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INNLEDNING - BAKGRUNN 

Dette notatet inneholder dels ei situasjonsvurdering mht befolkning og bosetting i Gudbrandsdalen, 

dels forslag til problemstillinger som deltakerne i ByR2-prosjektet1, heretter kalt ByR-partnerskapet, 

bør arbeide med utover i prosjektperioden innen dette deltemaet for å oppfylle prosjektmålet om å 

«Utvikle Lillehammer og Gudbrandsdalen til en attraktiv og ledende bo- og fritidsregion med 

utgangspunkt i by og fjell og de muligheter som ligger i moderne bosetting»2. 

Vurderingene av nåsituasjonen vil aldri kunne bli fullstendige, men vi mener de er tilstrekkelig til å 

komme i gang med det omforente utviklingsarbeidet som ByR-partnerskapet har forpliktet seg til å 

gjøre i ByR 2- søknaden. Det samme gjelder de forslagene til tema og tiltak som vi skisserer i del 2; de 

er gode og viktige å ta stilling til. Det er styringsgruppa og Gudbrandsdalspolitikerne som avgjør både 

valg av tema og tiltak, og hvordan BYR-partnerskapet rent praktisk skal arbeide med disse. Så vil det i 

det kommende utviklingsarbeidet sikkert komme opp behov for å fylle inn med mer fakta, og kanskje 

også nye problemstillinger.  

ByR 1-prosjektet munnet ut i ei grundig samfunnsanalyse av samspill og samarbeid innad i 

Gudbrandsdalen/ByR-regionen, ØF-rapport 10/2014 Gode i hop Samspill og samarbeid mellom 

Lillehammer og omland3. Det kom klart fram av analysearbeidet at fjell og fritidsboliger var et 

sentralt tema som ByR-partnerskapet/Gudbrandsdalssamfunnet ville utvikle samarbeid om.  

Utgangspunktet er en erkjennelse om at stadig flere av oss kan i løpet av året, og i løpet av livet, 

veksle mellom boliger/bosteder, både innenlands og utenlands. Det skarpe skillet mellom bolig og 

fritidsbolig har derfor i mange år vært i oppløsning, også i Gudbrandsdalen og i byen Lillehammer. Alt 

i 2002 kunne NRK Hedmark og Oppland melde om problemer med at folk ville bo permanent på 

hytta4. Det er all grunn til å tro at dette ønsket vil forsterkes framover, av mange ulike årsaker: Økt 

privat kjøpekraft, et mer fleksibelt arbeidsliv, økt mobilitet og tilgjengelighet, økt standard på 

fritidsboligene, en økt andel pensjonister, og det at bygd og fjell er attraktive områder å leve i, ikke 

minst i ferie og fritid. Fra et samfunn med heltids- og fritidsboliger beveger både hushold/familier og 

samfunn seg over i et samfunn med flerhushjemi der skillet mellom heltids- og fritidsbolig, fast 

bosetting og fritidsbosetting, gradvis viskes mer ut. 

Vi vet, bl.a. fra ByR1- samfunnsanalyse, at fritidsboligeiere har et forbruksmønster som ligner mye på 

de bosattes, og derfor bidrar til å sikre og utvikle den lokale sysselsettingen og servicenivået innen 

bygg og anlegg, varehandel, servering, opplevelsesproduksjon mv. I stadig sterkere grad vil dette 

også kunne omfatte kommunale – fylkeskommunale - statlige tjenestetilbud innen helse og omsorg, 

kanskje også barnehage og skole. Derfor understreket BYR-partnerskapet i sin søknad til Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet at det vil kunne være fruktbart, ja rett og slett nødvendig, å kraftig 

tone ned, kanskje til og med viske ut skillet mellom bolig og fritidsbolig, mellom boende og deltids-

/fritidsboende5 i alt plan- og utviklingsarbeid. 

                                                           
1 https://byregionlg.wordpress.com/om-byregionprogrammet/  
2 https://byregionlg.files.wordpress.com/2015/11/prosjektbeskrivelse-byr2-1602151.pdf 
3 http://www.ostforsk.no/wp-
content/uploads/2015/01/102014_Gode_i_hop_Samspill_og_samarbeid_mellom_Lillehammer_og_omland.pd
f 
4 https://www.nrk.no/ho/problem-dersom-folk-vil-bo-pa-hytta-i-oppland-1.28124 
5 https://byregionlg.files.wordpress.com/2015/11/sc3b8knadbyr2-2015-2017.pdf 

https://byregionlg.wordpress.com/om-byregionprogrammet/
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Utfra denne erkjennelsen ble det som nevnt innledningsvis formulert følgende prosjektmål i ByR 2- 

søknaden:  

Utvikle Lillehammer og Gudbrandsdalen til en attraktiv og ledende bo- og fritidsregion med 

utgangpunkt i by og fjell og de muligheter som ligger i moderne bosetting. 

 

Utfordringer ble formulert til å være følgende: 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? Begrepet moderne bosetting blir brukt for å favne den flerhushjem-

situasjonen som i voksende grad preger dalen vår, men vil også inkludere tematikken bo- og 

driveplikt og salg- og prisreguleringer av landbrukseiendom. Vi har underveis i arbeidet også mottatt 

innspill på bl.a. behovet for utleieboliger for unge innflyttere, innvandrere og sesongarbeidere i 

reiselivet. 

 

Dette innebærer at følgende sentrale problemstillinger bør belyses og avklares i Gudbrandsdalens 

videre plan- og utviklingsarbeid: 

• 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 

Det vil være nødvendig å se nærmere på både relevant lov- og regelverk og hvordan dette blir 

praktisert i Gudbrandsdalen. 

