, er sannsynligvis når det gjelder lokalisering og dels på
byggeskikk. En hovedårsak til disse endringene ligger på etterspørselssida (må lete fram referanser
her!), endringer som politikere, planlegger og grunneiere i stigende grad utover på 90- og 2000-tallet
valgte å imøtekomme.
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Litt mer om byggeskikk: I noen planer som vi har sett på, virker det som om det er kommunene selv,
og ikke hytteeierne, som er pådrivere for «lokal og tradisjonell byggeskikk» og/eller at den skal ha
grunnlag i seterbebyggelsen som er i området.
 Vi må sjekke ut med K-FK-FM: Er det fortsatt en slik holdning i kommunene?
 Hva mener OFK og FM om dette?
 Hva sier relevante PBL-veiledere?
En annen viktig årsak til endret plan- og byggesakpraksis er at den ofte skeptiske og negative
stemningen til hyttebygging ute i bygde-Norge på 70-og 80-tallet synes å være gradvis svekket og
snudd til ei positiv tilnærming (referanser trengs).
Dette stemningsskiftet vises tydelig i Veileder T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse 2005 der
hyttepolitikken settes inn i en større sammenheng, og ikke bare blir, som det skrives, et spørsmål om
bruk av arealer og” rettferdig” fordeling mellom bygdelag og grunneiere. Rundskrivet understreker
ved å vise til St. meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand at
bygging av fritidsboliger bør avklares i kommuneplan og reguleringsplan, at når det skal utformes en
hyttepolitikk i kommunen skal det skje gjennom drøfting og utforming av langsiktige mål for” den
fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen i kommunen”.
Det blir videre understreket i rundskrivet at
- «I takt med økende urbanisering, mobilitet og velstand blir det vanligere med en «toboligtilværelse» der grensene mellom bolig, fritidsbolig og arbeidsplass er på veg til å viskes ut.
- «Samtidig er det i en del kommuner et økende ønske om å ta i bruk fritidsbygg til
permanente boliger. Dette kan ha positive ringvirkninger og styrke lokal utvikling, men det gir
også utfordringer i form av økte krav om teknisk og sosial infrastruktur».
Budskapet er bl.a. å skjerpe kravene til både fritidsboligplanlegginga og krav til selve fritidsboligen
mht isolering og infrastrukturpåkopling. Denne ti år gamle veilederen gir derfor et bidrag til en
endret planpraksis der en minsker/visker ut skillet mellom bolig- og fritidsboligplanlegging og
tilhørende byggesaksbehandling.
Samtidig er veilederen i all hovedsak preget av en tradisjonell tilnærming til temaet fritidsbebyggelse.
F.eks. i kapittel 10 Arealdelen er ikke bolig og bygdesamfunnsperspektivet nevnt i det hele tatt. Det
understrekes videre at «I denne veilederen tas ikke opp de utfordringer som er knyttet til eldre byog tettstedsnære hytteområder hvor det er et press for å gjøre om hytter som helårsboliger. De
utfordringer som følger av at helårsboliger og landbruksbebyggelse fraflyttes og går over til
fritidsbruk behandles heller ikke.»
Oppsummert:
PBL muliggjør både en strengt differensiert bolig- og fritidsboligplanlegging og byggesaksbehandling,
og det motsatte, dvs at en tar et helhetlig grep og dermed visker ut skillet mellom å planlegge og
byggesaksbehandle for heltidsbosetting og deltidsbosetting.
Noen små unntak er
-

Teknisk infrastruktur: Plan- og bygningslovens krav i § 66 nr. 2 andre ledd om tilknytning til
offentlig vann- og avløpsnett gjelder ikke for hyttebebyggelse, jf. § 82. Dette må derfor
fastsettes i reguleringsplanen. Eller en kan med hjemmel i forurensningsforskriften kapittel
12 stille nødvendige krav til utslipp av sanitært avløpsvann, en hjemmel som ikke skiller
mellom fra bolighus og hytter.
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-

Plan- og bygningslovens § 66 nr. 1 krever at fritidsboligtomt skal ha lovlig atkomst før
fradeling eller bygging. Det er likevel ikke krav om bilveg fram til tomta, men tomteeier må
ha tinglyst rett til å bruke eventuell veg eller gå over andre eieres grunn.

Når det gjelder isolering/energiforbruk muliggjør PBL at kommunene skjerper kravene til
fritidsboliger slik at de om ønskelig blir likebehandlet med boliger.
Vi må ikke minst sjekke ut med Kommuner - Fylkeskommunen – Fylkesmannen hva rådende praksis
er, rådende tenkning.
3.1.2. Jordloven
Jordloven har i utgangspunktet en streng jordvernbestemmelse som ikke skal forskjellsbehandle
boliger og fritidsboliger:
«§ 9.Bruk av dyrka og dyrkbar jord
Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må
ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.»
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva
finn at jordbruksinteressene bør vika.»
På ett vis er det enklere å argumentere for og få godkjenning for omdisponering til boliger enn
fritidsboliger. Samtidig er det viktig å legge merke til følgende vurdering fra Landbruksdirektoratet
https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/omdisponering-og-deling:
«Søknader om omdisponering etter jordloven gjelder som regel mindre arealer som for eksempel
bolig- eller hyttetomter. Formålet er ofte å selge boligen eller hytta til noen i familien. Det skal en
god del til for å kunne gi samtykke til omdisponering etter jordloven. Bakgrunnen for dette er blant
annet et ønske om å bevare mest mulig jordbruksareal med tanke på fremtidig matproduksjon. Det
er også ønskelig at omdisponeringer i størst mulig grad skjer som følge av en kommunal plan. I den
forbindelse vil det da bli foretatt en bredere vurdering av kommunenes arealbehov på lang sikt.
For å sikre opprettholdelse av bosetting i distriktene kan det gis samtykke til deling selv om delingen
ikke legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket.»
I mange kommuner har det utviklet seg en liberal omdisponeringspraksis når det gjelder «å selge
boligen eller hytta til noen i familien», kanskje særlig hyttetomter (referanse …). Dette har blitt
forsterket av en politisk kultur for at grunneiere per definisjon har en rett til å selge – leie ut – feste
bort hyttetomter, en kultur som bl.a. rundskriv T-1450 advarer imot.
Oppsummert:
Jordlova skiller ikke eksplisitt mellom boliger og fritidsboliger. På ett vis er det enklere å få
gjennomslag for omdisponering til boligformål enn til fritidsboliger – de samfunnsmessige
argumentene er sterkere (… men det er sjeldent at fritidsboliger «ønsker» å ligge på dyrka mark»). I
Gudbrandsdalen er vi så «heldig» at fritidsbolig-etterspørselen retter seg mot arealer i utmarka som
for øvrig har liten direkte økonomisk verdi eller direkte stor verdi for matproduksjon eller skogbruk.
Jfr. Kjell Overvågs dr. avhandling «Second homes in Eastern Norway – from marginal land to
commodity».
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3.1.3. Konsesjonslovgivning, bo- og drivepliktbestemmelser i odelsloven
En hovedhensikt med dette lovverket er å sikre lokalt eierskap til bl.a. jord- og skogeiendommer,
men også boliger. Dette har gitt oss
-

En konsesjonslovgivning som skal kunne favorisere slikt eierskap bl.a. ved prisregulering
En mulighet til å innføre ei 0-konsesjonsgrense ved salg og kjøp av bolig for å sikre
fortrinnsrett til de helttidsbosatte.

