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1. Innledning  

 
Denne oppgavens tittel er Bærekraftig og moderne bygging og bruk av fritidsboliger. 
 Oppgaven er blitt til som en del av studiet/kurset i samarbeidsdrevet innovasjon - et 
samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet/Lillehammer og Byregionprogrammet.   
 
Tittelen favner vidt og gjenspeiler diskusjonen og dynamikken i gruppen.  Oppgaven har 
vesentlige mangler for å kunne tilfredsstille akademiske krav.  Når den allikevel leveres, er 
det som en dokumentasjon på arbeid som er utført i studiet/kurset.  Samtidig med et ønske 
om å bidra med et innspill i det videre arbeidet med moderne bosetting - slik 
Lillehammer/Gudbrandsdalen samarbeider om i Byregionprogrammet.  Selv om begrepet 
oppgave benyttes, er dokumentet mer å betrakte som et innspillsnotat. 
 
Hyttebygging har stått for vesentlige deler av lokal verdiskaping de senere år.  Hyttene 
brukes i gjennomsnitt 60 døgn i året, de med veg, vann og avløp mest.  Og det bygges 
fortsatt. Spredt hyttebygging legger beslag på store naturarealer og unik opprinnelig natur 
kan bli borte. Bygging i stadig brattere terreng medfører redusert vegetasjon og økt fare for 
flom og flomskred. Dagens fritidsbebyggelse er i hovedsak bygget i tre som er gunstig mht 
klimagasser. Når det gjelder fundamentering og isolasjon er dette vanskelig resirkulerbare 
materialer som gir vesentlige klimagassutslipp.  Bebyggelsen er ofte utstyrt med ikke spesielt 
vannbesparende installasjoner eller utstyr, vask- og oppvaskmaskiner, tørketromler, jacuzzi, 
badstuer, i tillegg til ordinært sanitærutstyr.  
 
Dersom flere personer kan dele bruk av eksisterende fritidsbebyggelse kan nedbygging av 
natur reduseres. Dette kan redusere presset på arealer og miljøbelastninger ved at bruk av 
bygninger kan fordeles på flere personer og redusere antall enheter som bygges. Dette vil 
kunne redusere byggeaktiviteten men på en annen side danne grunnlag for flere bruksdøgn, 



 

 

større lokal omsetning av andre varer og tjenester og kan være et annet driftsgrunnlag for 
lokale virksomheter.  
 
Nasjonale og globale trender tilsier at skille mellom fritid og arbeidssted endrer seg. Og hva 
morgendagens kunder/brukere har av forventninge rog krav til fritidsmarkedet viser seg å 
være i stadig endring.  Ikke alle drømmer om egen hytte. Økonomiske/pengemessige 
betraktninger endrer seg.  Og kan en tenke seg en økende trend hvor man ikke eier men 
leier - en leilighet eller en hytte?  Hvordan skal utbyggere, kommuner og aktører innen 
fritidsboligmarkedet møte morgendagen? Hva styrker fritidsmarkedet, reiseliv og 
opplevelsesprodukt?  Hva styrker bærekraft? Hva kan gjøres av tiltak for å fremme en 
bærekraftig/klimanøytral utbyggingspolitikk for reiseliv, for hytte- /fritidsprodukt? 
Vil en type leasing av hytte/installasjoner, deling med bruksrettigheter, være et nytt spor inn i 
dette markedet?  Dette er noen av problemstillingene og spørsmålene som oppgaven 
omhandler og som vil være aktuelle vurderinger for å styrke bærekraften når det gjelder 
hyttebruk, arbeid og fritidsaktiviteter.  Da kommer en ikke utenom å se på  
- Bruk av byggemetoder og byggematerialer 
- Infrastruktur som bevarer landskap og vegetasjon på en skånsom og reversibel måte 
- Mindre arealkrevende utbyggingsformer 
- Bruk av fornybare ressurser 
- Sikre natur og kulturlandskapet som bruks- og opplevelsesverdier 
- Ivareta bærekraftig bruk og utnyttelse av bygg og anleggsressurser 

2. Teoretisk utgangspunkt  

 
Samarbeid er ofte nøkkelen i innovasjonsprosesser hvor implementering, markedsorientering 
og å sette ideene ut i livet er målet for prosessen. Innovasjon i privat sektor knytter seg 
gjerne til varer/tjenester som kan deles/fordeles, prissettes, ha privat eiendomsrett og 
bruksrett og styres av markedsmekanismer. I offentlig sektor er produksjon av 
velferdstjenester tradisjonelt blitt utført som offentlig produksjon selv om disse tjenestene 
mange steder er privatisert.  
 
Offentlig sektor er ikke bare viktig for innovasjon av egne produkt, tjenester, organisasjon, 
men også for innovasjon i privat sektor gjennom sin rolle i innovasjonssystemet.  
Innovasjon kan være; 
- Åpne opp noe nytt – (den mest krevende - innovasjon kategori I) 
- Kopiering 
- Nyskapende tilpasning  - (Kategori II) 
 
De mest dominerende innovasjonstyper i kommunene er; 
- Produkt-/tjenesteinnovasjon 
- Prosessinnovasjon 
- Organisasjonsinnovasjon 
- Kommunikasjons- og informasjon 
 
Oppgaven tar utgangspunkt i at det er gjennom samarbeid med eksterne aktører at en får 
fram og kan trekke veksler på alternative perspektiver, kompetanse, kapital, innflytelse og 
legitimitet.  Slik oppstår nye ideer og evne og mulighet til å iverksette disse.  
Og innovasjon må fasiliteres – den gjør seg ikke selv (Mette Horsgaards, Albertslund 
kommune, forelesning i København 24. januar 2017). 
 
Det er imidlertid en begrensning at både offentlig og private har en tendens til utelukkende å 
trekke veksler på egne ideer, kompetanse og ressurser.  På den måten går en glipp av 
erfaringer, kompetanse, ideer og energier som finnes hos aktører som omgir oss (Hartley, 



 

 

Sørensen og Torfing 2013). Samarbeide med andre aktører kan øke ressursinnsatsen og 
sikre at tas utgangspunkt i behovene til de det gjelder.  Og ikke minst bidra til samarbeid, 
skape eierskap til løsningene, bidra til koordinering av implementeringen og spre informasjon 
om løsningene.  Dette er særdeles viktige i arbeidet med utviklingen av en mer bærekraftig 
hyttebygging og -bruk. 
 