Kunnskapsinnhenting 

Vi har hentet informasjon fra forskningsrapporter, offentlig tilgjengelig statistikk, planer og annen 

litteratur. Dette har gitt oss et nyttig innblikk i hva som foreligger av forskning og utredninger på 

disse områdene per i dag, og noe av det er vist til i fotnoter utover i dokumentet. Det er likevel mye 

ugjort forskningsmessig på de ulike temaene som berøres i forbindelse med moderne bosetting. 

Samtidig mener vi dette er tilstrekkelig til å vise det potensialet som ligger i ei slik satsing for 

Gudbrandsdalen. Vi vet nok til å ta et skritt videre. Så kan vi fylle på med mer nødvendig kunnskap 

under vegs.  

Vi har i tillegg arrangert tre regionale møter der vi inviterte 1-3 relevante fagpersoner/politikere fra 

hver enkelt kommune for å «fullføre og kvalitetssikre kartleggingsarbeidet», som vi skrev i 

invitasjonsbrevet. Relevante fagpersoner fra Fylkeskommunen, Fylkesmannen og regionale 

statsetater har også bidratt. I etterkant av disse møtene har vi i tillegg intervjuet et knippe personer 

fra forvaltningen og en eiendomsmegler, og vi har hatt et arbeidsmøte med alle BYR-kontaktene i 

Gudbrandsdalskommunene6. Møtene og samtalene har vært preget av et stort og godt engasjement 

og resultert i mange nyttige innspill, både mht fakta og refleksjoner over hva som bør være videre 

                                                           
6 https://byregionlg.files.wordpress.com/2015/12/nyhetsbrev-juli-2016.pdf 
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utviklingsarbeid. Mange i Gudbrandsdalen har lenge arbeidet med disse problemstillingene, og 

mange melder at de vil forsterke arbeidet framover. Slik sett er det forestående utviklingsarbeidet på 

veg til å bli godt forankret faglig administrativt. Det politiske forankringsarbeidet er imidlertid knapt 

påbegynt utover at styringsgruppa er politisk ledet og har regionsrådslederne som medlemmer. Hele 

BYR-prosjektet hviler på at Gudbrandsdalspolitikerne nå setter seg i førersetet. 

 

DEL 1 NÅSITUASJONEN - 5 PÅSTANDER  

Vi tar utgangspunkt i fem påstander og/eller temaområder som vi har bedt våre møtedeltakere og 

intervjupersoner kommentere. Påstandene er utviklet, og temaområdene er valgt, som et resultat av 

vår gjennomgang av eksisterende lovverk og relevante utredninger og rapporter. Samtidig dekker de 

tilsammen de sentrale problemstillingene som er presentert i ByR 2-søknaden. I tillegg presenterer vi 

et punkt om rettigheter og plikter for de som eier/bor i /bruker fritidsboliger. 

 

Påstand nr 1 om plan- og bygningslov og praksis: Hvis offentlige planmyndigheter 

ønsker ei mer helhetlig tilnærming til bolig- og fritidsboligbygging, er ikke dagens plan- og 

bygningslovgivning til hinder for det. Samtidig har Gudbrandsdalskommunene en plan- og 

byggesakspraksis kjennetegnet ved noen systematiske ulikheter i måten en planlegger og 

byggesaksbehandlerboliger og fritidsboliger på. 

Hva er praksis, hva er debattene? De langt fleste besvarer bekreftende i den forstand at det er knapt 

noe i lov- og regelverket som hindrer kommunene å foreta ei likebehandling av bolig og fritidsbolig 

plan- og bygningsmessig. Det gjelder lokalisering, bygningsteknisk, arkitektonisk osv. Hvis en 

kommune f.eks. vil stille de samme byggetekniske krav til fritidsbolig som til bolig, så kan den juridisk 

gjøre det. Det samme gjelder krav til infrastruktur, utearealer osv. Så vil en sjølsagt ikke kunne 

likebehandle i motsatt retning, det å la bolig slippe unna med å bli godkjent etter de lempeligere 

kravene som gjerne stilles til fritidsboliger som bare skal brukes på fritid-/deltid. Det er nemlig noen 

substansielle juridiske forskjeller som bl.a. byggeteknisk forskrift/standard, universell utforming og 

tilgjengelighet, krav til vegtilknytning, krav til vann og avløp, sikkerhetskrav, krav til lekeareal og 

grøntstruktur m.m., men med glidende overgang til å være mer et utslag av ulike praksiser, av ulike 

plankulturer. 

Den ulike praksisen for bolig /boligområder og fritidsbolig/fritidsboligområder gjelder bl.a. 

lokalisering/hvor det skal bygges; i sentrum, nede i bygda, i dalsida, på fjellet? Videre, det gjelder 

krav til garasje, veiadkomst, parkering, lekeplasser, grøntareal. Det gjelder også krav til gjerder, 

bygningsstørrelse og utforming/arkitektur, tomtestørrelse m.m.  Mange vi mene at det er ulike 

kriterier for hva som er en god bolig /et attraktivt boligområde som en god fritidsbolig /et attraktivt 

fritidsboligområde. Det være seg både faglig, etterspørselsmessig og politisk. Kostnader er også et 

sentralt element her, da like byggetekniske krav på bolig og fritidsboliger vil øke kostnadene ved 

bygging av fritidsboliger. Gjengse oppfatninger om hva som er rett og riktig gir klare føringer for 

praksis, vel så mye som lovverket. Det synes samtidig som det er noen forskjeller mellom 
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kommunene mht hva god praksis innebærer både når det gjelder nybygging, 

restaurering/oppgradering og bruksendring. 

Noen kommuner har drøftet dette noe mer prinsipielt i planverket sitt bl.a. fordi de merker en økt 

pågang av søknader om bruksendring fra bolig og landbrukseiendom til fritidsbolig og omvendt. 