Men bestemmelsene er omstridte
-

Politisk/ideologisk ved at de griper inn i eiendomsrettinstituttet
Praktisk – det er vanskelig å kontrollere om en overholder boplikten eller ikke, særlig i ei
tid der vi bor mer «fleksibelt» / «uryddig»
Om de er kontraproduktive – det må være bedre med deltidsbosatte, offensive og
positive deltidsbosatte, enn tomme hus, eiendommer som ligger der ubebodde og
«usolgte» i påvente av en mulig «heltidsbosatt» vil kjøpe det

http://www.dagbladet.no/2015/08/10/kultur/debatt/meninger/kronikk/konsesjonsloven/40521714/
http://www.hytteforbund.no/arkiv.htm?DID=894
http://www.sollia.net/nytt-fra-bygd-og-fjell/seter-kan-selges-som-hytte
https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/boplikt/boplikt-juristen-svarer
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Krangel-om-Listhaugs-boplikt-forslag-7745656.htm

3.1.4. Naturvernloven
I arbeidet med vern av natur ligger det ofte stort konfliktpotensial. Sannsynligvis finnes
det ingen universell metode for å løse de interessemotsetningene som eksisterer. Likevel
synes det å være grunnlag for å si at den tradisjonelle tilnærmingen til vern, preget av
hierarki og statlig styring har gått ut på dato. Innledningsvis drøfter vi grønt partnerskap
som et alternativ til det klassiske vernearbeidet. (Fra statlig styring til grønt partnerskap?
Privatrettslige avtaler som virkemiddel for å sikre miljø- og naturverdier
NIBR-notat 2006:120)
3.1.5 Samferdselsområdet
Deltidsbosettingen er inne som en planpremiss, vi må undersøke nærmere
-

Statens vegvesen http://www.vegvesen.no/_attachment/59313/binary/6333
Oppland fylkeskommunen: Veger, kollektivtransport (buss og drosje)
NSB
Fly?

3.2. Tettsteds- og boligutvikling i dal- og fjellområdene; areal- og landskap og
bomiljø/lokalsamfunn
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Poenger
-

-

Utviklingstrekk befolkningsutvikling: Nedgang/stagnasjon flere steder i dalen (i spredtbygde
strøk og i noen tettsteder) – stabilt eller økning i noen tettsteder i dalen, mens det er
vesentlig økning av fritidsboliger på fjellet
Relasjonen/utviklingen når det gjelder fritidsboliger og mellom by og omland kan illustreres
som i denne figuren:

-

Fritidsbolig: Mer felt og i større destinasjoner med aktiviteter og service

-

Ofte et fysisk skille mellom tettsteder og destinasjoner/fritidsboligområder – men ikke alltid
(Øyer)

-

Nedgang i antall gårdsbruk (men dyrket areal fortsatt like stort). Utvikling i landbruksareal på
fjellet?

-

Sterkere vern – blant annet gjennom Villreinplanene. Liten mulighet for flere
boliger/fritidsbolig i buffersonene til nasjonalpark/Villreinens leveområder.

-

I en del regioner og kommuner har det vært gjort undersøkelser og tiltak for å bidra til at
eiere av fritidsboliger kan bidra til lokal utvikling. Utgangspunktet er at mange av eierne er
ressurssterke personer i form av penger, kompetanse og nettverk. I Vinje og Tinn er det
gjennomført en undersøkelse som viser at opp mot 20 % av hytteeierne ønsker å delta aktivt
i utviklingen av lokalsamfunnet. Det vises videre til Oppdal hvor en del fritidshuseiere med
privatpraktiserende virksomhet, har etablert kontordag i hyttekommunen både via
etablering av hjemmekontor og etablering i Oppdal Næringshage samt Oppdal Medisinske
Senter (Nordbø, 2008). Østlandsforskning har ut fra eksisterende kunnskap drøftet
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mulighetene for å involvere hytteeiere i lokal næringsutviklingsarbeid. Her sies det at det
største potensialet trolig er å engasjere hytteeierne i utvikling av rekreasjons- og
aktivitetstilbudet/-infrastrukturen i området/destinasjonen. Dette er i deres egen interesse,
samt at det er innen den «fritidssfæren» som de fleste ønsker å være i når de besøker
fritidsboligen (Ericsson et al. 2005).

3.3. Spredt bosetting (utenom landbruket)
De siste årene har vært preget av ei utvikling vekk fra både spredt boligbygging og spredt
fritidsboligbygging (referanser). Dette skyldes flere ulike faktorer som
-

-

Av hensyn til jordvern, kulturlandskapet og klimautslipp fra bilkjøring vil planmyndighetene
har ei mer styrt og konsentrert utbygging
Økte krav til vann- og avløpsløsninger, vegtilknytning, avkjørselspolitikk favoriserer
feltutbygging kostnadsmessig.
Kommunale myndigheter ønsker at boligutbygging bør skje nærmest mulig barnehage, skole,
arbeidsplasser, base for eldreomsorg m.m. – minsker behovet for bilkjøring, skoleskyss,
hjemmehjelpkjøring etc.
Utbygger- og grunneiere ønsker å sterkest mulig utbygging – økte inntekter
Det er en økende etterspørsel etter både å bo og å fritidsbo sentralt. Stadig flere av oss
ønsker nærhet til ulike typer sørvis og trives i slike fellesskap som det sentralt plasserte bolig/fritidsboligfeltet gir.

Samtidig, kan vi også registrere motsatte trender
-

Flere kommuner ønsker å legge til rette for spredt bosetting for å øke mulighetene for
tilflytting/bosetting. Folldal kommune har i sin siste kommuneplan
(http://www.folldal.kommune.no/file=3654) mål om å legge til rette for spredt bosetting,
ved å etablere mulighet for store tomter som blant annet er egnet for plasskrevende
aktiviteter som hest og hund. Dette er fulgt opp i arealplanen hvor områdene for spredt
boligbygging er utvidet (definert som LNF B).

