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Hytta er blitt bolig 

Foto: Jan Hausken 

Foto: Frank Haughorn
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Hyttebygging gir muligheter og utfordringer

• Lokale arbeidsplasser og verdiskaping

• Bedre tilbud av varer og tjenester

• Bedre tilrettelegging for friluftsliv

• Ressurssterke deltidsinnbyggere

• Nedbygging av natur

• Endret landskapsbilde

• Utslipp av klimagasser og økt energibruk

• Konflikter med stedbunden næring

• Fremmedgjøring
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Foto: Bjørn Casper Horgen
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Ny veileder er publisert

• Del 1 - hvilke hensyn må vi ta?

• Del 2 - hvordan gjør vi det ?

• Målgruppe: kommuner, statlige og 

regionale myndigheter, 

planleggere, utbyggere, 

organisasjoner
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Naturverdier må sikres

• Store, sammenhengende naturområder og grønne 

korridorer mellom disse

• Unngå bygging: 

- i og over skoggrensen

- på myr og våtmark

- i viktige villreinområder

- i strandsonen langs sjø og vassdrag

- nær hekke- og næringssøkområder til truede 

og sårbare fuglearter 

• Ivareta grønn infrastruktur med vegetasjonsbelter 

og åpne bekker gjennom hytteområdene

Foto: Lise Solbakken 



Aktiviteter og friluftsliv må planlegges

• Sikre store, sammenhengende 

friluftsområder og attraktive 

nærturområder

• Tilretteleggingstiltak planlegges 

samtidig med bebyggelsen

• Lokalisering av aktivitetsanlegg 

som gir store inngrep må vurderes 

grundig
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Foto Bjørn Casper Horgen



Strandsonen må sikres
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Foto: Norsk turistutvikling



Konflikter med stedbunden næring må forebygges
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Foto: Bjørn Casper Horgen Foto: Jan Hausken 



• Flom, overvann, stormflo

• Jord-, flom og kvikkleireskred

• Snøskred

• Steinsprang og steinskred

• Beredskap

Samfunnssikkerhet, naturfare og klimatilpasning må ivaretas
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Foto: Frank Haughorn



Landskapets særpreg må ivaretas

• Helningskart viktig

• Unngå utbygging i eksponerte områder

• Snaufjell, koller og topper, eksponerte 
dalsider, horisontlinjer

• Feltutbygging i kupert landskap

• Ta vare på eksisterende vegetasjon

• Demper fjernvirkning, reduserer 
energibehov, overvannshåndtering, sikring 
mot skred 
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Regionale og interkommunale planer løser felles utfordringer
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Foto: Per Jordhøy



Kommuneplanens samfunnsdel fastsetter hyttepolitikken 

• Hvilken karakter skal fritidsboligområdene ha?

• Hvor omfattende skal ny utbygging være? 

• Hvor raskt skal utbyggingen skje? 

• Hvilke områder kan fortettes? 

• Hvordan kan fritidsbebyggelsen bidra til lokal 
verdiskaping og samfunnsutvikling?

• Hvor skal sentrumsfunksjoner dekkes?

• Skal det tillates fast bosetting i fritidsboligområdene?

• Skal eldre bygningsmiljøer utvikles til reisemål og 
fritidsboligområder?

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



Kommuneplanens arealdel avklarer utbyggingsmønster 

og gir rammer for utbygging

• Bygger på langsiktig arealstrategi og 

oppdatert kunnskap om miljøverdier og 

brukergrupper

• Fortetting reduserer arealbeslag og 

transportbehov

• Tidligere godkjente områder vurderes før 
nye områder legges inn

• Arealregnskap viktig

• Langsiktige utbyggingsgrenser bør 

fastsettes

14



Mer fokus på hvor og hvordan vi 

bygger

Illustrasjoner: Skaara arkiteter
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De store fritidsboligområdene må planlegges som steder

• Helhet sikres gjennom kommunedelplan eller 
områderegulering 

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

• Fortetting og avgrensning mot LNFR-områder

• Sentrumsområder med konsentrert bebyggelse, korte 
avstander og gode møteplasser

• Grønne korridorer 

• Bebyggelse tilpasset stedet og lokal byggeskikk

• Private utviklingsplaner må utarbeides i tett dialog 
med kommuner og regionale/statlige myndigheter 
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Foto: Asplan Viak



Mobilitet og teknisk infrastruktur må avklares tidlig 

• Teknisk standard tilpasses områdets 

beliggenhet og løses for området samlet 

• Energiforbruk kan reduseres gjennom 

plassering i terrenget, vegetasjonsbelter, 

størrelse og utforming 

• Alternative energibærere reduserer elforbruk

• Grønn infrastruktur reduserer bilbruk 

• Kollektivtilbud bør vurderes der det er 

grunnlag



Reguleringsplaner sikrer kvalitet gjennom 

planløsning og bestemmelser
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Foto:Lise Solbakken Foto: Bjørn Casper Horgen Foto: Bjørn Casper Horgen 



Reguleringsplanene bør:

• Ha bestemmelser om plassering og utforming av bygninger og 

nære omgivelser

• Terrengbehandling

• Bevaring av vegetasjon

• Størrelse, høyde, materialbruk, takvinkler, fargevalg, 

• Utelys

• Gjerder

• Sikre helhet og variasjon i det arkitektoniske uttrykket og i 

landskapet
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Bebyggelsen må tilpasses landskap og terreng
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Foto: Norsk turisutviklingIllustrasjon fra veilederen, KDD



Fritidsbebyggelse bør planlegges uavhengig av 

eiendomsgrenser
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Medvirkning forebygger konflikter

• Skal gjennomføres i alle planprosesser 

• Må være reell

• Næringsaktører, organisasjoner, 

hytteeiere, fastboende

• Ta hensyn til hytteeiere som ikke er 

innbyggere
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Foto: Rambøll



Nye bærekraftige løsninger
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Foto: S.R.Strømsjordet Foto: 



Takk for meg!

24



Igangsettingstillatelser økte med 40 % fra 2020 til 2021
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Kilde: SSB



Flest hytter og mest bygging i Innlandet og Viken
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