Ringebu kommune har f.eks. utarbeidet en veileder på dette temaet7. Regionrådet Nord-

Gudbrandsdalen har fått utarbeidet en grundig fagrapport om temaet felles boligpolitikk for 

regionen8 

Oppsummert 

• Knapt noe hindrer en kommune juridisk å løfte kravene til nye fritidsbolig og 

fritidsboligområder opp til bolig- og boligområdestandard. I hvor stor grad dette er gjort 

varierer fra kommune til kommune og etter hva slags fritidsboligutbygging det gjelder. I 

sentrale, tungt utbygde reiselivsdestinasjoner der folk tilbringer lange perioder i hyttene sine, 

er det mer naturlig å både stille strenge kvalitetskrav, og etterspørre fritidsbolig / 

fritidsboligområder av boligliknende standard. Samtidig er nok hovedårsaken til at hytter 

bygges større og kvalitetsmessig nærmere boligstandard at det er dette som i stadig større 

grad etterspørres.  

• Når det gjelder dispensasjoner, både fra bolig til fritidsbolig og omvendt fra fritidsbolig til 

bolig, viser informantmøtene at det er noe ulik kommunal dispensasjonspraksis i 

Gudbrandsdalen. Et interessant poeng, som taler for en liberal praksis mht å imøtekomme et 

ønske om å bo på heltid i fritidsboligen, er at mye av den eksisterende boligmassen har en 

byggeteknisk standard som er dårligere enn mange av de nye fritidsboligene. 

 

Påstand nr 2 om spredt og tett utbygging: Det er feltutbygging som dominerer, både når 

det gjelder boliger og hytter. Myndighetene vil det, og beboerne vil det. Hovedbildet er preget av at vi 

har fire former for bosetting i Gudbrandsdalen i dag med slike kjennetegn:  

1) Boliger/boligtomter i tettsteder/boligfelt: Jevnt over relativt lave priser på tomt og bolig, og 

ulike kommunale incentiver for økt utbygging 

2) Fritidsboligområdene på fjellet: Jevnt over relativt høye priser på tomt og fritidsbolig, men 

varierende. Stort utbud, ingen kommunale incentiver for å fremme etterspørsel utover det 

som ligger i planlegging og stedsmarkedsføring 

3) Småbruk/gårdsbruk (landbrukseiendommer): Tilsynelatende høy etterspørsel, men få til 

salgs. Et politisk og juridisk regulert marked som nå er under debatt nasjonalt som lokalt–

stikkord konsesjon, bo- og driveplikt, prisregulering m.m. Varierende prisnivå 

4) Spredt bosetting: Noe etterspørsel, varierende pris, varierende kommunal 

tilrettelegging/praksis 

                                                           
7 https://www.ringebu.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=11100&FilId=1057 
8 http://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2014/11/062014.pdf 
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Hva er praksis, hva er debattene, i hvor stor grad stemmer dette hovedbildet?  Vi fikk svar i mange 

ulike retninger både om nåsituasjonen og om hva som kan være ønskelig framover, eventuelt om 

behov for lovendringer. Det er ikke minst tydelig at virkeligheten er ulik i dalen vår, mellom by og 

land, mellom dal og fjell og mellom nord og sør. Dette forklarer sikkert en del av den ulike praksis og 

lovfortolkning i kommunene. 

Det blir bekreftet av våre informanter at rådende nasjonal politikk er sentralisering og fortetting når 

det gjelder bolig/boligområder. Argumentasjonen fra nasjonalt hold er todelt. For det første er det 

tett, sentral utbygging som de gir de mest attraktive bomiljøene. Fagmiljøene sier det, det synes som 

«folk flest» sier det, og det er vedtatt nasjonal politikk. For det andre er det fornuftig fordi det 

reduserer transportbehovet, minsker presset på omdisponering av dyrka mark og uheldige inngrep i 

kulturlandskapet. Det er enklere og billigere å bygge ut og drifte, både teknisk infrastruktur (veg – 

vann – avløp – energi – IT) og sosial infrastruktur som skole – omsorg – kulturtilbud m.m. Et spredt 

bosettingsmønster er alt i alt dyrere i drift, og miljømessig dårligere, både mht naturmiljø og sosialt.  

På nettsida Plan Oppland9 finner vi en oversikt over lov- og regelverk og politiske styringssignaler fra 

både nasjonale og regionale planmyndigheter, f.eks. når det gjelder utbyggingsmønster, lokalisering 

av varehandel og hensyn til landskap og jordvern10. Det er verdt å merke seg at det ikke finnes noe 

oppdaterte styrings- og veiledningsdokumenter for planlegging og bygging av fritidsboliger. Den siste 

veilederen er 11 år gammel T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse11. 

Samtidig har regjeringen på ulike måter signalisert at planmyndigheter skal praktisere en liberal 

dispensasjonspraksis bl.a. i forslag til endringer i plan- og bygningsloven12, noe som vil gjøre det 

enklere å få fradelt og bebygd spredtliggende tomter både til bolig og fritidsbolig om kommunene 

ønsker det.  Det kommunale selvstyret skal vektlegges enda sterkere.  

Hovedbildet er likevel at både kommunale myndigheter og flertallet av de som trenger/etterspør 

boliger/leiligheter ønsker ei sentrumslokalisering. Ungdom, innvandrere/nye landsmenn- og kvinner, 

eldre/pensjonister, men også småbarnsfamilier er alle grupper som oftest vil ha hus/leilighet i 

sentrum. 