Innovasjon i det offentlige, innebærer også politisk innovasjon. I politiske systemer med 
representativt demokrati betyr dette ofte spenninger som tilsier behov for å utvikle nye 
organisasjonsformer som gjør samarbeid mulig – uten at prosessene frakobles det 
representative demokratiets institusjoner hvor den innovative politikken skal godkjennes. 
Politikkinnovasjon kjennetegnes ved at det som skal innoveres er visjoner, strategier og 

målsetting for hvordan samfunnet skal bevege seg.  Det innebærer også at den involverer 

politiske konflikter (Hansen&Sørensen, 2005).  Utviklingen av en mer bærekraftig 

hyttebygging og bruk av fritidsboligene vil by på utfordringer for offentlig forvaltning og 

politikk. 

3. Metode  

 
Oppgaven har som utgangspunkt Innovasjonsskolen/-kursets innhold og 
Byregionprogrammets prosjekt By og fjell - moderne bosetting som grunnlag for utvikling og 
verdiskaping.  Innovasjonsstudiets/-kursets innhold har vært et viktig bakteppe og inspirasjon 
for arbeidet.  Det gjelder ikke minst innovasjons- og prossesstenkningen slik det er redegjort 
for i kapittel to.   
 
Gjennomføring av to runder med intervjuer har vært oppgavens viktigste metodiske grep. I 
den første runden ble det tatt kontakt med næringsliv og organisasjoner for å få deres 
vurderinger, innspill og bidrag til bærekraftig moderne hyttebygging. Intensjonen var blant 
annet å gå i dialog med lokale langsiktige aktører i dette hyttemarkedet.  I intervjuene ble det 
også presentert alternative scenarier som intervjuobjektene ble bedt om å respondere på. 
 Det ble utarbeidet en intervjuguide for å sikre noenlunde samme tilnærming da intervjuene 
ble gjennomført enkeltvis av gruppens medlemmer.  
 
Den andre runden rettet seg mot hytteeieren og potensielle hytteeiere.  Spørsmål og 
problemstillinger fra denne runden var hovedsakelig knyttet til økt bruk av hyttene og blant 
annet spørsmål om utleie. 
 

På bakgrunn av intervjuene er det gjort analyser/vurderinger som i neste omgang leder fram 

til noen konklusjoner og alternativer som innspill til videre arbeid.  Her vil det også framgå at 

gruppens medlemmer har trukket veksler på egen fagkompetanse og lokalkunnskap. 

 

 

 

 

 

 



4. Funn 

Intervjuene omfatter to intervjurunder med ulike problemstillinger. I det første intervjurunde var målgruppen konsulenter, eiendomsutviklere, 
miljøorganisasjoner i forhold til bærekraftig utvikling, muligheter og begrensninger med tanke på endringer og omstillinger. 
 
Intervjupersonene er presentert ved roller og oppgaver. Det er rådgiver(e) i planleggings og utbyggingsprosesser, politisk(e) aktør(er), og unge 
aktive personer innen miljøbevegelsen. Oppsummering fra intervjuene er gjengitt i sammendrag. Mal for intervjuet følger som vedlegg i 
dokumentet. 
 
1. Intervjurunde – organisasjon, politiker, rågiver og konsulent 

Nr. Spørsmål Miljøbevegelse Politiker Klima- og energirådgiver Konsulent 

1 Bærekraftig 
hyttebygging – 
hvordan forholder 
du/virksomheten seg 
til det?  Erfaringer, 
praksis, andre bidrag?  
 

Utv. hyttebyene nærmere 
by/tettsted, beholde kvaliteter i 
sammenheng- ende sårbare 
fjellområder. 
Unngå spøkelses- 
landsbyer, - tapsprosjekt for alle. 
Båndlegge areal for fast bosetting 
- ikke fritidsbebyggelse, - boplikt 

Ta utg. punkt i utb. områder, 
konsentrere hytteb. rundt 
reiselivsdest 
 

Bevare beitebruk med store 
sammenhengende natur uten 
inngrep 
 

Lønnsom utb, krever konsentrert 
utb. infrastruktur mv.  

Bygd nok hytter. Nye måter å dele 
bruk av hyttene på. Miljøvennlig 
transport, ladestasjoner, biogass, 
tog mv.  
Hyttebygging får folk ut i naturen - 
skaper forståelse og nat. 
betydning. Bærekraft utvikling gir 
tilbud til lokalbefolkning. 
Bærekraft kan være konkurranse 
fortrinn. 

Gjennom planprosesser, 
rådgivning oppdragsgivere. Krav i 
plan og bygningsloven, forskrifter 
mv. Reg. myndigheter. Forholde 
seg til regler som er og prøve å 
optimalisere prosjekter ut fra 
dette. Det er nødvendig at 
produkt og marked er avstemt. 
Avveining mot økonomi 

2 Hva må til for utvikling 
av bærekraftig praksis 
for hyttebygging i 
Gudbrandsdalen? 
 
 
 
 

Se regionen i sammenheng, 
solidarisk mot utbygging/vern slik 
at fordeler/ ulemper fordeles også 

økonomiske. Helhetlig tenkning 

med naturen som ramme, tro mot 
natur og klimamål, strengere 
håndheving, ikke styres av 
kortsiktige øk interesser. 
Gudbr.dal kan lære av Helgøya. 
Dobbeltspor til Lhmr. 

Sikre gode utb. områder med 
grønnstruktur 
Sikre god energiforsyning, 
lademulighet for el-bil etc 

Bruke tre, ikke store bygg med 
varmekabel. Små hytter trenger 
de samme tekn. Installasjoner og 
dette koster. Tilbud lokalmat, 
styrke lok. næringsliv. Det 
genuine og det etterspurte.  

Økonomiske incentiver.  
Endra transportløsninger. Bedre 
alt. tilbud. 
Alternative løsninger som trekker 
til seg nye grupper. 

3 Hva er de største 
hindre for en mer 
bærekraftig praksis for 
hyttebygging i 
Gudbrandsdalen? 

Odelslova - arv av gard og grunn 
- kreve mer kompe- tanse de som 
overtar/forvalter. 
MVA må slå inn ved høyere beløp 
- 250 tusen 

Kostnader utbygging. Deretter 
klimariktige løsninger, ofte dyrere 
enn trad. og nedprioriteres 

Regulatoriske ting, mentale 
hindre i bransjen, ikke tenke nytt. 
Øk incentiver om inntjening kan 
være hinder. Myndigheter må 
sette krav.  

Krever teknologisk utvikling, 
midler fra myndigheter til utvikling 
og utprøving av nye løsninger på 
infrastruktur, energi mv 



 

 

4 Scenariet ikke 
bærekraftig 
hyttebygging – hva er 
dine reaksjoner på 
dette?   

Gudbrandsdalen må tilby noe 
annet enn alle andre - med 
utgangspunkt i natur, kultur, 
tradisjon, mat 

 En usosial utb. lokalisert på de 
beste stedene, tar fjellet/felles 
arealer fra folk. Beslaglegger 
områder fysisk og visuelt og 
brukes kanskje bare av 2 
personer. Friarealer viktig for folks 
opplevelser. 

