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MIDLERTIDIG BRUKSENDRING FRA FRITIDSBOLIG TIL BOLIG 
 
Tjenesteområdeledernes innstilling: 

1. Det kan gis midlertidig dispensasjon til bruksendring fra fritidsbolig til bolig i 
særskilte tilfeller og på visse vilkår 

2. Midlertidigheten begrenses til inntil 3 år 
3. Særskilte tilfeller må dokumenteres 
4. Midlertidig søknad om dispensasjon behandles administrativt  

 
 
Sammendrag: 
Vi har fått flere henvendelser med spørsmål og søknader om å få lov til å bo på hytta. Det er 
mottatt rundt 10 søknader om midlertidig bruksendring, og en som gjelder permanent 
bruksendring. Kommunen har praktisert en linje hvor det ikke er tillatt slike bruksendringer. 
Dette da det er i strid med overordnet plan om hvor man ønsker boligutvikling. 
Nabokommunene har hatt en mer liberal holdning til dette. Byplansjefen og 
tjenesteområdeleder for byggesak vurderer at det nå unntaksvis kan gis midlertidige 
dispensasjoner til slike bruksendringer. Det skal fortsatt være en restriktiv holdning. Vi 
vurderer at slike midlertidige dispensasjoner kan behandles administrativt. Dette da det ikke 
varig påvirker arealformålet.  
 
Bakgrunn: 
Bruksendring fra fritidsbebyggelse til bolig ble aktualisert og utløst av en en uttalelse fra 
NVE og artikkel i NRK, hvor det ble fremstilt som at man ville kvalifisere til strømstøtte på 
hytta, dersom man fikk en bekreftelse fra kommunen om at man hadde lov til å bo på hytta. 
Dette ble så fulgt opp med en artikkel på NKFs hjemmeside. Det ble der trukket frem at 
fremstillingen var noe forenklet, og at det etter plan- og bygningsloven måtte kreves søknad 
om bruksendring. Vi viser også til artikkel fra Statsforvalteren 26.09.22 og uttalelse fra 
kommunal- og distriktsdepartementet datert 30.09.2022. Det er der gitt uttrykk for at man må 
søke om dispensasjon fra arealformålet og at fritidsboligen må bruksendres til bolig.  
 
Fakta: 



• Forholdet til overordnede planer  
Kommuneplanens arealdel åpner ikke opp for boliger innenfor regulerte 
hytteområder.  

• Juridiske forhold  
Bruksendring etter § 20-1 bokstav d er søknadspliktig jf. § 20-2 første ledd. Ordlyden 
i pbl. § 20-1 bokstav d avklarer ikke når en bruksendring er påkrevd. Det følger av 
byggesaksforskriften § 2-1 bokstav a at varig og tidsbestemt bruksendring er 
søknadspliktig dersom byggverk eller del av byggverk tas i bruk til eller blir 
tilrettelagt for annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk. Den 
faktiske bruken kan følgelig utløse krav om bruksendring. I juridisk litteratur er det 
tatt til orde for at en sammenhengende bruk i mer enn seks måneder medfører at en 
fritidsbolig er tatt i bruk som en helårsbolig jf. Odd Jarl Pedersen mfl., Plan- og 
bygningsrett, del II, 3. utgave, 2018 s. 575. Dette samsvarer også med kravet til når 
man skal endre folkeregistrert adresse. Det skal være der man har flest hviledøgn i 
løpet av enhver tolvmånedersperiode.  

• Tidligere behandlinger og vedtak  
Lillehammer kommune har tidligere gitt avslag på søknader om slike bruksendringer.  

 
Vurdering: 
Plangrunnlag: 
Kommuneplanens arealdel er det styrende verktøy for kommunens arealbruk og 
bebyggelsens utforming gjennom en rettslig bindende arealdel. Det skilles mellom områder 
for boligutvikling og områder som tilretteless for fritidsbebyggelse. Intensjonen er at 
boligbygging skal kanaliseres til knutepunktene gjennom fortetting i sentrum og 
bydelsentrene. Dette har sammenheng med tilrettelegging for sosial og teknisk infrastruktur. 
Bilavhengighet skal begrenses og det skal være nærhet til daglige gjøremål, slik som 
dagligvarebutikk, skole og barnehage. 
 
Nordseter-området skal ha en moderat utvikling som en destinasjon for fritidsbebyggelse. 
Det legges ikke opp til nye hytteområder utenfor regulerte områder på Nordseter. 
 