Eiendomsmeglere vi har vært i kontakt med kan imidlertid også bekrefte at det er en viss etterspørsel 

etter både småbruk, spredtliggende boliger og det å kunne sjøl finne seg ei tomt utenfor sentrum der 

en kan realisere drømmen om et frittliggende hus på landet/i bygda. Noen vil mene at nettopp det å 

kunne komme en slik etterspørsel i møte, vil kunne trekke til seg nye innflyttere til dalen vår. Noe av 

denne etterspørselen representerer nok et ønske om en fritidsbolig mer enn et ønske om bolig. 

Noen grunneiere ønsker også å selge slike spredtliggende tomter. Myndigheter kan også ønske 

spredt boligbygging for å sikre et desentralisert offentlig og privat tjenestetilbud som skole 

barnehage, butikk m.m., og for å bevare bygdemiljøet for de som alltid vil måtte bo spredt, som 

gårdbrukere.  

                                                           
9 http://www.planoppland.no/ 
10 http://www.planoppland.no/Veiledning/Samordnet-bolig-areal--og-transportplanlegging/ 
11 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-1450-planlegging-av-fritidsbebyggelse/id88355/ 
12 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-plandelen-av-plan--og-
bygningsloven-mv/id2428529/ 
 

http://www.planoppland.no/
http://www.planoppland.no/Veiledning/Samordnet-bolig-areal--og-transportplanlegging/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-plandelen-av-plan--og-bygningsloven-mv/id2428529/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-plandelen-av-plan--og-bygningsloven-mv/id2428529/
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Når det gjelder fritidsbolig ser vi samme trenden i retning av feltutbygging og fortetting. Det synes 

som om både utbyggere og planmyndigheter ønsker dette, og det er her også den store 

etterspørselen har vært de siste årene.  

Det er likevel gjennomgående tydelig at det råder stor usikkerhet og uenighet mht behov og 

etterspørsel etter bolig – fritidsbolig – småbruk – garder – setrer, heltid – deltid, eie – leie, tett – 

spredt, dal – fjell m.m.  

Tall fra Norges Eiendommer (tidligere kalt GAB-registeret) viser at det i perioden fra og med 2010 og 

fram til juni 2016 er bygd 1260 boliger og 3106 fritidsboliger i Gudbrandsdalen (tabell 1). Det er altså 

blitt bygd nesten tre ganger så mange fritidsboliger som boliger i Gudbrandsdalen. I Ringebu er tallet 

6 ganger så mange mens det i Lesja og Øyer er bygget mer enn 10 ganger så mange.  Ut fra en visuell 

kartanalyse vil vi anslå at ca en femtedel (20 %) av boligene og 5-10 % av fritidsboligene bygget i 

denne perioden er bygd spredt (enten «alene» eller på steder med 2-5 andre hus i nærheten).  I 

antall utgjør de omtrent det samme, vel 200 både spredtbygde boliger og fritidsboliger. De fleste 

kommuner ligger på om lag 20-30 % spredtbygde boliger (Lillehammer og Dovre har en vesentlig 

lavere andel), mens det er en litt høyere andel spredtbygde fritidsboliger fra Nord-Fron og nordover 

(unntatt i Lesja), enn i kommunene lengre sør.  

Så er det store variasjoner innad i dalen vår, både når det gjelder hvor det bygges, andel bolig og 

fritidsbolig og andel tett-spredt. Både bolig og fritidsboligbyggingen er størst i sør-Gudbrandsdalen, 

men særlig bygging av fritidsboliger har et stort omfang i hele Gudbrandsdalen, unntatt Lom.  

 

Tabell 1. Antall boliger og fritidsboliger bygget fra og med 

2010 tom juni 2016 (kilde: Norges Eiendommer) 

    

 Boliger Fritidsboliger FB/Bolig 

Lesja 36 444 12,3 

Dovre 15 69 4,6 

Sel 80 163 2,0 

Vågå 52 136 2,6 

Lom 44 11 0,3 

Skjåk 51 64 1,3 

Nord-Gudbr. 278 887 3,2 

Nord-Fron 154 423 2,7 

Sør-Fron 51 147 2,9 

Ringebu 59 379 6,4 

Midt-Gudbr. 264 949 3,6 

Øyer 76 788 10,4 

Gausdal 127 277 2,2 

Lillehammer 515 205 0,4 

Sør-Gudbr. 718 1270 1,8 

Gudbrandsdalen 1260 3106 2,5 
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Oppsummert 

• Når ByR-partnerskapet skal arbeide med moderne bosetting, med å utfordre skillet mellom 

bolig og fritidsbolig, er det viktig å erkjenne hvor ulik situasjonen er innad i Gudbrandsdalen 

mht fordelingen mellom tett – spredt og bolig – fritidsbolig. Det er viktig at Gudbrandsdalen 

utvikler en samordnet politikk – internt og eksternt – på disse områdene, men den skal trolig 

være ulik for ulike kommuner/regioner i Gudbrandsdalen. 

• Når det gjelder nasjonal boligpolitikk, kan det synes som om nasjonale myndigheter 

dobbeltkommuniserer i noen grad ved både å tilrå fortetting/sentralisering og å samtidig 

akseptere de omdisponeringene/dispensasjoner som kommunene innvilger om å få fortsatt 

bygge spredt. Den kommunale praksisen når det gjelder spredt boligbygging synes å være 

noe ulik innad i Gudbrandsdalen. 

 

Påstand nr 3 om eie – feste - leie: Det har vært og er en tradisjon ved praktisering av PBL å 

betrakte salg- leie – bortfeste av fritidsbolig/ fritidsboligtomter som en del av gards-

\eiendomsoverdragelsen, som næring og/eller del av et arveoppgjør. En har f.eks. sett med særlig 

velvilje til omdisponering av areal til fritidsboliger/boliger til søsken i forbindelse med 

gardsoverdragelse. 

