
Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner i Innlandet 
Møte med kommunene 24.mars 2022

K



Dagsorden

11.40 Prosjektarbeid. Dypdykk i problemstillinger.

12.00 Lunsj

12.45 Gruppearbeid 

1345 Presentasjon av gruppearbeid

14.30 Kari Laaverud Mangset presenterer 
stedsutviklingsprosjektet Landsbyen Vålebru. Befaring av 
Vålebru

15.30 Oppsummering problemstillinger

15.45 Veien videre. Fremdrift, oppgaver, Eventuelt

10.00 Velkommen til Innovasjonssenteret i Ringebu ved Frode 
Martinsen.

10.15 Destinasjon Kvitfjell. Hvordan jobber Alpinco for å 
tilrettelegge for klimavennlig utvikling? Innlegg ved Rune 
Smidesang, Eiendomskoordinator i Alpinco

10.45 Presentasjon fra Trysil kommune ved Ida Nilsen Hidle

11.05 Lena Dalheim Wistveen presenterer foreløpige funn fra 
doktorgradsarbeidet sitt ved HiNN om bærekraftig reiseliv.

11.30 Pause



PRESENTASJON

Ringebu kommune

• Frode Martinsen

• Kari Laaverud Mangset

• Kenny Tran

• Monica Kvernes

Alvdal og Tynset og Rendalen

• Trine Økseter Knudsen

• Dag Nyeggen

• Hanne Maageng Olsen

Øystre Slidre 

• Inger Elisabeth Hilstad

Trysil

• Ida Nilsen Hidle

Øyer 

• Øystein Jorde

• Erik Sandberg

HiNN

• Lena Dalheim Wistveen

IFK

• (Erlend Gjelsvik, Kulturarv-permisjon til 15.8)

• Magnhild B Apeland, Kulturarv

• Liv Bjerke, Næring

• Marit Espeland, Samferdsel

• Leila Øverseth, Kommunikasjon

• Kristin Stavnem, Klima og miljø

• Berit Kvaløy, Statistikk og analyse

• Kari K Sundfør, Plan



Vi gjør et viktig arbeid!

• Hvordan tas utviklingen videre? På den 
ene siden er det positivt for utvikling av 
deler av lokalt næringsliv og fritidstilbud 
at deltidsinnbyggerne bruker lokale varer 
og tjenester. På den annen side er det 
utfordringer med interntrafikk og utslipp. 
Dette og flere, er sentrale 
problemstillinger kommunen som 
samfunnsutvikler skal ta stilling til for 
kommunesamfunnet som helhet.

• Merethe Lerfald, Birgitta Ericsson og Ulla 
Higdem, Østlandsforskning og Høgskolen 
i Innlandet

3/30/2022



PROSJEKTARBEID

• Referat fra 8.mars

•Oppsummering av innspill

• Konkretisering av oppgaver ut 
fra behov og målene med 
prosjektet

3/30/2022



Effektmål

• Reduserte klimagassutslipp og redusert
naturtap fra fritidsbebyggelse

• Bedre samspill mellom lokalbefolkning og
fritidsinnbyggere - trekke veksler på
hverandres ressurser

• Økt lokal verdiskaping og attraktivitet



Resultatmål

• Definere måleindikatorer for bærekraftig 
lokalisering (klima, sosialt og økonomisk) av 
fritidsbebyggelse i Innlandet.

• Utarbeide en veiledning til kommunene om hvilke 
effekter ulik lokalisering av fritidsbebyggelse har 
for klima, steds- og næringsutvikling.

• Gi konkrete innspill til kommuneplaner og 
arealplaner om fremtidig bærekraftig arealbruk.

• Gi konkrete innspill til retningslinjer/råd om 
bærekraftig lokalisering av fritidsbebyggelse i 
Innlandet til Regional plan for klima, energi og 
miljø



HAR 
LOKALISERING 
AV FRITIDS-
BEBYGGELSEN 
BETYDNING FOR 
AREALBRUK, 
KLIMAGASS-
UTSLIPP OG 
LOKAL 
NÆRINGS- OG 
STEDS-
UTVIKLING?



I. Hva er klimavennlig (bærekraftig?) fortetting 
av hytteområder?

Hvorfor?

• Viktig å finne ut av klimaeffekten av ulike typer fortetting fordi fortetting fremsettes som det nye 
grepet innen ny fritidsbebyggelse. Det er også forankret i nasjonale forventninger (2019-23). 

Hva er gjort på dette feltet tidligere av forskning og undersøkelser?

?

Sentrale problemstillinger?: 

• Fortetting kun innenfor areal avsatt til bebyggelse i gjeldende plan? 

• Fortetting også innfor grønnstruktur/LNF i gjeldende plan? 

• Fortetting tillater ikke nye arealer avsatt til veger eller annen infrastruktur? 

Arbeidsmåte?

Lage case fra 2-3 ulike hyttefelt i f.eks. Øystre Slidre og Alvdal/Tynset der problemstillingen er reell. 