 

5 Scenariet bærekraftig 

Hyttebygging – hva er 
dine reaksjoner på 
dette?                
     
1. Fritidsboligen med 
jacuzzi, 11 soverom, 
vannbåren jordvarme. 
   
2.Urbane fritid. Hytter 
og leiligheter tett i tett, 
små og store enheter.  
       
3. Moderne hytter i 
landskapet med 
respekt for naturen. 
      

 

 
 
 
Prangende, påkostet, Jordvarme 
er bra og fokus på solstrøm 
 
 

Dette vil folk vekk fra. Må langt 
avsted til områder å være i. By 
flyttet til fjellet. 

Morsomt, viktig med samspill med 
terreng. Obs! fugler og store 
vinduer.  

 

 

 

 

 

 

Praktfulle bygg. Riktig å begrense 
størrelse hytter. Ikke rette måte 
mht grønne skiftet. 

 
 
 
 
Moderne, individuelt om dette er 
fint. godt tilpasset landskap. ikke 
sikker om slike uberørte områder 
skal bebygges  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viser muligheter. En enklere 
livsstil, gode muligheter for nye 
transport- løsninger, lokale 
energiløsninger, solceller mv. 
Billigere enn tung, kostbar 
strømforsyning 

 

 

 

 

6 Hvem er de viktigste 
aktørene for å utvikle 
en mer bærekraftig 
hyttebygging og 
hyttebrukspraksis? 
 (merk at spørsmålet 
er todel – bygging og 
bruk) 

Trad håndtverk og aktiviteter, 
kulturarv for læring, opplevelse, 
deltaking i lokalmiljø, drift (eks 
plukkhogst) 
Bygge mer miljøvennlig, 
samarbeid/kontakt mot 
kompetanse- 
miljøer (SINTEF, FutureBuilt) 

Noen må få ballen til å rulle. Utb. 
forslagsstiller. Følge med i utv. 
mht nye løsninger til den 
tradisjonelle hytte. 

Myndigheter - viktig rolle. Utb. må 
finne gode løsninger i det 
handlingsrom som finnes. Lage 
pakkeløsninger med nye ideer og 
innhold til markedet. Finnes 
støtteordninger. Skape en 
merverdi.  

Myndigheter har i TEK17 nye 
energikrav , - ZEN Zero Emission 
Neighbour- 
Hood. I et livsløp inkludert energi 
til produksjon av materialer skal 
energiforbruket være tilnærmet 
null. 



2. Intervjurunde - privatpersoner 
 
Intervjuobjektene har ulike hyttetyper. De har også ulikt eierforhold til hyttene som strekker 
seg fra selveier til deleier og leietaker. De er stilt de samme spørsmålene relatert til hva som 
er viktig med sin hytte, bruken og tanker rundt utleie. Intensjonen med intervjuene er å se 
etter fellestrekk i svarene gitt av intervjuobjektene. 
 
Spørsmål 1 
På spørsmål om hva som er viktig ved hytten er det synonymt for intervjuobjektene at det er 
en plass å dra til hvor man får avkobling fra hverdagen og en mulighet til å få daglige 
gjøremål litt på avstand. Det byr på et miljøskifte med nærhet til natur med fjell, fiske, jakt og 
turområder. Ved leie eller utleie av hytte mister man noe av fleksibiliteten ved at det setter 
restriksjoner for bruk. Likevel kan det ha sine økonomiske fordeler ved at man som leietaker 
har mulighet til å variere områdene man leier i. Det kan appellere til de som ikke ønsker 
binde seg til et spesifikt område. Utleier har på den andre siden en mulighet til å øke bruken 
av hytten og tjene litt i de periodene hytten står tom. 
 
Spørsmål 2 
Antall døgn som hytta benyttes i løpet av året varierer betraktelig. Av en av de spurte oppgis 
det at den brukes 5 - 10 døgn i løpet av året. De resterende intervjuobjektene benytter den 
30 – 60 døgn i løpet av året. Bruken er gjerne knyttet til sesongene  for jakt, fiske og høsting 
av bær, ferier og høytider, med også i helger når man har mulighet eller rett og slett når 
behovet for å komme seg vekk fra de daglige rutinene melder seg. 
 
Spørsmål 3 
Tankene rundt hvordan bruken av hytten kan økes er det svært ulike tanker blant 
intervjuobjektene. Avstanden fra der man bor og hytta er en av faktorene som gjør at hytten 
brukes mindre enn det som i utgangspunktet ønskes. På motsatt side opplyses det om at det 
å bo i nærhet til hytten også er med på å føre til redusert bruk av hytten. I dette tilfellet er 
grunnen at variasjonen i natur, som her er tilnærmet lik på bostedet og hytten, gjør at det 
ikke er ”nødvendig” å dra til hytten fordi man kan oppleve den samme naturen og har lik 
tilgang til den hjemme. 
 
Spørsmål 4 
Det moderne samfunnet hvor tilgjengelighet er viktig kan også være med på å redusere 
bruken. Det å for eksempel kunne ta med seg jobben på hytten stiller krav strøm og internett 
som ikke nødvendigvis kan oppfylles på hytten i tillegg til arbeidet og arbeidsplassen må 
tillate at et kan gjennomføres på ”hjemmekontoret” på hytten. Av de spurte har de fleste 
mulighet til dette, men helst over kortere perioder. Det er også enkelte som praktiserer dette 
allerede. Disse har en jobb som trenger spesiell tilrettelegging for å ta med seg på hytten. 
Hovedmotivasjonen for å ta med seg jobben på hytten er å kunne disponere dagen litt friere 
enn det som ville vært mulig på arbeidsplassen. Det å for eksempel kunne gå en fjelltur midt 
på dagen å heller jobbe litt lengre på ettermiddagen er et av de konkrete eksemplene som 
trekkes frem. 
 
Spørsmål 5 
Etter hvert som barn familien blir eldre uttrykkes det også at de blir vanskeligere å få med på 
hyttetur. Foreldrene ser dermed for seg at hytten blir tatt mer i bruk når de blir eldre og 
uavhengige. 
 
Spørsmål 6 

Å leie ut hytten er det stort sett positive tanker rundt. Utlån til venner og bekjente er noe de 

fleste allerede gjør. Dette er et trygt alternativ hvor utleier har kjennskap de som skal benytte 

hytten. En nøkkelfaktor for utleie til ukjente er at dette også må være et system for utleie som 



 

 

er trygt og som tar seg av det meste av administreringen. Rett og slett et system som er så 

enkelt at man ikke merker noe til det praktiske som utleie gjerne innebærer. Her nevnes det 

blant annet lokale virksomheter og nettbaserte applikasjoner som tar seg av dette. En annen 

faktor som skiller seg ut er at utleie ikke skal gå på bekostning av egen bruk. Det er altså 

gjennomgående at eget bruk går foran utleie.     