Våre informanter bekreftet dette med det næringsmessige, mens det med arveoppgjør nok mer 

hører historien til. Fortsatt er det i enkelte kommuner en debatt om en ikke burde feste bort, ikke 

selge tomter/bebygde tomter, for dermed å sikre garden ei årlig inntekt basert på gardens 

utmarksressurser.  

Oppsummert 

• Det kan synes som om denne debatten var sterkere for noen år siden, dette med at 

grunneiere ikke burde gi fra seg eiendomsretten, men bedre sikre seg årlige inntekter og 

fortsatt eiendomsrett. En Østlandsforskningsrapport fra 2003 foretar en grundig 

presentasjon av dette forholdet13. 

• De siste års debatt om festeinstituttet kan ha skremt både grunneiere og fritidsboligkjøpere 

vekk fra feste og over til eie14 15 

 

Påstand nr 4 om omdisponeringer og dispensjoner: Jordlova og annet 

naturforvaltningslovverk er enklere å dispensere fra når det gjelder bolig/boligområder enn 

fritidsbolig/fritidsboligområder 

Den gjengse tilbakemeldinga på møtene er at etablert praksis, uavhengig av om §9 i Jordlova gir 

hjemmel for det eller ikke, er at det er enklere å omdisponere dyrka og dyrkbar jord til bolig enn til 

fritidsbolig. I og med at fritidsboligutbygging primært har skjedd oppe fra bygda har dette til nå vært 

                                                           
13 http://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2014/11/042003.pdf 
14 http://www.hytteforbund.no/tomtefesteloven-2015/ 
15 http://elvestrand-hyttegrend.no/wp-content/uploads/2015/10/Tomtefesteloven-Landbruksunntaket.pdf 
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en sjelden problemstilling i Gudbrandsdalskommunene.  Det samme gjelder utbygginger i.f.t annet 

naturressurslovverk som Naturmangfoldloven, Skogbruksloven og Friluftsloven. 

Oppsummert 

• Den etablerte plan- og dispensasjonspraksisen i dag er at boligutbygging lettere utløser 

omdisponeringer enn fritidsboligutbygginger, noe som trolig også er i samsvar med lovens 

intensjon. 

• Denne forskjellspraksisen, og hele verneinstituttet, vil komme under press om, jfr. påstand 1 

og 2 ovenfor, 

- skillet mellom bolig /boligutbygging og fritidsbolig/fritidsboligutbygging blir visket ut 

- etterspørselen etter bolig -/fritidsboligutbygging nede ei bygda øker (spredt og/eller i 

felt) 

- kommuner og/eller grunneiere ønsker å offensivt å trekke til seg nye hel-

/deltidsinnbyggere ved å lokke med muligheter for store, enkelttomter nede i bygda osv. 

• Det synes å være ulik kommunal omdisponerings- og dispensasjonspraksis i Gudbrandsdalen, noe 

som er en naturlig konsekvens av den lokale skjønnsutøvelsen som loven gir rom for. 

 

Påstand nr 5 om eierskifte, bo-, delings- og drivepliktbestemmelser og 

prisregulering: Virker dagens lov- og regelverk hemmende for bosetting og tilflytting, både for 

boliger og fritidsbolig? 

Dette er et komplisert lov- og praksisfelt. Hva er praksis, hva er debattene i kommunene våre?  
 
En hovedhensikt med alle disse bestemmelsene er å sikre lokalt eierskap til bl.a. jord- og skog-

eiendommer, men også boliger. Dette har gitt oss en konsesjonslovgivning som skal kunne favorisere 

slikt eierskap bl.a. ved prisregulering og en mulighet til å innføre ei 0-konsesjonsgrense ved salg og 

kjøp av bolig for å sikre fortrinnsrett til de heltidsbosatte/fast bosatte osv.  

Bestemmelsene er omstridt og omdiskuterte politisk og faglig bl.a. fordi de griper inn i 

eiendomsrettsinstituttet og utfordrer oppfatninger om hvem som skal kunne bo og virke i 

bygdesamfunnene våre – fastboende eller ferie- og fritidsfolk? En praktisk tilleggsproblemstilling er 

at det er vanskelig å kontrollere om noen overholder boplikten eller ikke. Andre hevder at alle disse 

regulerigene er kontraproduktive. Det må være bedre med offensive og positive deltidsbosatte, enn 

tomme hus, enn eiendommer som ligger der ubebodde og usolgte i påvente av en mulig 

heltidsbosatt vil kjøpe det. 

Våre inntrykk fra regionmøter og telefonsamtaler er at det er sprikende oppfatning både om hva som 

er rådende kommunale regelverk og praksis, og hva som bør være rådende lovverk og praksis. 

Mangfoldet blir forsterket ved at noen kommuner har innført 0-konsesjonsgrense, de fleste ikke. 

Det foregår mange debatter i mediene, ikke minst knyttet til enkeltsaker. I september/oktober 

foregår det debatter i de politiske partiene og i kommunestyrene og fylkestinget fordi Landbruks- og 

matdepartementet har sendt på høring forslag til en rekke endringer i jord-, konsesjons- og 
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odelsloven16. I hovedsak går endringene ut på at den enkelte grunneier skal få større råderett over 

egen eiendom og ha større mulighet til å foreta disposisjoner uten reguleringer fra det offentlige. 

Arealgrensene for konsesjon, boplikt og odel heves, priskontrollen dels lempes på og dels fjernes, 

fradeling av tomt inntil 2 daa til bolig-/fritidsformål eller naust unntas plikt til å søke deling etter 

jordloven, og en rekke vilkår for å oppfylle driveplikten ved bortleie oppheves.  