Beskrive oppgaven og lage en konkret anskaffelse på utredningsarbeidet 



Gruppe 3

• Inger Elisabeth Hilstad, Øystre Slidre

• Frode Martinsen, Ringebu

• Monica Kvernes, Ringebu

• Trine Økseter Knutsen, Tynset

• Marit Espeland, IFK

• Kari K Sundfør, IFK

Gruppe 1

• Kari Laaverud Mangset, Ringebu

• Hanne Maageng Olsen, Rendalen

• Dag Nygren, Tynset

• Lena Dalheim Wistveen, HiNN

• Magnhild Apeland, IFK

• Liv Bjerke, IFK

Gruppe 2

• Hanne Maageng Olsen, Rendalen

• Øystein Jorde, Øyer

• Kenny Tran, Ringebu

• Ida Nilsen Hidle, Trysil

• Berit Kvaløy, IFK

• Kristin Stavnem, IFK



Gruppeoppgaver

OPPGAVE 1, ca. 15 min 

a. Hvilke problemstillinger skal vi jobbe videre 
med?

b. Ranger fra 1-5 der 1 er mest relevant.

c. Er noen av problemstillingene irrelevante, i så 
fall hvilke? 

d. Er det andre problemstillinger som er 
viktigere og/eller mer relevante, i så fall 
hvilke? 



Forslag til problemstillinger
I. Hva er klimavennlig (bærekraftig?) fortetting av hytteområder?

II. Hva betyr ulike standarder på fritidsbebyggelsen og 
infrastrukturen for klimagassutslipp og arealbruk?

III. Hva er en bærekraftig utbyggingsgrense mot fjellet?

IV.Hva betyr handels- og serviceetableringer på fjellet for utviklingen 
av tettstedet, klimagassutslipp og lokalt næringsliv?

V. Her lokalisering av fritidsbebyggelsen betydning for 
samhandlingen mellom fritidsinnbyggeren og lokalbefolkningen, 
bruken av tettstedet og lokale kulturtilbud og handel?



Gruppeoppgaver

OPPGAVE 2 – ca. 40 min

Gå i dybden på minst én problemstilling og svar på: 

a. Hvorfor er det viktig å få mer kunnskap om denne 
problemstillingen? 

b. Hva trenger vi å vite mer om innenfor denne 
problemstillingen? Hvilken dokumentasjon mangler vi? 

c. Hva vet vi om denne problemstillingen fra praksis ute i 
kommunene? 

d. Finnes det gode case i noen av kommunene som kan 
brukes i videre arbeid med denne problemstillingen?

e. Har dere forslag til arbeidsmetode, ressurspersoner, 
annet?  



Oppsummering gruppearbeidet

•Andre innspill:•Problemstillinger:



Veien videre……



Temamøter som arbeidsform ?

Invitere til temamøter innenfor hver hovedproblemstilling.

• Mål: Få belyst hver enkelt problemområde på en bredest mulig måte for å finne ut 
av «hvor skoen trykker». Hva er det viktig at vi øker kunnskapen om?. Gjennom 
møtet skal vi få belyst ulike vinklinger og spre kunnskap mellom miljøene. 

• Deltagere: Vi inviterer eksperter fra forskning og praksis på temaet. Vi inviterer 
kommunene, samarbeidsgruppe med forskere, eiendomsutviklere, politikere, 
reiseliv mm. 

• Gjennomføring: Alle målgrupper/deltagere bes om å forberede et innlegg ut fra 
en gitt problemstilling. Deretter tar vi en åpen diskusjon rundt problemstillingen 



Fremdriftsplan med milepæler 2022

Mars/april Mai/juni Juli/august September/oktober November/desember

Samarbeidsmøte-
oppstart med 

kommunene og 
andre aktører.
08.03, fysisk 

Styringsmøte
Orientering i FU 

24.5 / 07.06?

Styringsmøte
April/mai

Samarbeidsmøte
24.03

Definere oppgaven. 
Inngå samarbeid 

med kommunene og 
andre aktører. 

Anskaffe 
konsulentbistand og 

igangsetting av 
utredninger og 

analyser. Prosess og 
forankringsmøter

Videre arbeid med 
utredninger og 

analyser. Prosess- og 
forankringsmøter. 

Januar/februar

Analyser og oppsummering. 
Supplerende 

arbeid/Presentasjon av 
foreløpige resultater på 

Bylivskonferansen
analyser 

Arbeidsgruppemøter
02.02 (Lhmr)
18.02 (Lhmr)

Samarbeidsmøte
31.8

Samarbeidsmøte
04.05 – Digitalt?

Samarbeidsmøte
16.11

Styringsmøte 06.10
Styringsmøte 28.11

Orientering i FU, 29.11

Analyser fortsetter
Supplerende undersøkelser?

Samarbeidsmøte 
Bylivskonferansen 24-25.10

Arbeidsgruppemøter
22.03
05.04
20.04

Arbeidsgruppemøter
04.05
18.05
01.06
15.06

Arbeidsgruppemøter
17.08
31.08

Arbeidsgruppemøter
14.09
28.09
05.10
19.10

Arbeidsgruppemøter
02.11
16.11
30.11
07.12

Studietur
31.8-1.9?



AKTUELLE KONFERANSER

BYLIVSKONFERANSEN på Beitostølen 24.-25. oktober

Fagmøte om fortetting av fritidsbebyggelse,Heggernes 25.April. Påmelding til
Inger Elisabeth

Fritidsboligkonferansen på Sjusjøen/Lillehammer, 4.-5.April

https://www.lillehammer.no/fritidsboligkonferansen-2022.6483053-358682.html

Grønn hyttelab, nettbasert konferanse over 3 lange lunsjer, 3.-5.mai.

Fjellkonferanse, Valdresmusea, Fagernes, 12.mai. 



Studietur?

•Oppdal?