5.  Diskusjon 

 

Drøftingene er delt i de 2 ulike intervjurundene og ses i sammenheng mot avslutning av dette 
kapittelet. Intervjuene tar opp problemstillinger rundt bærekraftig utvikling, muligheter, 
flaskehalser og erfaringer. Det sier noe om ståsted og holdninger blant aktører fra 
konsulentbransje, engasjement innenfor miljøbevegelse og blant politiker(e). 
 
1. Intervjurunde – organisasjon, politiker, rådgiver og konsulent 

 
Spørsmål 1 
Miljøbevegelsen peker på uheldige løsninger hvor byen blir mal og forbilde for hytter i konflikt 
med kvaliteter i sammenhengende sårbare fjellområder. Dette blir spøkelseslandsbyer som 
bebos i begrenset grad og de ville prioritert fast bosetting og boplikt. 
 
Konsulentbransjen styres i forhold til marked, etterspørsel og de rammene oppdragsgiver 
setter for oppdragene. Gjennom prosesser har de også en rolle med tanke på å være 
oppdatert i forhold til myndighetskrav og endrede rammebetingelser for energi, miljø klima og 
på denne bakgrunn fremmer miljørelaterte tilnærminger til utbygging. Kostnads aspekt og 
penger på bunnlinjen blir en kritisk premiss og en nødvendighet. Endringer og omstillinger 
mot det grønne skifter viser en omstilling og utvikling som styres i stor grad etter gjeldende 
lovverk og økonomiske avveininger. 
 
Klima og energirådgiveren peker på endrigner i transportløsninger, tilrettelegging for bruk av 
ny teknologi og at bærekraft kan være et konkurransefortrinn. Hyttebygging bringer folk ut i 
naturen. Dette er viktig med tanke på forståelse for naturens betydning for menneskene. 
Deres rolle som rådgivere er å bringe kunnskap og informasjon ut til fagmiljøer, politikere, 
være rådgivere i klima og energiplanlegging, og deres påvirkningsmulighet ligger innenfor 
dette feltet. 
 
Politikeren peker på de ulike interessene fra bevaring av beite, skånsomme inngrep med 
konsentrasjon av byggeområder og tenker noe bredere med reiseliv og destinasjonsbygging 
og ikke bare hyttebygging. 
 
Spørsmål 2   
I forhold til en bærekraftig praksis for hyttebygging i Gudbrandsdalen peker miljøbevegelsen 
på at regionen må planlegges og utvikles i sammenheng, en solidarisk tilnærming mht 
utbygging/vern og at fordeler og ulemper må fordeles også økonomisk. Viktig å være tro mot 
natur og klimamål, og de taler for en strengere håndheving av utbygging som ikke overstyres 
av kortsiktige økonomiske interesser. Strategisk utvikling kan være dobbeltsporet jernbane til 
Lillehammer og det er noe å lære av Helgøya. 
 
Konsulenten påpeker behov for økonomiske incentiver og prosjektmidler for nye 
utbyggingsmåter. Energirådgiveren peker på økt bruk av tre sombyggemateriale, styrking av 
tilbud som lokalmat og økt samhandling mellom hyttefolket og næringsliv/bygda. Det må 
satses mer på genuine og det etterspurte. 



 

 

 

 
Politikeren påpeker hvor viktig det er at grønnstruktur og energiforsyning sikres. 
Det er også viktig å følge med i tiden og tilrettelegge for ladestasjoner for el-biler mv. 
 
Spørsmål 3 
Hindringer for en mer bærekraftig hyttebygging kan være Odelslova, - arv av gard og grunn 
og manglende kompetanse hos de som overtar/skal forvalte gard og grunn. Større kostnader 
ved denne type utbygging går igjen og hvem driver utviklingsarbeid mot et bærekraftig 
samfunn med ny teknologi, utprøving i 1:1 mv. Manglende krav fra myndigheter trekkes også 
frem som hindringer i å få til bærekraftig hyttebygging. 
 
Spørsmål 4 
I forhold til scenarier trekkes det fram at Gudbrandsdalen må tilby noe annet enn andre, - 
med utgangspunkt i natur, kultur, tradisjon og mat. Det er viktig å “hindre” usosial utbygging 
hvor noen av de beste stedene erobres av et mindretall,  tar fjellets arealer og de beste 
stedene fra folk, både fysisk og visuelt og som brukes av kanskje 2 personer. 
 
Spørsmål 5 
Dette gir en pekepinn i forhold til roller og ståsteder. De urbane hyttene er det som folk reiser 
fra i byene. Det er viktig at byene ikke flyttes til fjellet. 
 
Spørsmål 6 
Viktige aktører for en bærekraftig hyttebygging er tradisjonelt håndtverk, det må bygges mer 
miljøvennlig og utvikles løsninger i samarbeid med SINTEF/ FutureBuilt mv. Myndighetene 
må også på banen med pakkeløsninger og støtteordninger. Viktige føringer kan komme 
eksempelvis i TEK17 med nye energikrav betegnet som ZEN Zero Emission Building, - dvs 
at energiforbruket i byggets levetid, materialproduksjon skal være tilnærmet null. Dette vil 
kreve bruk av eksempelvis solpaneler for strøm, solfangere til oppvarming og  
bruksvannoppvarming etc. 
 
Intervjurunde 2 - privatpersoner 

 
Basert på intervjuene som er gjennomført er det i hovedsak interesse rundt utleie. Det som 
går igjen er at det skje på en enkel og trygg måte, gjerne der utleieren selv ikke må stå for 
det praktiske. En potensiell leietaker vil kunne velge å leie en hytte med høy standard 
dersom det for eksempel er viktig å kunne ta med seg jobben (strøm, internett o.l) eller en 
hytte med lavere standard som kanskje ligger mer avsidesliggende til for avkobling.  
 
Det er allerede mange utleiehytter som formidles gjennom digitale plattformer hvor 
privatpersoner leier ut til eller leier av andre privatpersoner. Delingsøkonomien benytter 
nettsider eller applikasjoner som kobler privatpersonene opp mot hverandre og dermed 
reduserer transaksjonskostnader. Fra før eksisterer denne praksisen, hvor utleiere og 
leietakere kobles sammen, men da er det gjerne med en tredjepart som mellomledd. Dette 
innebærer gjerne at deler av betalingen går nettopp til tredjeparten. I tillegg til at 
transaksjonskostnadene reduseres følger det gjerne garantier i forbindelse med skader på 
eiendommen når det leies eller leies ut gjennom slike plattformer. Det følger også standarder 
og retningslinjer til bruk av leieobjektet og hvordan utleieobjektet skal fremstå fra utleier. 
 