 

Saksutredningen fra Rådmannen i Lillehammer viser på en dekkende måte hva debatten dreier seg 

om, derfor dette lange sitatet17:  

«Det kan være positivt mht. å få flere eiendommer på handel og dermed at eiendommer som 

i dag står ubebodd, eller på annen måte ikke fornyes eller utvikles, kan få nye eiere med det 

som følger av bosetting og utvikling. På den annen side kan endringen medføre at flere 

eiendommer, som i dag ville blitt solgt med konsesjonsvilkår om boplikt, blir benyttet som 

fritidseiendommer eller blir rene spekulasjonsobjekter … Rådmannen er generelt sett av den 

oppfatning at lovverket skal ivareta de som ønsker å bli i næringa og ha landbruket som 

levebrød, i større grad enn at lovverket skal ivareta interessene til de som ønsker å forlate 

næringa og i den sammenheng realisere kapitalverdier … Det en ser er at mange 

landbrukseiendommer som allerede er unntatt konsesjons- og boplikt står ubebodde og 

nærmest ubenytta. Eierne ønsker gjerne å sitte på disse eiendommene av ulike årsaker, det 

kan skyldes tilknytning til eiendommen, hensyn til andre slektninger eller tanker om framtidig 

verdiøkning. Etter rådmannens vurderinger kan en sementert eiendomsstruktur i liten grad 

relateres til konsesjon og odel». 

 

Avisa GD melder 23.09.16: «Dersom regjeringen forslag til nye arealgrenser i konsesjonsloven blir 

gjennomført, vil 470 gardsbruk i distriktet kunne selges på det frie markedet. – Ikke bra, mener 

kommunene». Uansett om dette er et dekkende bilde av situasjonen eller ikke, og hva som bør være 

framtidig politikk, så bekrefter dette hvor ByR-relevant temaet er. 

Et interessant utviklingsprosjekt i så måte i Norddalen er «Prosjektet 200 ledige hus»18. 

Prosjektlederen kunne på det regionale arbeidsmøtet melde om 400 ledige hus utenom boligfelt i 

Norddalen, og 200 som etterspør hus (for primært fast bosetting). Hva skal så til for å få solgt/leid ut 

langt flere av disse 400? Ei interessant tilleggsproblemstilling er dette med seter i forbindelse med 

gardsoverdragelser; skal en kunne selge de separat? 

Oppsummert 

• Disse temaene går rett til kjernen i ByR-prosjektet, og må spille en sentral rolle i det videre 

ByR-arbeidet. 

• Både våre møter og telefonsamtaler, og alle debattene som akkurat nå foregår i både lokale 

og nasjonale i media, i ulike interesseorganisasjoner, i og mellom politiske partier, viser at 

her må Gudbrandsdalskommunene på banen ved dels å kartlegge og drøfte egen praksis, 

dels å vurdere behovet for, og tilhørende konsekvenser av, mulig praksis- og lovendringer. 

                                                           
16 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forslag-til-endringer-i-konsesjonsloven-jordloven-og-
odelsloven/id2506199/ 
17 file:///C:/Users/700080/Downloads/Lillehammer%20kommune%20-%20saksutredning.pdf 
18 http://www.komtiloss.no/200-ledige-hus.303948.no.html 
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• Satt på spissen: Er eksisterende lovgivning og tilhørende praksis noe som hemmer oss i å nå 

ByR-prosjektmålet, eller er den ikke?  

 

Om rettigheter og plikter for bosatte på deltid, fritidsbosatte  

Her følger i tabellform en skissemessig status mht rettigheter og plikter. Her kan det både være 

mangler og behov for nyansering. Vi mener det likevel er godt nok som et situasjonsbilde for å få 

fram hovedpoengene. «Fritidsboligen» og fritidsboerne har flere rettigheter knyttet til seg enn 

kanskje både de selv og det offentlig er klar over. Det er videre grunn til å tro at det er ulik og uklar 

praksis og politikk hos Gudbrandsdalskommunene på dette området, kanskje også nasjonalt. 

Hva er praksis, hva er debattene? De langt fleste som deltok på de regionale arbeidsmøtene besvarer 

bekreftende i den forstand at dette er interessant problemstillinger som en må se nærmere på, både 

hva som er gjeldende praksis mht å komme rettmessige behov i møte, og ikke minst hva som bør 

være framtidig lov og praksis framover i Gudbrandsdalen hvis/når stadig flere vil oppholde seg stadig 

lengre i fritidsboligen.  

 

Rettigheter, muligheter og plikter 

 
Knyttet til personens 
folkeregister – 
registrerte adresse 

 
Knyttet til 
boligens/fritidsboligens/
-eiendommens 
adresse/lokalisering 

 
Knyttet til hvor en 
person oppholder seg, 
bolig/fritidsbolig/ 
overnattingsbedrift– 
oppholdsprinsippet 

 
Uavhengig av adresse, 
lokalisering, opphold 

 
Stemmerett ved valg 
kommune – fylke – 
nasjon 
 
Kommuneskatt 
 
Grunn- og videre-
gående skole inkl. 
skoleskyss 
 
Jakt – og fiske-
rettigheter 

 
Eiendomsskatt 
 
Vann/avløp/renovasjon 
(kommunalt) 
 
Beredskap generelt, 
brann (kommunalt), 
politi (statlig) 
 
Elektrisitet  
 
Informasjon om 
planer/tiltak som nabo 

 

 
Helse- og 
omsorgstjenester som 
- Hjemmesjukepleie 
- Legevakt 
- Institusjonsplass 
- Fysioterapi 
- Barnevern 
 
Sosialhjelp kommunal) 
+ NAV-ytelser generelt 
 
 
Beredskap ambulanse, 
legevakt 
 
Tannhelsetjeneste 
(fylkeskommunal) 

 
Rett til medvirkning 
etter plan- og 
bygningsloven 
 
Byggesaksbehandling 
 
NAV-ytelser (trygd, 
pensjon, uføre, 
arbeidsledighetspeng
er m.m. (stat) 
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I tillegg kommer tjenester som kommuner og fylkeskommunen kan tilby, eventuelt til subsidiert pris, 

som busstransport, tilgang til kontorplasser med tilhørende infrastruktur, etter- og 

videreutdanningstilbud ved studiesentra og høgskole m.m.  