-

I arealplanen for Dovre som er under utarbeidelse/på høring legges det ifølge Vigga opp til
tre boligområder utenom de vanlige boligfeltene. I det ene er det lagt opp til å kombinere
fritidsboliger og boliger. (Er noen av de andre «på fjellet»?). Videre mener
kommuneplanleggeren at for å øke bosettingen på småbruk bør boplikten styrkes og en mer
restriktiv nullkonsesjon praktiseres (Vigga, 22. oktober 2015).

Vi må sjekke ut med Kommuner - Fylkeskommunen – Fylkesmannen hva rådende praksis er, rådende
tenkning. Og eiendomsmeglere/banker om salg – etterspørsel.

3.4. Bolig og fritidsbolig som utmarksnæring
Det har vært en tradisjon i forbindelse med praktisering av PBL å betrakte salg- leie – bortfeste av
fritidsbolig/fritidsboligtomter som
-

en del av gards-\eiendomsoverdragelsen
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-

næring

Eiendomsoverdragelse: Det har vært/er (?) en praksis der en har sett med særlig velvilje til
omdisponering av areal til fritidsboliger/boliger til søsken i forbindelse med gardsoverdragelse. Her
må vi i møter med kommune – FK – FM sjekke ut både historisk og dagens praksis, ikke minst
dispensasjonspraksis.
Næring: Det har særlig vært et argument at å feste bort tomter, eventuelt bebygde tomter, for
dermed å sikre garden ei årlig inntekt basert på gardens utmarksressurser (ressurser).
ØF-rapport 04/2015 Utmarksnæringer foretar ei relevant drøfting av begrepet utmark.
Ett utgangspunkt for denne drøfting er PBL som ved lovendringen i 2009 fikk et nytt arealformål i
LNFR (ref. PBL §11.7 punkt 5 a) og b)), hvor spredt næringsutvikling i utmark er sidestilt med
landbrukets utmarksnæringer.
PBL § 11‐7 andre ledd nr. 5 bokstav a og bokstav b lyder:
«Landbruks‐, natur‐ og friluftsformål samt reindrift.
Underformål:
a) areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag
b) areal for spredt bustad‐, fritids‐ eller næringsbebyggelse, jf. § 11‐11 nr. 21»
Bokstav a regulerer «ren landbruks‐LNFR», mens bokstav b regulerer LNFR for bl.a. spredt bolig- og
fritidsboligbebyggelse. Figur fra ØF-rapport 04/2015:

Det nye i denne lovendringa er ikke om bolig- og fritidsbebyggelse kan skje i LNF-/LNFR-områder,
men om en begrunnelse for slike utbygging kan knyttes til
-

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag/utmarksnæring, jfr.
T-1443: Veileder til Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss
eiendomsutvikling; - bonden som grunneier, jfr. følgende figur fra den samme ØF-rapporten,
figur 24, der bonden som grunneier «har roller som gardbruker og som eiendomsutvikler.
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Bokser med røde rammer er eksempler på forskjellige typer spredt næringsutvikling i utmark
innenfor de to rollene som krever tiltak etter PBL § 11.7 punkt 5, henholdsvis a) for bonden
som gardbruker, og b) bonden som eiendomsutvikler. Listen over eksempler er ikke
uttømmende.»

Notatet viser en uenighet mellom rapportforfatterne som mener at både spredt bolig- og
fritidsbygging nå også kan begrunnes som næring/eiendomsutvikling, og Fylkesmenn/departement
som mener at utmarksnæringsbegrepet ikke skal inkludere spredt bolig- og fritidsboligutbygging.
Denne problematikken må vi ta med kommunene – Fylkeskommunen – Fylkesmannen.
Statsallmenninger




Statskog SF har grunnbokshjemmelen til statsallmenningene, og administrerer
grunneierretten i statsallmenningene.
o Jaktressursene forvaltes av fjellstyrer som også selger jaktkort
o i tillegg selger Statskog nå også jaktkort på elg (såkalt enkeltmannsjakt)
Fjellstyret (som en generell regel, ett for hver allmenning) oppnevnes av kommunestyret,
og administrerer bruksretter og lunnende (herligheter) i statsallmenningene.
o I hovedtrekk omfatter dette jordbrukstilknyttede bruksretter som seter og beite
o samt jakt, fangst og fiske (med jaktkort og lignende)
o storviltjakt
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elg og hjort - kvoter fastlegges av Statskog. Denne jakta er basert på
jaktlag, søknad og trekning for jaktlag, samt muligheter for
enkeltmannsjakt (se foran)
 villrein – kvoter fastlegges av Statskog) er basert på søknad og trekning
for jaktlag og for enkeltmannsjakt
 rådyr – basert på jaktkort, og kvote / type dyr
Fjellstyrene har anledning til å gi «innabygdsbuande» særlige rettigheter og lavere
avgifter (aktuelt ved storviltjakt), men er for øvrig åpent for andre innenfor en gitt
forvaltningsstrategi
Allmenningsstyret forvalter bruksretten til trevirke, og velges allmenningsstyret av, og
blant bruksberettigede – det vil si gårdsbruk i bygdelaget. Dersom en bruksberettiget
eiendom slutter med jordbruksdrift, mister den både bruksretten og eiendomsretten.

Bygdeallmenninger
-

-

-

En bygdeallmenning er et skog- eller fjellområde hvor jordbrukseiendommer har
bruksrett, og jordeiendommer i fellesskap har privat eiendomsrett. Eiendomsretten
tillegger minst halvparten av de jordbrukseiendommene som fra gammel tid har
bruksrett i allmenningene. Dersom en bruksberettiget eiendom slutter med
jordbruksdrift, mister den både bruksretten og eiendomsretten.
De fornybare ressurser i allmenningen har de bruksberettigede krav på å bruke som
tilskudd til jordbruksdrifta på gården. Det omfatter trevirke til bygg og gjerder, ved, beite,
småviltjakt og fiske for bruker med husstand.
Forvaltningen av en bygdeallmenning ligger i styret. Det representerer både eier- og
bruksrettsinteressene i alle spørsmål. Forvaltningen skal ha som siktemål å opprettholde
allmenningen som en fellesressurs til beste for bosetning, næringsvirksomhet, naturmiljø
og friluftsliv i det bygdelag allmenningen ligger til.

