
Klimavennlig stedsutvikling i 
hyttekommuner

Møte i styringsgruppa
31.august 2022



Dagens program

1000 Velkommen 

1015 Bakgrunn for prosjektet

- Bakgrunnen for å invitere til prosjektsamarbeid, ved Hanne

- Fritidsbebyggelse i Innlandet. Tallenes tale ved Berit

1100 Derfor ønsker vår kommune å delta i prosjektsamarbeidet og våre forventninger til det?
Innspill fra Øyer kommune, Øystre Slidre kommune, Ringebu kommune og Trysil kommune

1200 Lunsj

1230 Synergier mellom fritidsinnbyggeren og de fastboende. Nytt fra forskningen ved Lena

1250 Presentasjon av arbeidet så langt. Innspill til hovedproblemstillinger og plan for videre arbeid, ved Kari.

1315 Kommunikasjonsstrategi, ved Leila

1330 Undertegne samarbeidsavtalen, ved Hanne

1345 Styringsgruppas forventninger til videre arbeid. Innhold og fremdrift







NOU 2022:10 Kommunenes 
inntektssystem (29.08.22) – om 
deltidsinnbyggere og brukertall 

vs. innbyggertall

GD, leder, 31.08.22



• «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

9/9/2022



Bakgrunn for arbeidet



Hvordan kan fritidsbebyggelsen gjøres mer klimavennlig samtidig som

den bidrar til lokal næringsutvikling og mer levende og attraktive tettsteder? 



Bakgrunn for prosjektet

• Innlandet er Norges største hyttefylke og fritidsbebyggelsen preger mange lokalsamfunn.

• Fritidsboligene bygges med stadig høyere standard og benyttes stadig mer

• Fritidsaktiviteter og bruk av fritidsboliger står nå for 23 % av det samlende energiforbruket i Norge (SSB, 2020).

• Fritidsboligene båndlegger mye areal

• Bruken skaper mange reiser og trafikale utfordringer på hovedveger og lokale veger

• I hyttekommunene synker folketallet og befolkningen blir stadig eldre med mindre kjøpekraft

• Mange hyttekommuner har presset økonomi 

• Hvordan kan fritidsinnbyggeren være en positiv ressurs for lokalsamfunnet?

• PROSJEKTET SKAL GI KOMMUNENE ØKT KUNNSKAP OM SAMMENHENGEN MELLOM LOKAISERING AV 
FRITIDSBEBYGGELSE OG BÆREKRAFTIG TETTSTEDS- OG NÆRINGSUTVIKLING



Hva mener vi med klimavennlig stedsutvikling?

• Sammendrag av søknaden om Klimasatsmidler:

"IFK ønsker å bidra til at det gjennomføres klimavennlig tettsteds- og destinasjonsutvikling i 
våre kommuner. Vi vil utvikle måleindikatorer for miljøvennlig tettstedsutvikling og styrke 
veiledningstjenesten innenfor temaet klimavennlig stedsutvikling og fortetting med 
kvalitet for små byer og tettsteder. En særskilt problemstilling for Innlandet er den 
eskalerende veksten i fritidsdestinasjonene som utvikles til nye tettsteder på fjellet. I bygda 
er det et stadig synkende folketall og en aldrende befolkning. På fjellet er det sterk vekst i 
fritidsinnbyggere med sterk kjøpekraft. Hvordan utvikle tettstedene for å imøtekomme 
behovene til både de fastboende og fritidsinnbyggeren og samtidig utvikle attraktive og 
klimavennlige tettsteder? IFK vil samarbeide med 5 aktuelle kommuner. Målet er å finne en 
metodikk for samordning mellom ATP der tettstedene og fritidsdestinasjonene ses i 
sammenheng. Erfaringene fra pilotkommunene skal gi overføringsverdi til de andre 
landkommunene i Innlandet."



Organisering av arbeidet

4 samarbeidskommuner

• Ringebu kommune

•Øystre Slidre 

•Øyer

• Trysil



ORGANISERING



Intern organisering i fylkeskommunen 

•Prosjektansvar: Samfunnsutviklingsavdelingen ved Wibeke 

• Tverrfaglig sammensatt prosjektgruppe;

• Kultur ved kulturarv

• Samferdsel

• Næring

• Samfunnsutvikling



Samarbeid som arbeidsform

• Gjennomført tre arbeidsmøter
med kommunene

• Har utviklet mål for prosjektet
og forslag til problemstillinger –
Hva trenger vi mer dokumentert
kunnskap om for å nå målene?