Disse plattformene er en voksende markedsplass som kobler utleiere og leietakere fra hele 
verden. Mye av det som etterlyses av våre intervjuobjekter når det kommer til utleie er at det 
skal være enkelt og trygt. Garantiene som følger gjennom bruk av plattformene ivaretas 
interessene til både utleier og leietaker. Denne måten å leie og leie ut på, spesielt hvis 



 

 

delingsøkonomien etablerer seg ytterligere, vil kunne bidra sterkt til økt bruk av de 
eksisterende hyttene når de ikke benyttes av eier. 
 
Kommentarer til drøftingen 
Historien viser at endringer, nye oppfinnelser mv. ikke nødvendigvis er et resultat av 
etterspørsel eller demokratiske prosesser. Det er derfor viktig at aktører også ligger i front og 
kommer på banen med nye løsninger og tanker. 
Samhandling og det å drive prosesser med ulike aktører og interessegrupper er viktig mht å 
forankre politikk, løsninger, strategier mv. Det er positivt at det vises engasjement og 
kunnskap om dette området. Det er samtidig viktig at aktører utfordres på å komme opp med 
produkt og løsninger hvor bærekraftig utvikling går igjen som en rød tråd. Dette kan også gi 
et konkurransefortrinn. De lokale aktører, politikere, innbyggere bør gå sammen om å 
utarbeide et veikart for moderne bærekraftig fritidsbebyggelse for 2050. Ambisjonene må 
settes slik at det ivaretar klimamål, mål for bærekraftig turisme, med tydelige og forpliktende 
mål. 
 
Intervjuene peker på behovet for langsiktighet i den enkelte kommune og i regionen. Vår 
naturarv må forvaltes med viktige avveining mellom bevaring/vern og utbygging/bruk. Dette 
er et innbyggeransvar og et utbyggeransvar hvor ulike interesser må forankres og avveies i 
åpne lokale prosesser og nedfelles i langsiktige forpliktende planer. Spørsmålet kan også 
være om som hva skjer når vi har høstet alle fruktene? Hva lever man av da? 
 
Intervjuene speiler ulike holdninger. Det som kommer til uttrykk er ikke nye ukjente tanker 
men er samtidig viktige synspunkter å ta med. Miløvernerne vil være morgendagens 
hyttebeboere, eller brukere av natur og fritidstilbud. Disse tilhører en blandet gruppe med 
ulike forventninger og noen som DNT brukere som utforsker og bruker naturen fra hytte til 
hytte. 
 
I tidligere tider måtte det mange personer til når kabler og infrastruktur skulle legges gjennom 
byene våre. Da måtte fysisk kraft og samhandling til for at alle skulle bruke sine krefter slik at 
kabelen ble trukket gjennom byen. For å samordne alle (kabeltrekkere) som var med å 
trekke kabelen var det en “Kabelsanger” som gjennom sin sang ga rytme og takt til 
kabeltrekkerne. Kanskje skulle vi hatt noen kabelsangere og kabeltrekkere også i dag for å få 
til en samhandling for en bærekraftig hyttebygging? 
 
Uten samhandling om utvikling av bærekraftig hyttebygging vil dette bli talemåter og lite 
konkrete resultater. Dersom det heller ikke er vilje til å legge penger på bordet fra 
myndigheter og næringslivsaktører vil “tiden gå og Gjensidige bestå” eller sagt på en annen 
måte; det meste vil forbli som det er med små forsiktige endringer. 
 

6. Bærekraft i et fremtidig perspektiv 

Framtidens marked og trender 
Hva morgendagens kunder har av forventninger og krav til hva et fritidsmarked tilbyr, ser vi 
noe av konturene av. Det tradisjonelle hyttemarkedet, slik vi ser det i dag med frittliggende 
hytter, vil selvsagt være en del fremtidens utbyggingsform og det som etterspørres i et hytte-
/fritidsbolig marked. Med utgangspunkt i nasjonale trender og globale trender er det 
endringer hvor skille mellom fritid og arbeidssted, hvor man jobber og  ansettelsesforhold 
som endrer seg. Mange unge etablerer seg med egen bolig  og stifter familie senere enn hva 
som var normalen tidligere. Det etableres nye tilbud som AirBnb, Über, Nabobil.no, utenfor 
de tradisjonelle økonomiske rammer med deleøkonomi, fellesløsninger gjennom konsepter 
som co-living mm. 
 



 

 

Endringer infrastruktur 
For annen infrastruktur utvikles det også ny teknologi for desentraliserte løsninger for 
sanitæranlegg og vannforsyning. Vann er i ferd med å bli en kritisk ressurs i mange områder 
og bruk/rensing/resirkulering vil også påvirke vår fremtid og våre valg. 
 
Bærekraft, - fra festtaler til realisering og morgendagens realiteter. 
Bærekraftig utvikling har siden “Brundtlandkommisjonens” sluttrapport i 1987, Vår felles 
framtid, satt søkelys på miljøkonsekvenser av menneskelig aktivitet, utslipp og stoffer som 
påvirker fundamentale prosesser for livet på jorda og vår fremtidige eksistens. Siden den 
gang har vi fått Agenda 21 - handlingsplan fra Rio-konferansen i 1992, Kyoto-avtalen og 
Klimaavtalen eller Paris-avtalen som forplikter alle medlemsland i FN til å arbeide for 
klimamål om reduksjon av CO2 i atmosfæren med et karbonnøytralt samfunn i 2050. 
 
Det er forpliktelser og omstillinger som står for døra i årene som kommer. Eiendomssektoren 
har gjennom Grønn Byggallianse etablert “Veikart mot 2050”. Vi har gjennom signering av 
Parisavtalen påtatt oss forpliktelser som medfører kutt i klimagassutslipp, gjennom 
klimaplaner og klimaregnskap som må nedfelles i regionale og lokale planer som 
kommuneplaner, reguleringsplaner, klima og energiplaner. 2017 er FN’s internasjonale år for 
bærekraftig turisme og utvikling. 
 
