
Det er nye tider -

• for de er her 

• de nye tettstedene 

• i utmarka

• de heter Sjusjøen, Hafjell, Kvitfjell, Bjorli, Beitostølen, Hemsedal, Hovden, Myrkdalen – for å nevne noen

• det er flere, og de vokser 

• de vegeterer på hypermobiliteten, fysisk og digitalt, 

• de samler ressurser, materielle og immaterielle, 

• de organiserer og danner strukturer 

• de endrer måter å bo på, enten vi snakker arbeid eller fritid. 

• de er nye økonomiske og politiske rom i utmarka

• de (re)definerer urban <-> rural-nettverkskapital

• og, de er usynlige i tettsteds- og innbyggerstatistikken.

• Velkommen til:

• Fritidsbebyggelse i kommune- og lokaløkonomi. 

• Kommunens rolle som arealmyndighet og samfunnsutvikler



 

MATRIKKELDATA (2019) ANTALL PROSENT 

FRITIDSBYGG CA 434 809 93 

HELÅRSBOLIG OG VÅNIINGSHUS BENYTTET SOM FRITIDSBOLIG  CA   32 869 7 

SUM CA 467 678 100.0 

   

AV DISSE ER DET REGISTRERT BYGG / BOLIG MED MER ENN ÉN BOENHET ~400  

I DISSE ER DET TIL SAMMEN ANTALL BOENHETER:  ~1 500  

 

FRITIDSENEBOLIGEN DOMINERER.



MATRIKKEL OM NÅR FRITIDSBOLIGENE BLE ETABLERT

HYTTE

FRITIDSBOLIG



UTVIKLING ANTALL BOLIGER OG FRITIDSBOLIGER PÅ
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km2 Prosent Prosent Prosent

Hele landet 323778

Bebygde områder 5490 1,70 %

Som fordeler seg slik:

Andre bebygde områder 3775 1,17 % 68,76 %
Boligbygg 1269 0,39 % 23,11 % 74,0 %
Fritidsbygg 446 0,14 % 8,12 % 26,0 %

5490 1,70 % 100,00 % 100,0 %



Oslo 47 % av fritidsboligene

Trondheim 17 % av fritidsboligene

Tromsø 6 % av fritidsboligene

Samlet 70 % av alle fritidsboligene





I 104 kommuner i Sør-Norge hovedsakelig på begge sider 

av Langfjella  og videre nordover i Trøndelag, er det i dag 

212 881 eneboliger og 210 715 fritidsboliger. Kilde: 

Telemarkforskning.



…og vi lever i et parallellsamfunn (II - RØD)



…og vi lever i et parallellsamfunn (II - GRØNN)



…og hvis vi nå lever i parallellsamfunn

Hva med: 

Fritidsbebyggelse i kommune- og lokaløkonomi? 

Hva med:

Kommunens rolle som arealmyndighet og 

samfunnsutvikler?



…har vi under-cover samfunn??
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Boligbyggutviklingen i tettstedet Hovden, Bykle kommune.

Fritidsbygg Enebolig

På tross av veksten i antall 

fritidsboliger i Hovden, så 

viser statistikken at det 

samlede tettstedsarealet i 

kommunen Bykle ikke har 

endret seg endret seg, og 

boligbyggingen har vært 

svært beskjeden i 

sammenlikning.

Spørsmål: 

I hvilken forstand kan det 

være forståelig? 



…og vi lever i et parallellsamfunn ??

Avgrensing av tettstedet Hovden (rød grenselinje) og omliggende 
tettbygde fritidsbyggområder (grønn grenselinje). 

«Det andre» Hovden, det som 

har ni ganger så mange boliger 

som (SSB-)tettstedet Hovden, 

hvor er det, og hvor telles det 

opp? 

Det telles opp hos SSB i en 

annen og separat statistikk. 

I folkeregisteret er «det andre» 

Hovden usynlig – så i «det 

andre» Hovden telles bare 

bygninger, og ikke folk.

Poenget: å forstå Hovden som 

den røde boligstrukturen 

åpenbart er utilstrekkelig. 

Tettstedsdefinisjonen anvendt 

på samfunn som Hovden har 

liten informasjonsverdi alene.



Beboertype «Gjensynets lov» Økonomisk aktør Formål

Heltidsboende Regulært tilstede
Investor – bolig

Forbruker

Dagligliv

Arbeid og skole

Deltidsboende Gjentakende tilstede
Investor – bolig

Forbruker
Fritid

Turister Besøker en gang eller to Forbruker Fritid



Type sivil infrastruktur

veg

Kommunalteknikk

Kommunale tjenester

Kommuneøkonomi

vann og avløp

renovasjon

beredskap og velferd – liv og helse, bygninger osv

anlegg for løyper, stier, aktiviteter Fellesgodeproblematikk

varer og tjenester for livsopphold, aktiviteter osv. Markedsøkonomi



Type sivil infrastruktur

veg

Kommunalteknikk

Kommunale tjenester

Kommuneøkonomi

vann og avløp

renovasjon

beredskap og velferd – liv og helse, bygninger osv

anlegg for løyper, stier, aktiviteter Fellesgodeproblematikk

varer og tjenester for livsopphold, aktiviteter osv. Markedsøkonomi

En forhandlet økonomi ↔ staten

Innbyggertallet en viktig parameter 

i forhandlingene

Innbyggertallet er ment å skulle 

representere brukerbelastningen 

på kommunale tjenester.