3.5. Landbruk Pluss
Tor Arnesen ØF har drøftet en del sider ved Landbruk Pluss i denne rapporten:
http://www.ostforsk.no/publikasjoner/utmarksnaeringer-begrep-og-bruk-i-lnfr-omrader-pahardangervidda/?authors=15
I prosjektplanen for Landbruk Pluss (mars-desember 2003) er hovedhensikten å «… legge til rette for
utvikling av ny næringsaktivitet og attraktive bosteder i bygdene parallelt med strukturendringene i
landbruket. Ett av målene er «Levende bygder med gode bo- og livsvilkår og med rom for fritidsbruk
og deltidsbosetting».
I Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss av 2005 er dette med deltidsbosetting tonet ned. F.eks. er
hytter/fritidsbolig (utleie – tomtefeste – tomte-/hyttesalg – vaktmestertjenester) ikke nevnt under
tilleggsnæringer i landbruksområdene. («Disse kan for eksempel omhandle seterturisme, organisert
produksjon og salg av nisjeprodukter fra gardsbruk, tilrettelegging for reiseliv som utnytter store
gardsbygninger osv.). Men fritidsboliger er nevnt i diskusjonen om hva som kan planlegges i LNFområdene: Plan- og bygningsloven åpner for at det kan avsettes nærmere angitte områder for spredt
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næringsvirksomhet ut over landbruksbegrepet i LNF-områdene i kommuneplanen, bl.a. for boliger
eller fritidsbebyggelse. Dette kan være et aktuelt virkemiddel hvis kommunen ønsker det.
Jfr. http://kommunal-rapport.no/debatt/2004/03/landbruket-kan-levere-gode-bomiljoer-hviskommunene-vil
I Veileder Planlegging for fritidsbebyggelse, Miljøverndepartementet 2005, er derimot hytta omtalt
slik i pkt 6.1 Grunneierønsker og fordelingshensyn:
«Hyttebygging utgjør en viktig økonomisk ressurs for grunneiere, og mange hytteområder
har blitt planlagt ut fra prinsippet om at de grunneierne som ønsker det får noen tomter på
sin teig, fordelt etter eiendomsstørrelsen. Dette gir ikke nødvendigvis et godt
utbyggingsmønster der hensynet til natur, kulturminner, reindrift osv. ivaretas best mulig.»
Tilrådingen er samarbeid – utbyggingsavtaler og jordskifte (slik skjer ikke med heltidsboliger) som blir
en rett knyttet til eiendomsretten, det å bygge ut hytter.
3.6. Noe mer om bosettingsakkvisisjon – bolig/fritidsbolig
Gudbrandsdalskommunene har lenge arbeidet for økt innflytting – tilflytting – gjenflytting. Dels ved å
fokusere på
-

Boligen: Bedre tilbudet av attraktive og billige tomter, stimulere til leie/kjøp av
boliger/gardsbruk som står tomme, utleieboliger i sentrum (Kan komme med eksempler)
Bomiljøet: Videreutvikle viktig infrastruktur som skole, barnehage, kultur, idrett (Kan
komme med eksempler)
Omdømme/attraktivitet i vid forstand inkludert næringsetablering (Kan komme med
eksempler)

Dette har primært dreid seg om heltidsbosetting. Ett av mange gode FOU-rapporter på dette temaet
er Boligpreferanser i distriktene NIBR-rapport 2014:1 Her har også ØF gjort relevante analyser i
Gudbrandsdalen/Oppland – særlig Asgeir Skålholt (som ikke er på ØF lenger), se:
http://www.ostforsk.no/publikasjoner/bulyst-kjonn-og-entreprenorskap-ein-kvalitativanalyse/?authors=241
http://www.ostforsk.no/publikasjoner/motstroms-om-bulyst-demografi-ogarbeidslyst/?authors=241
http://www.ostforsk.no/publikasjoner/regionenes-kamp-om-tilflyttingsprosjekter/?authors=241
Parallelt har de fleste kommunene også lagt offensivt til rette for hyttebygging, primært ved å
fokusere på attraktive tomter/hytteområder for moderne høgstandardhytter og god tilhørende
infrastrukturutbygging som løyper, …
http://www.utmark.org/utgivelser/pub/2002-3/art/arnesen-ericsson-flygind-utmark-3-2002.htm
Fritidsboliger - utvikling og motiver for eierskap. http://www.utmark.org/utgivelser/pub/20061/art/Ericsson_Utmark_1_2006.html
Til nå har disse to akkvisisjons-/tiltrekkingsstrategiene vært lite koplet. Det er interessesant at NIBRrapport 2014:1 ikke nevner deltidsbosettting/fritidsboliger i det hele tatt i sin rapport
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Det er en gryende oppmerksomhet knyttet til å se på fritidsboligfolket som et positivt tilskudd til
bygda, ei innbyggergruppe som en bør komme i dialog med og inkludere mer i drift og utvikling av
bygdesamfunnet (http://www.hytteavisen.no/-hyttefolk-er-viktige-og-godeambassadoerer.4749396.html
Neste steg kan være i sitt akkvisisjonsarbeid å viske ut skillet mellom heltids- og deltidsbosetting,
mellom bolig og fritidsbolig. Mye bra å hente i BYR1-rapporten ØF-rapport 10/2014 Gode i hop.
Samspill og samarbeid mellom Lillehammer og omland. Kanskje i akkvisisjonsarbeidet å vektlegge
mer de stedsspesifikke kvalitetene for å kunne tiltrekke seg nisjer av folk som ikke følger
«hovedstrømmen» - og ikke konkurrere på de samme kvalitetene som byene (når det gjelder
offentlig og privat servicetilbud bla). Dette har vi drøftet en del i noen arbeider i ei bok som heter» På
gränsen»: E. Olsson, A. Hauge & B.Ericsson (Red.), På gränsen. Interaktion, attraktivitet och
globalisering i Indre-Skandinavien. Karlstad: Karlstad University Press.

3.7. Lokaldemokrati og – økonomi, planlegging
Viktige poenger
- Personer har kun stemmerett i den kommunen hvor de har folkeregisterregistrert
adresse.
-

Kommunens inntekter fra kommunal skatt og gjennom inntektssystemet er i hovedsak
basert på de personene som har folkeregisterregistrert adresse i kommunen.