Det er også store endringer i byggebransjen med digitalisering, robotteknologi, 3-D printing 
av konstruksjoner og bygg. I nyhetsmagasinet bygg.no for 9.11.216 finner vi en artikkel om 
framtidsbilder; - “ Ett av fire bygg skal 3D-printes i Dubai innen 2030” 
( www.bygg.no ). *1) Innenfor transport vil selvkjørende biler i fremtiden kunne utfordre 
dagens transportløsninger og droner som frakter varer og tjenester kan bli virkeligheten. 
Arbeidsmarkedet vil med digitale arbeidsplasser endre det geografiske arbeidsstedet hvor 
møteplassene og kommunikasjon skjer via webkamera og i skjermene. ArchDaily skriver i en 
artikkel 26.4.2017 om materialer; - “from Superheroes to supermaterials. Five supermaterials 
with power to change our world”.(www.archdaily.com ) * 2) I TEK 17 vises det til begrepet 
ZEN (https://www.ntnu.no/zen )  *3) hvor energibruk fra vugge til grav/i et livsløp skal være 
tilnærmet null. Dette innebærer løsninger med egenproduksjon av energi vha solceller 
dersom regnestykket skal gå opp. For å møte utfordringene og utvikle løsninger ble det 
høsten 2016 etablert et forsknings og utviklingsprosjekt i samarbeid med SINTEF/NTNU 
innenfor ZEN og Smart Cities. 
 
Det er store endringer på gang. Tidshorisont og hva som realiseres grunnet miljøkrav og 
klimalovgivning, vil også påvirkes av de som vil etterspørre produkter og tjenester og vil i en 
grad også være markedsavhengig. Når det gjelder scenarier som følge av klima og 
miljøkrav, vil dette være resultater av nasjonale og globale forpliktelser og avtaler. 
Konsekvensene av disse forpliktelsene kan endre etterspørsel og påvirke volum av 
utbygging av ny fritidsbebyggelse. Det kan medføre økte kostnader/priser på fritidsboliger. 
 
Dette gir noe av rammene for moderne bærekraftig fritidsbebyggelse og er noe av 
bakgrunnsteppet for noen scenarier vi vil kort skissere. Det er modeller og prinsipper for 
bærekraft innen: 
1. Arealbruk 
2. Bygninger, installasjoner og tilgjengelighet/adkomstveger 
3. Fritidsbebyggelse, - type, bruksfrekvens mv. 
4. Delingsøkonomi og sirkulær økonomi. * 3) 
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Arealbruk 
Arealbruk er under press fra utbyggers interesser med kort eller langsiktig tidshorisont for 
sine aktiviteter. Samtidig er det viktig å se på dette i lys av de lokale mer langsiktige 
virkninger og interesser. Hvordan forvaltes naturarven, kulturarven og de ressurser som 
berører fellesskapet og de ulike eierinteresser eller sektorinteresser. Samordning av de ulike 
interessene og langsiktige strategier for samfunnsbygging gjøres gjennom nasjonale 
føringer, lovverk mv foruten gjennom de lokale samfunnsaktører i lokaldemokratiet sammen 
med lokalt næringsliv. 
 
For en bærekraftig arealbruk er det viktig med avgrensningen/begrensningen i arealbruk til 
hva som skal avsettes til utbygging og hva som er kritiske områder hvor interessekonfliktene 
er store. Bærekraftig arealbruk handler videre om hvordan arealene brukes innenfor 
utbyggingsområdene. Det handler om bruk/bevaring, inngrep og inngrepsfrie naturområder. 
Dette påvirker bruksverdien, naturopplevelser, eksempelvis hvordan landskapets “hud og 
opprinnelige karakter” flås av (flå bjørnen) eller graves bort med veger, bygging av 
infrastruktur med skjæringer og fyllinger, fyllinger rundt hyttene for å skape 
uteoppholdsarealer, og hvordan opprinnelig natur/vegetasjon i form av lyng- og 
markvegetasjon, einer, fjellfuru, andre busker, kratt og trær. Når trær og markvegetasjonen 
graves bort, reduseres naturlig vanninfiltrasjon, vannhastigheten øker ved sterkt nedbør og 
det er lite som binder jordsmonn og overflater med tanke på erosjon. Hvor store kan 
inngrepene være? Bør inngrepene gjøres mer omfattende med større og intensiv utnyttelse i 
noen områder for å bevare natur i større sammenhenger og innenfor de ulike delområdene. 
Det er mange eksempler på urbanisering av hytteområdene der tetthet, veger, 
fyllinger/skjæringer fullstendig dominerer og naturkvaliteter i form av vegetasjon, ubebygd 
landskap er fraværende. 
 
I forhold til dagens arealbruk for hyttebygging må en bærekraftig arealbruk ta utgangspunkt i; 

1. Jordvern, naturvern, kulturvern, landskapsvern og landskapspleie, høsting/forvaltning 
av vår naturarv 

2. Hva er reversibelt og irreversibelt 
3. Balansere bruk og vern med tanke på hva vi høster av naturen, hva er verdiene på 

kort og lang sikt, hvem høster (eiendomsutviklere, utbyggere, grunneiere, bygg- og 
anleggsbransje/sysselsetting, lokalt næringsliv,) og hva er merverdi for bygda. 

4. Klimaendringene 
5. Hvordan vi forvalter vi ressurser og hva gir vi videre til kommende generasjoner. 

 
Skal ikke bebygges: 
Silhuetter, eksponerte landskapsformer viktige for landskapsrom og landskapskarakter. 
Myrområder ved drenering av myr. Verneskog - begrense utbygging og forvalte skogen ved 
plukkhogst, - livskraftige soner og arealer med tanke på vindfall (trær). Områder eksponerte 
og synlige fra inne i fjellet. Bratt terreng - i verneskogsområder. 
 
Prinsipp/føringer: 
Desto mer sentralt, jo større utnyttelse og inngrep tillates. Tillatt inngrep og utnyttelse blir 
mindre jo nærmere ytre avgrensning for utbygging mot de indre områder av fjellet. 
Det skal sikres skiløyper, stier og friluftsområder som ivaretar allmenn ferdsel mellom 
byggeområder/planområder og fra bygda og opp/inn i fjellet. Sonene/områdene skal være 
naturområder slik at ferdsel ikke berører de mer private hyttesonene. Kryssing av veger skal 
være planfri kryssing. Opprinnelig natur skal være en del av planområdet og avrettes som 
inngrepsfrie friluftsområder. 
 

Hytter med lavere standard/i yttergrense for byggeområder/sårbare inngrepsområder, skal 
ha desentraliserte/lokale løsninger for vann og avløp, strøm basert solenergi, lavt 



 

 

energiforbruk og bruk av biobrensel for oppvarming, oppvarming varmt bruksvann etc. Lokal 
håndtering av avløpsvann, minirenseanlegg, sisterner for oppsamling smeltevann/regnvann 
etc. 
 