Folkeregistret er pålitelig. 

Men hva med validiteten her? Men, hvor godt måler vi brukerbelastningen ved innbyggertallet?

Normann-utvalget (demografi): 

Til byen, til byen! 

Og fritidsboligutviklingen er den største moturbaniseringstrenden – utenfor folkeregistret



Type sivil infrastruktur

veg

Kommunalteknikk

Kommunale tjenester

Kommuneøkonomi

vann og avløp

renovasjon

beredskap og velferd – liv og helse, bygninger osv

anlegg for løyper, stier, aktiviteter Fellesgodeproblematikk

varer og tjenester for livsopphold, aktiviteter osv. Markedsøkonomi

Konklusjon:

I (små) kommuner med mange 

deltidsboende kan:

• balansen mellom brukere og 

belastning bli betydelig

• det er mangel på metoder 

(statistikk, registre, målinger 

osv) for å adressere ubalansen

• Kan skje: Kommuneøkonomien 

blir svekket 
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Boligbyggutviklingen i tettstedet Hovden, Bykle 
kommune.

Fritidsbygg Enebolig



Type sivil infrastruktur

veg

Kommunalteknikk

Kommunale tjenester

Kommuneøkonomi

vann og avløp

renovasjon

beredskap og velferd – liv og helse, bygninger osv

anlegg for løyper, stier, aktiviteter Fellesgodeproblematikk

varer og tjenester for livsopphold, aktiviteter osv. Markedsøkonomi
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Boligbyggutviklingen i tettstedet Hovden, Bykle 
kommune.

Fritidsbygg Enebolig

Lokaløkonomien er en markedsøkonomi. 

I markedet er det ikke brukere, men 

kunder og forbrukere. 

… og dette volumet av deltidsboende 

husholdninger gir et større markeds- og 

befolkningspotensiale også for lokalt 

næringsliv; 

to typer markedsdynamikk:

forbruk som av/på-markeder

investering (bolig) som vedvarende



BYGGE BRUKE & PÅ/OM-BYGGE

2000 -2018 fjellområdet:

Bygget for minimum

130 milliarder kroner

2000 -2018 minimum 90 milliarder kroner

2000 -2018

??

Verdiskaping = lønn pluss profitt



Fire politikkutfordringer: 

• «konfeksjon» og store firma → fordel 

«industri»

• Tiltak: arealpolitikk (hvor mange og hvor), 

næringspolitikk (hvordan stimulere til 

lokalt næringsliv)

• Investering og forbruk

• Byggendring: «skreddersøm» → fordel 

hjemmebane

• Varehandel – OK ,men lite profitt blir igjen 

i lokalsamfunnet

• Målepunkt (men ikke tiltakspunkt)

• Fordeler og ulemper som ikke er prissatt -

eksempel

• Økte utslipp, økt bruk av allmenningsrett

• Økt etterspørsel, tilføres kompetanse-

ressurser 



• Markedssvikt

• Fordelingssvikt

• Verdikapring



• Markedssvikt

• Monopol og «flyplasseffekt»

• Eksternaliteter

• Fellesgoder

• Asymmetrisk informasjon



• Fordelingssvikt

• Eksempel: de som får regulert arealet sitt 

til  fritidsboliger, er det store dømet på 

fordelingssvikt



Politikk for verdiskaping

Arbeidskraft og kapital 

• Å skaffe arbeidskraft som buset seg i 

kommunen

• Å sikre at overskudd i bedriftene (profitten) 

blir i kommunene

Verdikjede versus spesialisering

Eksportstrategi

Primærmarknad og Ettermarknad

Offentleg sektor som verdiskapar og fordelar 

Politikk mot marknadssvikt

Monopol-politikk

Politikk og eksternaliteter.

Fellesgode-politikk 

Politikk for lik informasjon 

Skatt 



Kommuneplanenes samfunnsdel skal synliggjøre langsiktige utfordringer, 

mål og strategier for lokalsamfunnet som heilskap og kommunen som 

organisasjon, mens arealdelen skal visa sammenhengen mellom framtidig 

samfunnsutvikling og arealbruk. Dette innebærer at kommunen og bør 

behandle fritidsboligutvikling, på lik linje med anna utvikling av bolig- og 

næringsareal, friareal og infrastruktur. 