-

Eiendomsskatt og eventuell formueskatt (?????) på eiendommer (hus) tilfaller
kommunen hvor det er lokalisert. I 2007 fikk kommunene mulighet til å innføre
eiendomsskatt i hele kommunen, dvs for alle boliger – inkludert spredt bebyggelse,
gårdstun, fritidsboliger. Alle de tolv kommunene i Gudbrandsdalen har innført
eiendomsskatt. 8 har eiendomsskatt i hele kommunen, mens to (Lesja og Skjåk) kun har
for «verker og bruk», og to (Dovre og Lom) har for verker og bruk og områder utbygd på
byvis. Det har i flere kommuner, blant annet Ringebu, vært protester fra eiere av
fritidsboliger som mener de må betale for mye eiendomsskatt i forhold til fastboende.
Hytteeiere har videre hevdet at eiendomsskatten går til formål som ikke er til nytte for
dem, og innføres uten at de kan påvirke fordi de ikke har stemmerett i kommunen
(Finansavisen, 27. september 2015, og for eksempel E24, 9. mars 2014). Lesja skal utrede
eiendomsskatt i hele kommunen, og er i denne sammenheng opptatt av muligheten for å
øremerke skatten til formål som alle vil ha direkte nytte av (GD, 11. november 2015).

-

Planlegging etter plan- og bygningsloven: Rettigheter til å delta i planlegging er ikke
knyttet til folkeregisterregistrert adresse. Den generelle bestemmelsen om medvirkning
(kapittel 5) sier at «Når loven her bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal
forslaget sendes til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre
offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget, til
uttalelse innen en fastsatt frist.» Det må bety at når en plan har betydning for, for
eksempel, et hytteområde, så bør velforeningen få planen til uttalelse (i hvilken grad
gjøres det for kommeplanens samfunns- og arealdel?). Denne bestemmelsen omtaler
ikke medvirkning fra enkeltpersoner som grunneier, nabo, innbygger. Det sies også i
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bestemmelsen at «det skal legges til rette for elektronisk presentasjon og dialog i alle
faser av planprosessen». Dette styrker alle typer bosattes muligheter til å delta i
planleggingen.

-

o

Kommuneplanen: «Forslag til kommuneplanens samfunnsdel og
kommuneplanens arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn,
kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig
gjennom elektroniske medier.» (§ 11-14). Bestemmelsen omtaler ikke
medvirkning fra enkeltpersoner som grunneier, nabo, innbygger.

o

Reguleringsplan: «Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart
av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom
elektroniske medier. Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt
mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer til planområdet, skal
når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeidet
tas opp.» (§ 12-8). Her skal altså både enkeltpersoner som grunneiere, festere,
naboer og andre rettighetshavere underrettes når «de blir direkte berørt».

o

Byggesak: «Før søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles av søker hvis
ikke disse skriftlig har meddelt at de ikke har merknader til søknaden» (§21-3 om
nabovarsel)

I en analyse av planprosesser knyttet til fritidsbolig- og destinasjonsutvikling i Kvitfjell i
Ringebu gjennomført av Østlandsforskning, sies det at de viktigste avgjørelsene om
utbyggingsmønster mv. reelt sett tas i forhandlinger mellom utbyggere og kommunen i
de innledende fasene av planprosessen (før forslagene kommer ut på høring), og at den
senere involveringen av innbyggere og bosatte i liten grad er reell og har liten betydning
for resultatet. Det anbefales å bedre medvirkningen i de innledende fasene når flere
alternative forslag er til vurdering (Overvåg & Skjeggedal, 2009).

-

Flere kommuner arbeider aktivt for å informere og inkludere fritidsboligeiere i
planleggingen. For eksempel har Gausdal kommune årlige informasjonsmøter på Skei der
de blant annet informeres om planlegging. Kommunen har også etablert et samarbeid
med Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid. (Det finnes sikkert
flere eksempler i Gudbrandsdalen – det bør tas opp på møter …). Vinje kommune har en
egen snarvei for «Hytteeigar» på førstesiden på internett, med blant annet
planinformasjon.

-

Politikere, politiske partier. Disse er forankret i og blant de heltidsbosatte. Alle politiske
prosesser inkludert plan- og utviklingsprosesser som det etter hvert skal gjøres noen
beslutninger i, blir foretatt av beslutningsfattere som ikke har noen forankring blant
deltidsbefolkningen. Det representative demokratiet, der makta først og fremst ligger, er
ikke «representative» vis a vis deltidsbefolkningen.

-

Sivilsamfunnsorganisasjoner, - noe av de samme her som for det politiske. De fleste,
unntatt hytteforeninger, er vanligvis organisasjoner for og av de heltidsbosatte.
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-

Lokalmedia, som tradisjonelt er viktige for lokaldemokratiet, er også tradisjonelt et
verktøy for de heltidsbosatte

Fritidsboligundersøkelse i Midt--‐Gudbrandsdal
Ønske om deltakelse i lokalsamfunnsutviklingen:
• 13 % kan tenke seg å delta som frivillig på arrangement
• 12 % ønsker å levere tjenester/kompetanse,
• 11 % ønsker å delta med styreverv i lokale bedrifter,
• 9 % ønsker å bidra med næringsutvikling,
• 6 % kan delta ved finansiering, sponsing og/eller kjøp av aksjer i lokale bedrifter,
Flytte til regionen: 7 % av fritidsboligeierne kan tenke seg å flytte til regionen, i tillegg til
at 15 % vet ikke.
Forhold som må ligge til rette for å flytte til regionen er bl.a.;
• jobbmuligheter
• bli pensjonist
• oppgradering av hytta (strøm/vann/avløp/påbygg)
• helårsvei
Formueskatt:
-

Formuesskatt er skatt på den økonomiske verdien av eiendeler, med fradrag for gjeld.
Vanlige formuesobjekter er kontanter, bankinnskudd, aksjer, løsøre og fast eiendom.
Formuesskatt utlignes på grunnlag av nettoformue som avgjør hvor som skal betales til
kommune og stat.
Formuesskatt til staten er p.t. 0,15 % av nettoformue over ca. 1,2 MNOK.
Eiendomsskatt kan av kommunen ilegges med inntil 0,07 % av takstverdien (som
maksimalt kan være opp til markedsverdien). Innføring av eiendomsskatt må da gjelde
likt for hytter eller hus – det er ikke anledning (p.t.) å gjøre et skille her.
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3.8. Offentlige tjenester

Figur 1. Kommuner med flere fritidsboliger enn boliger og flere enn 1500 fritidsboliger (Statistisk
sentralbyrå, 2008)
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Figur 2. Prinsippfigur etterspørsel etter offentlige tjenester og tilgang på personale i kommuner med
mange fritidsboliger/turisme
Poenger:
-

Personer har rett til de aller fleste offentlige tjenester på det stedet de oppholder seg,
uavhengig av folkeregisterregistrert adresse. Det omfatter primærhelsetjenester,
tannhelsetjenester, sosialhjelp og trygdeytelser. Det viktigste unntaket er skole og
skoleskyss.