• Oversikt over eksisterende
kunnskap og samarbeid og
innspill fra HiNN
/Østlandsforskning,eiendoms-
utviklere m.fl



Økonomisk ramme

• Klimasatsmidler: 1.368.000 kroner

• Egne midler: 800.000 kroner



Budsjett

9/9/2022



Status i arbeidet

Arbeidsform, hovedproblemstillinger og videre arbeid



Effektmål

• Reduserte klimagassutslipp og redusert
naturtap fra fritidsbebyggelse

• Godt samspill mellom lokalbefolkning og
fritidsinnbyggere - trekker 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?



HOVEDPROBLEMSTILLINGER

1. Har lokalisering av fritidsbebyggelse betydning for klimagassutslipp?

2. Har lokalisering av fritidsbebyggelsen betydning for samhandling mellom 
fritidsinnbyggere og lokalbefolkning; bruk av tettstedet, kulturtilbud og handel? 

3. Hva betyr handels- og serviceetableringer på fjellet/destinasjonen for utvikling av 
tettstedet, for samhandlingen med lokalbefolkningen og for klimagassutslipp?

4. Hva betyr ulike standarder på fritidsbebyggelsen og infrastrukturen for arealbruk 
og klimagassutslipp? Hva er klimavennlig fortetting av hytteområder og 
klimaeffekten ved oppgradering av eksisterende fritidsbebyggelse?
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Problemstilling 1) Har lokalisering av fritidsbebyggelse betydning for 
klimagassutslipp?



Problemstilling 3) Hva betyr handels- og serviceetableringer på fjellet/destinasjonen for utvikling av 

tettstedet, for samhandlingen med lokalbefolkningen og for klimagassutslipp?



Problemstilling 4: Hva betyr ulike standarder på fritidsbebyggelsen og infrastrukturen for arealbruk og 
klimagassutslipp? Hva er klimavennlig fortetting av hytteområder og klimaeffekten ved oppgradering av 
eksisterende fritidsbebyggelse?



Problemstilling 2) Har lokalisering av fritidsbebyggelsen betydning for samhandling mellom 
fritidsinnbyggere og lokalbefolkning; bruk av tettstedet, kulturtilbud og næring og handel? 



VIDERE ARBEID

•Hver av problemstillingene beskrives nærmere. Definerer 
arbeidsopplegg, tidsbruk og ressurser.

• Samarbeid med case-kommunene

• Engasjerer konsulent på arbeid  som ikke kan gjøres i egenregi



Temamøter som samarbeidsform ?

Invitere til temamøter innenfor enkelte problemstilling i den enkelte kommune?

• 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
31.august

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
04.05

Samarbeidsmøte
16.11

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
08.09
28.09
05.10
19.10

Arbeidsgruppemøter
02.11
16.11
30.11
07.12

Studietur 
14.-15.9



Studietur til Viken og Telemark, 14.-15.september

Onsdag 14.september

11-14 Geilo. Befaring og foredrag i Geilo med lunsj.  Vi møter kommuneplanlegger, eier av Vestlia resor, og Ski Geilo Utvikling

Stikkord: Hvordan har utviklingen vært på Geilo de siste 25 årene? Hvordan påvirkes de fastboende og lokalt næringsliv 
av fritidsbebyggelsen? Hvordan er samhandlingen mellom fritidsinnbyggere og fastboende? Hvordan tenkes utviklingen 
fremover? Hvilke grep gjør kommunen for å redusere klimagassutslippene? Er fritidsbebyggelsen en del av løsningen 
for å nå klimamålene? 

16-19 Rjukan. Foredrag om klimavennlig steds- og næringsutvikling i Rjukan ved kommuneplanlegger i Tinn kommune. 

19- Gaustadblikk. Overnatting 

Torsdag 15.september 

8-10 Gaustadtoppen / Gaustadområdet. Befaring og foredrag med kommuneplanlegger og hytteutvikler?

Stikkord:   Kommuneplanen har lagt rammer for utviklingen. Har det gått etter planen? Hvilke dilemmaer har en støtt 
på? Hvilke erfaringer har kommunen gjort seg? Hvilke konsekvenser har fritidsbebyggelsen knyttet til arealbruk og 
klimagassutslipp? Hvordan har det lokale næringslivet vært involvert i utviklingen? Har Tinn blitt en mer eller mindre 
attraktiv kommune å bo i etter at fritidsbebyggelsen skjøt fart?  

13-15 Norefjell. Foredrag og eventuelt befaring om deres arbeid med klimavennlige transportløsninger. Erfaringer.. 

. 



BYLIVKONFERANSEN på Beitostølen

• https://www.arkitektur.no/Kurs/c36e69de-0bb7-ec11-a847-
005056bccb57



Kommunikasjonsstrategi



Samarbeidsavtale



• Innspill til avtaleteksten

•Undertegning



Forventninger til videre arbeid



•Neste møte i styringsgruppa: 28.november