Dispensasjonsgrunnlag 
Kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset og følger plan- og bygningslovens 
kapittel 19. § 19-2 annet ledd inneholder to vilkår som begge må være oppfylt for at 
dispensasjon kan innvilges. 

1. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt. 

2. I tillegg må fordelene ved dispensasjonen være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. 

 
Lillehammer kommune må gjøre en helhetlig vurdering av om det er grunn til å tillate en 
helårsbolig i hytteområdet. Det må vurderes om infrastrukturen tåler økt bruk (veg, vann, 
avløp, renovasjon). Det må vurderes om beliggenheten er egnet for beboernes behov, med 
nærhet til butikker, barnehager, skoler og andre tjenester. Ved å tillatte bruksendring må det 
også tas høyde for at helårsboliger på kort eller lang sikt kan medføre endrede krav for 
kommunen mht. skoleskyss, helsetjenester, m.v. En midlertidig dispensasjon vil ikke ha like 
store konsekvenser for formålet, da bygningen vil gå tilbake til fritidsbolig når dispensasjon 
går ut.  
 



Fordeler/Ulemper: 
Man ser nå at arbeidslivet tilrettelegger for økt bruk av hjemmekontor. Dette åpner 
muligheter for å bo og jobbe fra hvor man vil. Hytta kan være et attraktivt boalternativ med 
andre kvaliteter enn en bolig i byen. Det å tillatte helårsbolig kan gi økt tilflytting, økt 
skatteinngang og gi positive virkninger for lokalt kultur- og næringsliv. Det må imidlertid 
være en forutsetning at bruksendringen og flyttingen er en realitet og at boligen faktisk skal 
benyttes som helårsbolig. Bruksendring kun for å få strømstøtte, gir ikke grunnlag for 
dispensasjon. Selv om det må antas at flertallet av henvendelsene er motivert av 
strømstøtten, kan det i enkelte tilfeller være at man vil oppfylle dispensasjonsvilkårene i § 
19-2. Eksempler på slike tilfeller kan være der man selger primærbolig og står uten i en 
kortere periode mens ny bolig er under oppføring. Det kan være tilfeller der man i en 
arbeidssituasjon får engasjement i Lillehammer-området for en kortere eller lengre periode, 
og har fritidsbolig her. Dette må dokumenteres i hvert enkelt tilfelle. Det kan være en 
samfunnsmessig fordel at man ikke må kjøpe seg en bolig kun for denne perioden. Det må 
antas at personer i slike situasjoner uansett vil bo på hytta, noe som vil være i strid med plan- 
og bygningsloven. Ved å åpne for dispensasjon vil man få en bedre oversikt og kontroll. 
Presedensfaren vurderes som liten, da det kun vil være midlertidig dispensasjoner som gis og 
kun i særskilte tilfeller og på visse vilkår.  
 
Behandlingsprosess:  
Søknad om midlertidig bruksendring krever for det første dispensasjon fra arealformålet. 
Dersom det kan gis dispensasjon må også selve bruksendringen behandles etter plan- og 
bygningsloven. Nye tiltak skal i utgangspunktet tilfredsstille tekniske krav iht. TEK17. Hvis 
hytta ikke oppfyller alle krav, må man oppgradere bygget eller søke fravik, jf. pbl. § 31-2 
fjerde ledd. Ut fra dette så vil det kun være aktuelt for regulerte områder med nyere hytter 
som er bygd etter TEK10 eller TEK17. Byplansjef og tjenesteområdeleder vurderer at sakene 
kan behandles administrativt.  
 
Konklusjon: 
Byplansjef og tjenesteområdeleder for byggesak anbefaler en fortsatt restriktiv holdning til 
bruksendring fra fritidsbolig til bolig. Det anbefales ikke å åpne for permante bruksendringer 
I særskilte tilfeller og helt unntaksvis kan det åpnes for midlertidige dispensjoner. Dette må 
dokumenteres og det må stilles vilkår. Det anbefales at kommunens administrasjon kan 
foreta disse vurderingene og behandle søknaden uten politisk prosess med utgangspunkt i de 
føringer som er gitt i denne saken.  
 
Lillehammer,  13.10.2022 
 
Espen Sandvig Gunhild Stugaard 
Tjenesteområdeleder byggesak Byplansjef 

 
 