-

Det offentlig er pliktig til å yte tjenester knyttet til boligen/huset, inkludert beredskap og
vann, avløp og renovasjon.

-

For kommuner med mye bosetting av personer som ikke er folkeregisterregistrert i
kommunen og besøk (turisme), er det i første rekke tre utfordringer med å yte offentlige
tjenester til disse:
o

Økonomi: De kommunale inntektene er i første rekke basert på antallet
innbyggere med folkeregisterregistrert adresse i kommunen. For kommuner med
mange fritidsboliger, turister og andre på «midlertidig» opphold, kan det derfor
bli et misforhold mellom de kommunale utgifter og inntekter. Figur 1 viser
eksempelvis kommuner med flere enn 1500 fritidsboliger i Norge (i
Gudbrandsdalen: Lesja, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal
(Lillehammer har 1457)) og med flere fritidsboliger enn boliger (i
Gudbrandsdalen: Lesja, Sør-Fron og Ringebu).

o

Kapasitet: Besøket av fritidsbeboere og turister er størst i helger og ferier, dvs i
perioder hvor det er tradisjon for at også de som yter offentlige tjenester ønsker
å ha fri. I figur 2 er dette spriket mellom etterspørsel og kapasitet illustrert
prinsipielt.

o

Lokalisering: Fritidsboligene og destinasjonene er vanligvis lokalisert utenom
tettsteder og boligområder. Det kreves ekstra transport å yte tjenestene, og det
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kan være utfordringer med tilgjengelighet (veg, brøyting) og identifikasjon av
boliger/hus.
-

Problemstillinger knyttet til pleie- og omsorgstjenester til brukere av fritidsboliger har
vært diskutert. To tema har vært utredet knyttet til kommuner med mange fritidsboliger:
o

Økte utgifter til pleie- og omsorgstjenester som ikke kompenseres

o

Utfordringer med å skaffe tilstrekkelig personell i ferieperiodene

-

Spørsmålet om økonomisk kompensasjon har vært drøftet i to offentlige utvalg om
kommunenes inntektssystem («Borgerutvalget»; NOU 2005:18 og «Sørheimutvalget»;
KMD 2007), blant annet ut fra henvendelse fra noen turistkommuner om de ekstra
kostnadene de har knyttet til beredskap, legedekning og hjemmesykepleie. Ingen
vesentlige endringer i inntektssystemet er vedtatt.

-

KS har utredet problemstillinger knyttet til pleie- og omsorgstjenester i to rapporter;
Carlsson 2008 og Ellingsen, Hodne & Sørheim 2010. Noen hovedpunkter:

-

o

Omfanget av pleie- og omsorgstjenester som ytes til fritidsbefolkningen er per i
dag lite.

o

Behovet for pleie- og omsorgstjenester vil øke i fremtiden og hyttekommunene
vil trolig oppleve økt press knyttet til fritidsbefolkningen, både i forhold til
kommunal økonomi og sysselsettingsbehovet.

o

Det anbefales at det innføres en refusjonsordning for pleie- og
omsorgstjenestene mellom kommunene, slik det praktiseres på andre
tjenesteområder (skole, barnevern) og i Danmark.

Kun pleie- og omsorgstjenester har vært utredet. Er det problemstillinger i
kommunene/fylkene knyttet til andre tjenester/ytelser og «moderne bosetting»?

Begge disse utredningene har en grunnleggende negativ og problematiserende vinkling. Den positive
er at med flere deltidsbosatte øker bosettinga alt i alt, som igjen utløser større aktivitet både innen
privat og offentlig sektor, som igjen gir grunnlag for økt og kanskje bedre sørvisnivå på både privat og
offentlig tjenesteyting, økte infrastrukturinvesteringer (teknisk, IKT, m.m.). Vi må løse opp i dette at
økt etterspørsel etter private varer og tjenester er et pluss, mens tilsvarende etterspørselsøkning
etter offentlige tjenester er et minus. Det handler jo bare om å justere et inntektssystem.
Ellers






Fastlege:
o hver person kan kun ha en fastlege
o valg av fastlege er ikke knyttet til for eksempel bostedskommune
Tannhelsetjenester
o utvalgte grupper, blant annet barn under 18 år har rett til tannhelsehjelp i den
fylkeskommunen der de bor eller oppholder seg midlertidig
Sosialhjelp:
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o

er personen på kortvarig besøk kan personen bli henvist til bostedskommunen
(http://www.velferdsalliansen.no/files/cms_userfile/skjemavelde/17__Sosialhandboka.htm)

For kommunenes økonomi er det en vesensforskjell mellom tjenester hvor kommunene kan innkreve
kostnadsdekning fra brukeren for (vann, avløp, renovasjon, planbehandling) og tjenester kommunen
må yte uten å få betaling eller refusjon fra «bostedskommunen» (brannberedskap,
primærhelsetjenester og sosialhjelp)
Til diskusjon/prosess:
-

Kun pleie- og omsorgstjenester har vært utredet. Er det problemstillinger i
kommunene/fylkene/stat knyttet til andre tjenester/ytelser og «moderne bosetting»?
Sivilsamfunnet: Hva skjer med sivilsamfunnet når en stadig større andel av befolkningen ikke
er tradisjonelle fastboende? (hyttefolk, asylsøkere mv.)?

3.9. Etterspørsel/behov
Det kan sies å være fire «former» for bosetting/boliger i Gudbrandsdalen i dag. Hovedbildet er:
o

boliger/boligtomter i tettsteder/boligfelt: Lave priser og kommunale incentiver for å
bygge i flere Gudbrandsdalskommuner (blant annet Lesja og Sør-Fron … flere?)

o

fritidsboligområdene på fjellet: Høye priser på tomt og FB (men varierende i ulike
deler av Gudbrandsdalen) – som blant annet gjenspeiles i beregning av
eiendomsskatten som skal baseres på markedspris.

o

småbruk/gårdsbruk (landbrukseiendommer): Tilsynelatende høy etterspørsel, men få
til salgs. Et regulert marked – bo- og driveplikt mv. Prisnivå?

o

spredt bosetting (boliger utenom byggefelt – LNF-områder): Etterspørsel? Tilbud?
Pris?