Telemarksforskning foretok i 2015 på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet en 

grundig gjennomgang av rettigheter og plikter, inntekter og utgifter for fritidsboligen/fritidsbeboerne 

som er folkeregistrert i andre kommuner, TF-rapport nr. 34919. De foretok en caseundersøkelse av 

kommunene Ringsaker, Røros, Bykle, Trysil, Tjøme og Kragerø og hadde samtaler med 

representanter for Hytter i Valdres som er et samarbeid mellom de seks Valdreskommunene. De 

gjorde også en surveyundersøkelse rettet mot alle 255 hyttekommuner i Norge.  

For kommunale helse- og omsorgstjenester gjelder det såkalte oppholdsprinsippet, det at 

kommunene har plikt til å yte helse- og omsorgstjenester til personer som oppholder seg i 

kommunen, uavhengig av hvor de er bosatt. For institusjonsopphold kan hyttekommunen kreve 

refusjon fra bostedskommunen for utgifter Dette gjelder for alle aldersgrupper, og inkluderer også 

rusmiddelavhengige20.  

Rapporten inneholder for øvrige mange BYR-relevante drøftinger av kommunaløkonomiske inntekt 

og kostnader, men også samfunnsøkonomiske overslag. Ikke overraskende kommer det 

kommunaløkonomiske regnestykket ut i minus, på 2600 kroner per fritidsbolig for de tjenester som 

er inkludert i analysene. Alle casekommuner opplyser for øvrig at de praktiserer selvkost på VAR-

tjenester, samt byggesaksbehandling. Kommunene er pålagt å gjøre det på renovasjon, men kan 

«subsidiere» på andre tjenester. Vi har ikke oversikt over Gudbrandsdalspraksisen her.  

Telemarksforskning foretar noen interessante ByR-relevante økonomiske betraktninger når de sier 

følgende: «Det at fritidsboligene medfører større utgifter enn inntekter for hyttekommunene er i 

beste fall en nødvendig, men ikke tilstrekkelig, betingelse for å kompensere hyttekommuner 

gjennom det statlige overføringssystemet.» De peker på alternativer som brukerbetaling eller at 

hyttekommunen kan kreve refusjon fra bostedskommunen. De stiller også spørsmålet om et høyt 

antall hytter per innbygger er en ufrivillig kostnadsulempe som bør kompenseres, underforstått at 

dette er en villet økt kommunal utgift.  

Et særlig ByR-interessant arbeid er Hytter i Valdres-prosjektet, ikke minst det de har gjort på helse- 

og omsorgsområdet og når det gjelder medvirkning/deltakelse for fritidsboligbefolkningen i plan- og 

beslutningsprosesser21.  De har bl.a. systematisk arbeidet seg gjennom alle helse- og omsorgstilbud 

som fritidsbefolkningen har rett til men mest kan ha nytte og glede av, for så å drøfte hvordan 

Valdres kan bygge ut slike tilbud slik at Valdres kan utvikle seg til å bli «… den ledende regionen i 

Norden innenfor forebygging, behandling, rehabilitering og helseturisme.» 

 

I begrepet medvirkning og deltakelse inngår også det å invitere de deltidsbosatte inn i kultur- og 

idrettsaktiviteter og andre dugnader, som det å stille som frivillige på idrettsarrangement, konserter 

osv. 

 

                                                           
19 http://docplayer.me/5805168-Inntekter-og-utgifter-i-hyttekommuner.html 
20 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. 
21 http://www.valdres-nhage.no/media/1006/131120-fagrapport-4-hytter-og-helse.pdf   
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Oppsummert 

• Det er all grunn til å tro at fritidsbeboere framover vil bli mer bevisst sine rettigheter til offentlige 

tjenester. Det er heller ikke usannsynlig at i et tid med generelt sterkere fokus på 

brukerrettigheter i velferdsstaten, vil dette også gi seg utslag i en generelt større faglig og politisk 

forståelse for at fritidsbeboere skal kunne nyte/bruke velferdsstaten/-kommunen når de 

oppholder seg i fritidsboligen. 

• Gudbrandsdalskommunene, som det lokale næringslivet, kan også sjøl velge å stå fram som mer 

offensive tilbydere av sine tjenester, jfr. Valdres, jfr. ByR-prosjektmålet. Ei passiv tilpasning vil 

være det å sammen med fylkeskommune og stat å finne ut hvor grensene for rettigheter går, slik 

at det ikke skjer unødig overforbruk/misbruk av slike tjenester. Ei offensiv tilnærming vil være å 

tilby tilrettelagte tjenester for fritidsbeboere ut fra en tankegang om at en innbygger er en 

innbygger uavhengig folkeregistertilknytning, og om de bor i bolig eller i fritidsbolig. Dette gir økt 

aktivitet og gode arbeidsplasser i bygda og det bidrar til en positiv videreutvikling av 

velferdsstaten/-kommunen. Finnes det eksempler på god kommunal praksis som kan være til 

inspirasjon og nytte for de andre Gudbrandsdalskommunene? Det finansielle må løses i dialog 

med staten sentralt, sannsynligvis gjennom en endring av det kommunale inntektssystemet, men 

her kan en også tenke andre måter å dekke inn kostnadene på.  

• Det er denne siste offensive tilnærminga som er mest i samsvar med tenkninga i ByR 2-søknaden. 