Hytter/leiligheter i mer konsentrerte områder bygges etter ZEN-standard med moderne 
opparbeidet infrastruktur oppvarming, tilgjengelighet mm. Adkomst vinter/sommer med 
selvkjørende terrenggående kjøretøy som kan ferdes på enkelt tilrettelagte veier/stier med 
begrenset opparbeiding. Adkomst i mer konsentrerte sentrale hytteområder på opparbeidede 
veger for selvkjørende kjøretøy for standard veger/ferdsel. 
 
 
Vann, avløp, tekniske installasjoner og byggemateriale 
Etter hvert som vi tilbringer mer og mer tid på hytta øker også standarden på dagens hytter. 
Sanitærkomforten tilsvarende det man er vant med hjemme er ofte en av faktorene som 
bidrar til høyere standard. Etablering av vann og avløpsnett innebærer vesentlige 
terrenginngrep og beslaglegning av areal. I flere tilfeller er det heller ikke mulighet for 
tilkobling til eksisterende anlegg. Det finnes likevel alternativer for hyttetomter der det ikke er 
mulig eller ønskelig å koble seg til eksisterende avløpsanlegg. 
 

Avløpsløsninger: 
Synonymt for avløpsløsningene som neves er at spredte avløpsløsninger som ikke er at de 
ikke er tilknyttet større anlegg. Disse løsningene blir størst grad benyttet for spredtliggende 
hyttetomter eller for områder der det ikke ønskes utbygging av større, sammenhengende 
infrastruktur. 
 

Lukkede infiltrasjonsanlegg: 
Lukkede infiltrasjonsanlegg renser vannet via mekaniske, kjemiske og biologiske prosesser 
ved filtrering av avløpsvannet i stedlige jordmasser. Et typisk infiltrasjonsanlegg består av en 
slamavskiller som mottar grå- og svartvann fra bruksenheten som deretter videreføres til 
infiltrasjonsgrøft for rensing. Etablering av en infiltrasjonsgrøft forutsetter grunnforhold med 
selvdrenerende masser med evne til å holde tilbake forurensningsstoffer. 
 

 

Minirenseanlegg: 
Minirenseanlegg er en nedskalert versjon av et komersielt(?) anlegg. I områder der det ikke 
kan etableres infiltrasjonsanlegg eller med nærhet til sårbare interesser (drikkevannkilde, 
vann og vassdrag osv.) hvor det stilles høye krav til rensing kan et minirensanlegg være en 
god løsning. Grå- og svartvann renses gjennom anlegget renset vann slippes ut til 
overflateresipient/grunnen. Minirenseanlegg skal etter forurensingsforskriften tilfredstille 
rensgrad gitt av europeisk standard (NS-EN12566-3). 
 

Tett tank: 
Grunnet at en tett tank er lukket håndterer normalt kun svartvannet som følge av et 
begrenset volum. Løsningen benyttes ofte sammen med vannbesparende toalettløsninger. 
Tanken må tømmes av slambil regelmessig.  
 
 
For hytter som ikke tilknyttet vannforsyning vil det tradisjonelle vannklosettet være vanskelig 
å få etablert. Hovedgrunnen til dette er den store vannmengden som kraves per nedspyling. 



 

 

Likevel finnes det alternative toalettløsninger for disse hyttene som fungerer svært godt med 
de overnevnte avløpsløsningene. 
 
Vakuumtoalett: 
Et vakuumtoalett benytter luft til å transportere kloakken. Dette resulterer i et redusert 
vannforbruk, helt ned til 0,5 liter per spyling, som er ideelt for hytter som ikke er tilkoblet 
vann. Vannet som benyttes fylles gjerne manuelt i en beholder i nærhet til toalettet.  
 
Biotoalett: 
De biologiske toalettene omdanner avfallet til kompost. Avfallet komposteres i beholdere 
hvor væsken fordamper og mikroorganismer bryter det ned til jord. Disse løsningene passer 
godt for hytter der det ikke er tilgang til vann eller strøm. 
 
Forbrenningstoalett: 
Forbrenningstoalettene forbrenner toalettavfallet ved høy temperatur som etterlater en 
minimal askemengde. Denne løsningen er ikke avhengig av vann eller avløp. 
 
Bygningsmateriale: 
Det blir stadig mer fokus på «sirkulær økonomi». Begrepet omhandler blant annet 
materialgjennvinning, reparasjon, gjenbruk mm. hvor færrest mulig resurser går tapt gjennom 
kretsløpet (Nytt produkt -> gjenvinning -> nytt produkt). Kunnskap om dette innen hver enkelt 
materialgruppe er et vesentlig for å kunne gjøre miljøriktige materialevalg i byggeprosjekt. Et 
godt eksempel på en slik veileder er veilederen «Grønn materialguide» utarbeidet av Grønn 
byggalianse. Denne veilederen «utdyper materialets egenskaper i forhold til sirkulær 
økonomi, en økonomi basert på gjenbruk, reparasjon, oppussing/ forbedring og 
materialgjenvinning i en sirkel hvor færrest mulig ressurser går tapt - og hvor produktene og 
ressursene de består av blir høyt verdsatt.»  (http://byggalliansen.no/nyside/wp-
content/uploads/2016/10/Gr%C3%B8nn-Materialguide-V2_0-for-print.pdf).     
Veilederen dekker følgende materialgrupper: 

Bygningsplater 
Konstruktive materialer 
Gulvbelegg 
Utvendige kledninger 
Isolasjon 
Taktekking 
Utvendige dekker 

Veilederen er et godt eksempel på tilgjengelig informasjon som ligger til rette for en mer 

miljøvennlig og klimaorientert utbygging. 

Framtidens marked og trender 
Hva morgendagens kunder har av forventninger og krav til hva et fritidsmarked tilbyr, ser vi 
noe av konturene av. Det tradisjonelle hyttemarkedet, slik vi ser det i dag med frittliggende 
hytter, vil selvsagt være en del fremtidens utbyggingsform og det som etterspørres i et hytte-
/fritidsbolig marked. Med utgangspunkt i nasjonale trender og globale trender er det 
endringer hvor skille mellom fritid og arbeidssted viskes ut, og hvor man jobber og 
ansettelsesforhold endrer seg. Mange unge etablerer seg med egen bolig og stifter familie 
senere enn hva som var normalen tidligere. 
 

 

Det etableres nye tilbud som AirBnb, Über, Nabobil.no, utenfor de tradisjonelle økonomiske 
rammer med deleøkonomi, sirkulær økonomi, fellesløsninger gjennom konsepter som co-
living, gaining by sharing mm. Dette er fenomen og trender som på ulike måter vil kunne 

http://byggalliansen.no/nyside/wp-content/uploads/2016/10/Gr%C3%B8nn-Materialguide-V2_0-for-print.pdf
http://byggalliansen.no/nyside/wp-content/uploads/2016/10/Gr%C3%B8nn-Materialguide-V2_0-for-print.pdf


 

 

innvirke på markedet for fritidsbebyggelse. Det er mange en-persons husstander og unge 
mennesker kommer inn som brukere/kjøpere i fritidsmarkedet tidligere. Forventningene 
endrer seg til arkitektur, tjenester, bruk og eierform. Store investeringer binder opp kapital og 
påvirker handlingsrom og fleksibilitet for små og store familier. For mange kan ferie og fritid 
bli hyttelivet på grunn økonomiske bindinger/store investeringer. 
 