I hvor stor grad «brytes» dette hovedbildet, ved at for eksempel boliger i by/tettsted kjøpes til
fritidsformål, eller at fritidsboliger brukes som «hovedbolig»? Dette har vi lite kunnskap om.
For å få en indikasjon på det første har vi sjekket folkeregisterregistrerte adresser til nyere
leilighetsbygg i Lillehammer, Otta og Hamar. Vi sjekket adressene til de leilighetene som per i dag er
solgt (registrert med en kjøpesum i matrikkelen). I Lillehammer sjekket vi eierne av leilighetene i
«Lillehammer Panorama». Det omfatter 2 leilighetsbygg som ligger i Nordsetervegen i Lillehammer,
og med gangavstand til Birkebeineren skistadion.
-

Antall

-

Adresse i annen kommune
Adresse i utlandet

-

o 28
o 1

-

SUM

-

o

-

-

-

Samme adresse som
eiendommen
Annen adresse i Lillehammer

-

%

o 38
o 3

o 54
o 4
o 40
o 1

70

o

100
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Nærmere halvparten (32 av 70) av leilighetene har eiere som har folkeregisterregistrert adresse et
annet sted enn i den aktuelle leiligheten (såkalte sekundærboliger). I hvor stor grad de brukes til
fritidsformål vet vi ikke. Der vet vi kun gjennom personlige kontakter at forekommer. Matrikkelen
viser også at det er skiløpere blant de utenbys eierne. Andre muligheter som vi kjenner fra
eiendomsmarkedet generelt i Lillehammer er at det er studenter eller foreldre til studenter som har
kjøpt. Eller at de er kjøpt for å leies ut. Eller at de brukes som «pendlerbolig» enten med
utgangspunkt i arbeid på Lillehammer, eller som en base for «distansejobbing» i perioder med
utgangspunkt i fleksible jobber.
I Hamar sjekket vi nyere leilighetsbygg i nært sentrum/Koigen (Mjøsa) i Torggata, Vestregate og Karl
Jemtes gate.

-

Samme adresse som
eiendommen
Annen adresse i Hamar
Adresse i annen kommune
Adresse i utlandet
SUM
-

- -

Antall
-

-

88
-o 2
- 6
- 1
- 97

-

%
-

91
- 2
- 6
- 1
- 100

På Otta sjekket vi et leilighetsbygg rett ved Lågen i Mullersgate. Her hadde eierne av alle 8
leilighetene samme adresse som eiendommen.
I hvor stor grad er det «fast» bosetting i fritidsboligene? Dette vet vi også lite om. I en undersøkelse
fra 2005 oppga vel 2 % av fritidsboligeierne i Rendalen, Gausdal og Nord-Aurdal at de trolig ville
bosette seg fast i fritidsboligen i løpet av de neste 3-5 årene (Ericsson & Grefsrud, 2005). I en enkel
undersøkelse fra 2006 kom det fram at et grovt estimat er at kommunene mottar opp mot 400
søknader om bruksendring fra fritidsbolig til bolig hvert år i Norge, og at vel halvparten av
kommunene kjenner til at fritidsboliger brukes som helårsbolig uten at det er søkt om brukstillatelse
(Arnesen & Overvåg, 2006).
Småbruk/gårdsbruk: det sies å være et misforhold mellom etterspørselen etter å bo på gård og
tilgangen på denne typen boliger på markedet som er til leie/salgs. «Småbruk» har vært det mest
søkte ordet på Finn.no i flere år. Internettsøk viser flere medieoppslag om misforholdet mellom
etterspørselen etter småbruk og tilbudet i markedet. Andre medieoppslag refererer til
eiendomsmeglere mv. som hevder at ønsket om et småbruk for de fleste er en «drøm» som aldri vil
bli realisert. Flere prosjekter som har til formål å få bosetting på ubebodde landbrukseiendommer
hevder imidlertid at det å finne kjøpere er forholdsvis enkelt (Flemsæter et al., 2011).
Denne etterspørselen er utgangspunktet for prosjektet «200 ledige hus» i Nord-Gudbrandsdalen. De
har kartlagt over 390 ledige hus og småbruk i NG. De er delt inn i kategoriene: småbruk, eneboliger
utenfor boligfelt (spredt bosetting) og hus på gårdstun. Prosjektlederen sier at det ofte er flere eiere
til husene, det er følelser knyttet til eiendommene, og noen brukes som fritidsboliger. Videre at den
typiske interessenten er en familie som ønsker et rolig liv på landet
(http://finnehjem.no/2014/10/smabruk-til-salgs-i-gudbrandsdalen/).
Bygdeforskning har utredet forholdene rundt omsetning av ubebodde landbrukseiendommer i 2011 i
rapporten «Det handler om følelser» (Flemsæter et al., 2011). Noen hovedpunkter fra rapporten:
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34 500 av 180 000 landbrukseiendommer i Norge har ikke fast bosetting
55 % av disse benyttes som fritidsbolig, og noen leies ut. 21 % (ca. 7250) står ubrukt hele
året.
Ca. 8 % av befolkningen sier at de er meget eller ganske interessert i å kjøpe småbruk.
Blant disse ønsker 60 % å bo og drive småbruket, 32 % bare å bo der og 7% vil ha det som
fritidsbolig. Det er i første rekke de som bor i urbane områder som ønsker å bruke
småbruket som fritidsbolig.
En liten andel legges ut for salg.
Eieren er vanligvis bosatt i rurale områder i kort avstand fra eiendommen
45 % sier at det er uaktuelt å selge, uavhengig av pris. Slektstilknytning er den langt
viktigste grunnen til at salg ikke er aktuelt. Norm og forventning til at eiendommen skal
forbli i slektas eie er sterk. Mange ønsker også å beholde dem som fritidsboliger. Forhold
knyttet til lov- og regelverket er dermed av underordnet betydning.
De sterke normene kan føre til at småbruk kan bli til like stor byrde som glede.
Rapporten inneholder råd for å øke omsetningen av ubebodde landbrukseiendommer
Telemarksforskning har i en rapport blant annet kartlagt 205 personer som er interessert
i å kjøpe småbruk i Vest-Telemark. De er ei mangfoldig gruppe. De fleste er unge
familiefolk fra urbane strøk, med god økonomi og høy utdanning, som er på jakt etter
«det gode liv» på landet». Noen vil drive aktiv gårdsdrift, men for de fleste er det
avgrensa til litt smådrift til egen forsyning. Oppvekstvilkår, bygdeliv, lokalsamfunn virker
forlokkende på mange – de er «livsstilstilflyttere» (Mæland, 2005).