Uansett trengs en mer detaljert kartlegging av både gjeldende lovverk og rådende praksis i 

Gudbrandsdalskommunene og hos de fylkeskommunale og statlige tjenesteleverandørene.  

 

DEL 2 – FORSLAG TIL STRATEGIER OG TILTAK SOM EN SKAL ARBEIDE VIDERE 

MED I PROSJEKTPERIODEN 

Både BYR 2-søknaden, innvilgelsesbrevet og ByR-partnerskapets vedtak om å gjennomføre ByR 2-

prosessen forutsetter at ikke minst kommunene selv, men også Fylkeskommunen, Fylkesmannen, 

ulike regionale statsorganer, næringsliv og samfunnet for øvrig erkjenner utfordringene og tar 

målsettingen om å utvikle moderne bosetting på alvor. Hele ByR 2- prosjektet har som forutsetning 

at det er kommunene som skal sitte i førersetet. Det er lokalpolitikerne som skal stå for framdrift og 

styring av utviklingsarbeidet. 

Både samfunnsanalysen fra ByR 1 og arbeidet med dette notatet, viser at ByR 2-arbeidet er både 

krevende og spennende. Krevende fordi det innebærer både et kritisk søkelys på egen praksis på 

mange fag- og politikkfelt, og kanskje også et arbeid for endring av lov- og regelverk på mange 

områder, -  om en i det videre arbeid finner ut at slike endringer er nødvendig og ønskelige. 

Spennende fordi ByR 2 handler om at et bredt partnerskap søker å utvikle ny og samordnet praksis og 

kanskje ta initiativ til endret lovverk på ulike områder som bygging, planlegging, demokrati og styring, 

offentlig forvaltning og tjenesteyting osv. Med andre ord samfunnsutvikling på sitt mest 

grunnleggende, det at «samfunnet utvikler samfunnet».  

Ut fra kunnskapsstatusen som er skissert i del1 dette notatet, må partnerskapet stille seg sjøl mange 

spørsmål, både små og store, enkle som kompliserte. Hvilke faktorer er det som mest hemmer og 

mest fremmer planlegging for og framveksten av moderne bosetting? Hvordan kan vi utnytte det 
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handlingsrommet som eksisterer for å videreutvikle moderne bosetting i Lillehammer og 

Gudbrandsdalen? Er eksisterende lov- og regelverk til hinder for moderne bosetting og på hvilke 

måte bør lover/regler eventuelt endres? Hvilke tema og problemstillinger bør vi fokusere mest på i 

første omgang, og hvordan kan vi i regionen arbeide sammen med disse temaene, faglig, 

administrativt og politisk? Bør det etter hvert utarbeides en regional plan for moderne bosetting i 

Gudbrandsdalen for å sikre helhet, forankring og framdrift av dette samfunnsutviklingsarbeidet? 

Under følger våre forslag til fem temaer og tiltak som ByR-partnerskapet snarest bør ta tak i. De må 

bearbeides og forankres godt før partnerskapet begynner å arbeide med dem. De fire første kommer 

som en konsekvens av ByR2-søknaden, ByR2-prosjektplanen og del 1 av dette notatet. Det siste 

kommer som en konsekvens av bærekraftforpliktelsen i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven22 

og de overordnede bærekraftambisjonene som regjering og storting på ulike måter arbeider etter. 

Dette temaet er til nå lite berørt i ByR-prosjektet, men vi vet samtidig at dette er et grunnleggende 

hensyn vi skal legge til grunn for alt vårt plan- og utviklingsarbeid23 

Ikke det første, men de fire neste kan føre fram til et ønske om lov- og regelverksendringer i plan- og 

bygningsloven, konsesjonsloven, jordloven, odelsloven, kommuneloven, helse- og omsorgslovgivning 

m.fl., ikke bare til en samordnet Gudbrandsdalspraksis. 

Fem forslag til strategier og tiltak: 

Nr. 1 Foreta ei samlet kartlegging av ledige boliger (inkludert utleieboliger og leiligheter) – 

fritidsbolig – småbruk – garder – med tanke på bosetting, heltid som deltid. Vurdere behovet for en 

meglerfunksjon der en kopler de som etterspør og de som eier. 

Nr. 2. Gjennomgå praksis og utvikle en samordnet, ikke nødvendigvis ensartet, politikk skrevet ut 

som en veileder for praktisering av de ulike lovverkenes bestemmelser om samfunns- og 

arealplanlegging, bygging, eierskifte, prisregulering og bo-, delings- og drivepliktbestemmelser osv. 

Nr. 3. Utvikle et felles opplegg for informasjon, involvering og medbestemmelse av fritidsbeboere i 

plan-, utviklings- og beslutningsprosesser. 

Nr. 4. Gjennomgå etterspørsel, behov og gjeldende lov- og regelverk når det gjelder offentlige 

tjenester (både personrettet og knyttet til fritidsboligen) rettet mot fritidsbeboere. Presentere og 

utvikle eksempler på god praksis, og drøfte behovet for en samordnet Gudbrandsdalspraksis der en 

tar høyde for at behovene kan variere fra kommune til kommune. 

Nr. 5. Drøfte hvordan moderne bosetting skal kunne utvikles i samsvar med nasjonale – regionale – 

lokale bærekraftmål, eksempelvis på områdene transport, energi og arealbruk. 

Undervegs i arbeidet med disse punktene bør en diskutere om det ikke er hensiktsmessig etter hvert 

å samle hele ByR-temaet i en egen regional plan for moderne bosetting politisk initiert og drevet 

fram av Gudbrandsdalstinget. 

                                                           
22 https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-
plandelen-i-/kapittel-1-fellesbestemmelser/-1-1-lovens-formal/id556730/ 
23 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-barekraftig-utvikl-2/id448574/ 
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