Deleøkonomi 

“I begrepet «deling» ligger først og fremst at tjenesten muliggjør økt utnyttelse av en ressurs. 

Det varierer både hva slags ressurs som «deles» og i hvor stor grad det tas betalt for 

delingen. Et annet sentralt element er at delingsøkonomitjenestene på ulike måter øker 

bruken av underutnyttede ressurser. I hovedsak foregår dette gjennom utleie av bolig og 

eiendeler eller personer som utfører tjenester ved siden av en hovedbeskjeftigelse. 

Når det blir lettere for tilbydere og etterspørrere å finne hverandre, kan utleie foregå på 
områder der det tidligere var for store kostnader forbundet med å finne og stole på 
hverandre. Delingen kan være priset, men poenget er at ressursen ville blitt mindre utnyttet 
uten den innhentingen og utvekslingen av informasjon som muliggjøres av plattformen. Mens 
eksempelvis hytter og biler tidligere relativt enkelt kunne deles mellom venner og naboer, 
gjør plattformene det mulig å koble folk som har motsvarende behov uten at de kjenner 
hverandre. Den nye typen kobling som skjer gjennom plattformene, kan i første omgang øke 
omfanget av deling og utleie. Aktiviteten i seg selv behøver ikke være ny, men omfanget kan 
bli større enn tidligere. Eksempler på bruk av underutnyttede ressurser gjennom utleie på en 
plattform kan være bil gjennom Nabobil.no, rom gjennom Airbnb og verktøy gjennom 
Leieting.no”.  NOU2017:04 
 
Sirkulær økonomi 

Sirkulær økonomi er forretningsmodeller i en bedrift, et lokalmiljø/ region eller i en 

organisasjon som fokuserer på forretningsmuligheter i økosystemer eller sirkulære kretsløp 

heller enn lineære prosesser. 

Sirkulær økonomi er inspirert av industriell økologi, Performance Economy og Cradle-to-
cradle-bevegelsen (fra vugge til vugge) og av naturens kretsløp. Ambisjonen er at avfall ikke 
finns men sees på som en råvare. Produkter designes slik at de enkelt kan resirkuleres. 
Biologisk materiale skal kunne komposteres og annet materiale skal designes slik at det kan; 

1. Gjenvinnes 

2. Materialer gjenvinnes 

3. Energi gjenvinnes 

(i prioritert rekkefølge) 

For å omstille fra en lineær til en sirkulær økonomi kan en bedrift eller en organisasjon: 

1. Ta bort miljøfarlige materialer 

2. Redesigne produktene slik at de materialmessig kan deles opp i sine bestående deler. 

3. Bruke fornybar energi i produksjon og transport. 

4. Bruk materialer fra trepunktslisten over 

5. Dele, leie eller lease produksjonsmiddel heller enn å eie de de selv og på tilsvarende 
måte leie ut eller lease produktene til dine kunder heller enn å selge de. På den måten 
selges "funksjonene" i stedet for produktene. 

 

Norwegian Green Building Council (NGBC) er en organisasjon som driver med 
miljøsertifisering, - BREEAM-NOR, Norges første miljøsertifiseringssystem for bærekraftige 

https://no.wikipedia.org/wiki/Avfall
https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5vare
https://no.wikipedia.org/wiki/Resirkulering


 

 

bygg. Deres medlemmer er de store eiendomsaktørene innen privat og offentlig sektor, - 
STATSBYGG, ROM EIENDOM, AsplinRamm mv. NGBC har gjennom møter tatt opp 
sirkulær økonomi som tema og vil ta med disse prinsippene og forretningsmodellen i utvikling 
av morgendagens byggemarked. 

 

Bærekraftig økonomi beskrives som: 

-           En økonomi som styrker det lokale 
-           Gir variasjon i tilbud, tjenester og opplevelser for ulik økonomisk evne 
-           Gir arbeid som er produktivt 
-           Er arbeid som gir en rettferdig inntekt, 
-           sikkerhet på arbeidsplassen 
-           gir sosial beskyttelse til familier. 
-           er basert på fairtrade 
-          Utvikler tilbud innen deleøkonomi, - kan være enkeltpersoner, idrettslag og andre 

         felleskap/organisasjoner som eier/leaser hytte/fritidsleilighet/øker 
bruksfrekvensen 
         og flerbruk gjennom ulike årstider 

-          Bærekraftig økonomi som utvikler det unike, forvalter naturressursene som vår 
           fellesarv mv. 
 

Deleøkonomi og sirkulær økonomi kan gi nye fritidsboere som gjør andre valg enn dagens 
kjøpere av hytter og fritidsleiligheter. Ikke alle vil tenke på forrentning og avkastning på 
investert kapital. Ikke alle vil eie en fritidsbolig, - kanskje lease, ha en bruksrett gjennom et 
innskudd (en type time-share), leie gjennom system som AirBnB. 

7. Konklusjon 

Arbeidet med oppgaven har gitt lite konkret i forhold til innovasjon. Innovasjon krever et 
mer omfattende prosessarbeid som har flere tidligfaser, utviklingsdeler, valg av 
innovasjonsområde mv. Innenfor vår tidsramme og vår arbeidsmåte har vi ikke kommet 
langt i den sammenhengen. Det som for gruppen blir erfaringen og oppsummeringen, 
blir å peke på hva som kan tas videre i innovasjonssammenheng. 
 
På bakgrunn av intervjuene er det noen områder som vi mener er viktige 
utviklingsområder og innovasjonsområder. Bærekraftig utvikling er et overordnet mål i 
denne sammenheng. Dette er eksempelvis : 
 
-   Reiseliv og hyttebygging. Et nærere tettere samarbeid for å utvikle både  
  hytteproduktene/reiselivsproduktene. 
 
-   Destinasjonsutbygging, - regionalt samarbeid om overordnet utvikling av fjellområder  
  på tvers av kommunegrenser (Naturvernforbundet) 
 
-   Utviklingssamarbeid privat/offentlig sektor for bærekraftig hyttebygging. 
 
-   Pilotprosjekter for utvikling og utprøving av bærekraftige utbyggingsmodeller. 
 
-   Modeller for eierskap, - deleøkonomi og sirkulær økonomi. 
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