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Hytta er blitt bolig 

Foto: Jan Hausken Foto: Frank Haughorn



Igangsettingstillatelser økte med 40 % fra 2020 til 2021
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Eksisterende fritidsbebyggelse
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Nye fritidsbygg
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Fritidsbebyggelsen konsentreres, status 2020
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SSB har mye statistikk om fritidsbebyggelse



Hyttebygging gir muligheter og utfordringer

• Lokale arbeidsplasser 

• Bedre tilbud av varer og tjenester

• Hytteeiere er deltidsinnbyggere

• Nedbygging av natur 

• Utslipp av klimagasser og økt energibruk

• Konflikter med stedbunden næring
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Foto: Bjørn Casper Horgen



Ny veileder kommer

• Hvilke hensyn må vi ta ved 

planlegging av fritidsbebyggelse?

• Hvordan gjør vi det?

• Målgruppe 

• kommuner, statlige og regionale 

myndigheter, planleggere, utbyggere, 

organisasjoner
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Kommunen er planmyndighet – staten gir føringer

«Fylkeskommunene og kommunene legger 

til rette for en bærekraftig utvikling i fjell og 

utmark og har særlig oppmerksomhet rettet 

mot områder med stort utbyggingspress. 

Dette skjer blant annet ved å fastsette 

langsiktige utbyggingsgrenser»
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Samfunnsdelen fastsetter hyttepolitikken 

• Hvilken karakter skal fritidsboligområdene ha?

• Hvor omfattende skal ny utbygging være? 

• Hvor raskt skal utbyggingen skje? 

• Hvordan kan fritidsbebyggelsen bidra til lokal 
verdiskaping og samfunnsutvikling?

• Hvor skal sentrumsfunksjoner dekkes?

• Skal det tillates fast bosetting i 
fritidsboligområdene?

• Skal eldre bygningsmiljøer utvikles til reisemål og 
fritidsboligområder?

• Hva er konsekvenser for kommunale tjenester og 
kommunens økonomi?
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Samfunnsdelen til Hol kommune



Regionale og interkommunale planer 

samordner utviklingen i flere kommuner 
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Arealdelen avklarer utbyggingsmønster og gir 

rammer for utbygging

• Bygger på langsiktig arealstrategi og 

oppdatert kunnskap om verdier

• Fortetting reduserer arealbeslag og 

transportbehov

• Tidligere godkjente områder vurderes før 
nye områder legges inn

• Arealregnskap viktig

• Kommunedelplan eller områderegulering 

for områder som trenger mer detaljerte 

avklaringer
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Kommuneplan for Flå
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Naturverdier må sikres

• Unngå bygging 

- i og over skoggrensen

- på myr og våtmark

- som har negative konsekvenser for villreinen

- i strandsonen langs sjø og vassdrag

- nær hekke- og næringssøkområder til truede 

og sårbare fuglearter 

• Ivareta grønn infrastruktur med vegetasjonsbelter 

og åpne bekker



Utbyggingsform og arealbeslag

Illustrasjoner: Skaara arktiekter
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Friluftsliv må planlegges

• Tilretteleggingstiltak planlegges 

samtidig med bebyggelsen

• Lokalisering av anlegg som gir 

store inngrep må vurderes grundig
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Foto Bjørn Casper Horgen



Strandsonen langs sjø og vassdrag må sikres
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Foto: Norsk turistutvikling



Unngå konflikter med stedbunden næring
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Naturfare skal avklares

Foto: Frank Haughorn
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Teknisk infrastruktur må avklares tidlig 

• Tilpasses områdets beliggenhet

• Løses for området samlet 

• Energiforbruk kan reduseres 

gjennom plassering i terrenget, 

vegetasjonsbelter, størrelse og 

utforming

• Kollektivtilbud bør vurderes der det 

er grunnlag



De store fritidsboligområdene må planlegges som steder

• Helhet sikres gjennom kommunedelplan eller 
områderegulering 

• Prinsipper for by- og tettstedsutvikling må legges til 
grunn: 

• Fortetting og avgrensning av byggeområder

• Sentrumsområder med møteplasser

• Grønne korridorer

• Bebyggelse tilpasset stedet og lokal byggeskikk

• Masterplaner for destinasjoner må utarbeides i tett 
dialog med kommuner og regionale/statlige 
myndigheter 
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Reguleringsplaner sikrer kvalitet gjennom 

planløsning og bestemmelser
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Bratt terreng krever tilpasset bebyggelse 
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Fritidsbebyggelse bør planlegges uavhengig av 

eiendomsgrenser
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Medvirkning forebygger konflikter

• Skal gjennomføres i alle 

planprosesser 

• Må være reell

• Næringsaktører, organisasjoner, 

hytteeiere, fastboende

• Ta hensyn til hytteeiere som ikke er 

innbyggere
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