Østlandsforskning har med utgangspunkt i hundekjørere i Folldal drøftet karakteristika ved det som
er kalt «fritids- og naturbasert utenlandsk flytting til Indre Skandinavia». Dette er en form for flytting
hvor ønsket om en annen livsstil og/eller om tilgang til særegne naturlige kvaliteter ved steder er et
sentralt flyttemotiv (såkalt «livsstilsmigrasjon» og «amenity migration»). Statistikken viser at de
rurale regionene er særlig attraktive for Nederlendere, og til dels også tyskere. Intervjuer med
utenlandske hundekjørere i Folldal viser at mulighetene for å drive med hundekjøring var deres
viktigste motivasjon for å flytte. Alle var avhengige av en jobb i Folldal for å kunne bo der. De har ikke
store forventninger til tjenestetilbudet, og er fornøyd med tilbudet i Folldal. Tilgangen på egnede
bosteder fremheves som den største utfordringen for hundekjørerne. De må ha god avstand til
naboene og de må kunne kjøre rett ut i utmarka for å trene hundene. En av de lokale respondentene
mente det kunne være en ide å bygge tun med flere hus, og hvor hundegårdene kunne ligge rundt.
Da kan det være mulighet for en viss «sambruk» for pass av hundene (Overvåg, 2012).
Andre interessante spørsmål/dilemmaer:
-

Hvor stor er etterspørselen etter/interessen for «fast» bosetting på fjellet? I fritidsbolig eller i
bolig? Er det mange søknader om bruksendring?
Hva er situasjonen i sentrum i tettstedene, i boligfeltene når det gjelder bolighus brukt til
fritidsbolig?
Erfaringer med 0-konsesjonsgrense: Virker den, hva er konsekvensene, er den nødvendig, blir
den/hvordan blir den praktisert
Den tilsynelatende store etterspørselen etter «småbruk»:
o Hvor stor er den «reelle» etterspørselen?
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o

o

Hva betyr begrepet «småbruk» for dem som søker/etterspør det? Ønsker de å drive
landbruk profesjonelt som en del av sitt arbeid/inntektsgrunnlag, eller er det i første
rekke det å bo «landlig» og ha mulighet til å dyrke noen grønnsaker, ha noen høner
ol. mer på hobbybasis og som del av en «rural» livsstil?
Kan bedre muligheter for å bygge nye boliger spredt og med store tomter
tilfredsstille ønsket om «småbruk» hos mange – og så unngår man alle
problemstillinger rundt landbrukseiendommer? De analysene som er gjort kan tyde
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Plan Oppland

https://www.fylkesmannen.no/Oppland/Kommunal-styring/2015-Kommunebilder/oppland/
Plan- og bygningsloven
§§ 65 og 66 har regler om tilknytningsplikt for både bygninger under oppføring og for
bestående bygninger til offentlige hovedledninger for vann, og for hovedavløpsanlegg
for avløp, i den grad ledningene går over den aktuelle eiendommen, i veg som støter
til den, eller over nærliggende areal. Bestemmelsene gjelder imidlertid ikke for
fritidseiendommer, jf. PBL. § 82.
Plan- og bygningsloven
Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig og bruksendring fra turistanlegg til
privateide hytter er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 93. Søknad om
bruksendring kan avslås dersom endringen er i strid med arealdisponering forutsatt i
reguleringsplan eller arealdelen av kommuneplan, jf. § 31 og § 20-6. Bruksendring av
bolighus til fritidsbolig i byggeområde for boliger vil være i strid med planformålet.
Bruksendring av turistanlegg ved oppstykking til enkeltvise privateide hytter som ikke
drives i fellesskap, vil være i strid med planformålet byggeområde for turistanlegg.
Det vil ofte være vanskelig å avgjøre om en bolig brukes som helårsbolig eller
fritidsbolig. Best styring med bruksendring oppnås dersom formålet spesifiseres mest
mulig. Det bør vises varsomhet ved å kople betingelser av privatrettslig karakter til
reguleringsplaner
Forurensningsloven
Kommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 12: Krav til utslipp av sanitært
avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende
Til § 12-1 Virkeområde 1. ledd: Bestemmelsene i kapittel 12 gjelder for utslipp av
sanitært og kommunalt avløpsvann fra avløpsanlegg mindre enn 50 pe, jf.
definisjonen i § 11-3 bokstav l).
Kapittel 12 gjelder kun for utslipp av gråvann fra virksomhet med innlagt vann
Fakta om nye ligningsverdier på boliger








I statsbudsjettet for 2010 ble det innført et nytt system for å fastsette ligningsverdi av
boliger.
Skatteetaten har nå sendt ut skjema til 2,3 millioner boligeiere og bedt dem om
opplysninger som skal brukes for å fastsette ny verdi av boligen deres.
De aller fleste boliger får høyere ligningstakst, men samtidig økes formuesgrensen for
å betale formuesskatt fra 470.000 til 700.000 kroner.
Boliger skal verdsettes til 25 prosent av salgsverdi. Hvis noen eier flere boliger, kalles
de øvrige boligene «sekundærbolig». Her skal ligningsverdien være 40 prosent av
salgsverdi.
Hytter/fritidsboliger omfattes ikke av det nye regelverket.

Er det
andre
forskjeller
i PBL?
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Diverse

Katrina Rønningen
Norsk senter for bygdeforskning – annethjemsfenomenet
 De tunge demografiske endringene går mot sentralisering
 Mottrender: Tilbakeflyttere,” livsstilsflyttere”, pensjonist- og trygdeflyttere, deltidsbosetting i
fritidsboliger -hyttesektorens vekst
 Fritidsboligeieren = semiimigrant, en som nesten har flyttet (Hmm – hva vet vi om det, dette
må vi finne ut mer om)
 Hyttefolket: Deltidsbosetting i både bygd og by
 Blanda bolig/hyttefelt i visse områder

Thor Flognfeldt jr
 På den andre siden vet vi at den norske feriehusdrømmen i dag er i motsatt ende av standard
spekteret:” den velutstyrte sekundærboligen med alle bekvemmeligheter du kan tenke deg,
med bilveg helt til døra og mange gode aktivitetstilbud i nærheten”


Ulike typer” hjem”/boliger, jfr. dobbelt bosetting, multiple dwelling
• Arbeidsplasslokalisert hjem - kommunen hvor du arbeider
• Pendlerhjemmet – der pendleren bor i arbeidsuka
• Permanent hjem – der du betaler kommuneskatt
• Rekreasjonshjem på fjell/i skogsområde – hytta på fjellet/ i skogen
• Rekreasjonshjem på kysten – solskinnsorientert hjem
• Rekreasjonshjem i storbyene – ofte små leiligheter
• Nye “familiehjem” hvor to personer er “samboere” men har hjem på hvert sitt bosted

Multi-house home
Rural hinterland

City

01
nd

st

2 house

3

Rural village

1 house

2

4

Workplace
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