
Temarapport: Lillehammerregionen som nasjonalt senter for 

fritidsboliger 
Denne rapporten er en av totalt seks temarapporterter som er utarbeidet som en del av prosessen 

med å utarbeide strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen. Temarapportene svarer opp 

hovedelementene i planprogrammet: 

✓ Bærekraftig business som konkurransefortrinn 

✓ Fremtidens næringsliv 

✓ Kommunenes rolle som tilrettelegger og utviklingsaktør 

✓ Kompetanse og samarbeid 

✓ Lillehammer-regionen som nasjonalt sentrum for fritidsboliger 

✓ Regional utvikling 

Temarapportene handler om svært ulike temaer, og det er valgt å bygge opp rapportene ulikt. Om du 

ønsker å se nærmere hva som ligger i de seks problemstillingene temarapportene tar for seg, 

henviser vi til planprogrammet. 

Bakgrunn 
Lillehammerregionen har i sine tre kommuner, rundt 8.500 fritidsboliger. Totalt rundt 25.000 

fritidsboliger sokner til Lillehammer som «sin» fritidsboligby.  

Etableringen av og bruken av fritidsboligene genererer en betydelig økonomisk verdiskaping for hele 

regionen som både omfatter byen Lillehammer og kommunene Gausdal og Øyer som huser rundt ¾ 

av alle fritidsboligene i regionen. Verdiskapingen omfatter en rekke tilgrensende næringer og er i 

sum blant sektorene som skaper størst økonomisk aktivitet i regionen. 

Størrelsen på fritidsboligsektoren genererer betydelige ikke-økonomiske verdier for regionens 

fastboende. Utbudet av arrangementer, opplevelser, varehandel, private tjenestetilbud, løyper, stier 

etc, ville vært betydelig mindre uten den store kundegruppen fritidsboligbrukerne utgjør. Videre er 

de viktige og i en del tilfeller, en avgjørende gruppe i finansieringen av lovpålagte offentlige 

tjenestetilbud gjennom sine bidrag i form av eiendomsskatt samt til etablering og drift av tilrettelagte 

skiløyper, stier etc. 

Status  
Svært mange av landets store leverandører av fritidsboliger har representasjon i regionen ved at de 

enten har sitt hovedkontor eller avdelingskontor her. Dette genererer omfattende sysselsetting 

direkte og indirekte samt økonomisk verdiskaping. Regionen huser også flere sentrale 

kompetansemiljøer for fritidsboligsektoren. De mest kjente er forsknings- og analysemiljøene ved 

Høgskolen i Innlandet og Østlandsforskning. Kompetansemiljøet ved Norsk Turistutvikling er en 

sentral partner for aktører som ønsker å utvikle sine fritidsboligområder og destinasjoner. 

En videre utvikling både i antall fritidsboliger og antall bruksdøgn påvirkes i særlig grad av: 

• Antall operativt tilgjengelige tomter 

• Attraktiviteten til destinasjonene 

• Attraktiviteten til tomtene 

• Markedskompetansen til fritidsboligleverandørene 

• Tilgjengeligheten og kvaliteten på infrastruktur som tilrettelegger for mobilitet (veier, 

jernbane, bredbånd, bildeling, persontransportløsninger i og mellom destinasjonene og 

Lillehammer) 

• Tilgjengeligheten og kvaliteten på kommersielle arrangementer og opplevelser 



• Offentlige skatter og avgifter 

• Sektorens klima- og miljørelaterte omdømme 

Samtlige punkter i listen over har vi helt, delvis eller i noen grad i innflytelse over eller kan påvirke. 

Utfordringer og muligheter 
Skal fritidsboligsektoren også i årene fremover kunne bidra med økonomisk verdiskaping, 

finansiering av kommunale tjenester samt fellesgoder også for regionens fastboende, må følgende 

utfordringer håndteres: 

Antall operativt tilgjengelige tomter: Fremtidige fritidsboliger kan etableres både på i nye 

felt og i eksisterende felt. Hvor mange nye som faktisk blir etablert, avhenger av 

reguleringsplanene og dernest, men i betydelig grad, av attraktiviteten i markedet. En 

regulert tomt er ikke operativt tilgjengelig dersom den ikke er omsettbar i et marked. 

Tilgjengeliggjøring av operative tomter er relativt lange løp fra grunneierinitiativ og helt frem 

til salgsklar tomt. Det er derfor nødvendig at vi håndterer utfordringen med å ha stor nok 

tomtereserve for fritidsboliger til enhver tid. 

Attraktiviteten til destinasjonene: Hva som gjør en fritidsboligdestinasjon attraktiv, er en 

mangesidig tematikk. Flere av de indirekte faktorene er nevnt som egne punkt i listen for 

dette kapitlet i næringsplanen. Kommunen har en sentral rolle som tilrettelegger for 

utviklingen av attraktive destinasjoner. Som planmyndighet og aktiv partner i 

destinasjonsutviklingsprosesser, er det viktig at kommunen legger til rette for attraktive 

tomter, god infrastruktur, muligheter for bredde i servicetilbud, god organisering av ferdsel 

(organisering av myke og harde trafikanter) og fellesgoder som løyper, stier etc.  

Attraktiviteten til tomtene: Hva som er attraktive tomter/fritidsboliger, bestemmes av 

markedet. Det finnes betalingsvilje for alt, men ikke alle segment er tilstrekkelig store til at 

grunneiere/fritidsboligleverandørene prioriterer konseptene. Det er ikke mulig å vedta 

attraktivitet. Dette innebærer at kommunens utviklerfunksjon i særlig grad er sentral i 

tilrettelegging for at grunneiere og fritidsboligleverandørene skal kunne tilby fritidsboliger 

med løsninger og utforminger som det er marked for. Reguleringsplaner må både gi rammer 

for en strukturert utvikling og handlingsrom nok til at grunneiere/fritidsboligleverandør kan 

gjøre justeringer i tråd med trendutviklinger i markedet.  

Markedskompetansen til fritidsboligleverandørene: Å legge til rette for og stimulere til at 

fritidsboligleverandørene kan bevare og utvikle sin ledende posisjon, krever kontinuerlig 

analytisk maredestilnærming, en løpende kompetansehevning innen fritidsboligkonsepter, 

segmentforståelse, produksjonsteknikk, miljø- og klimaforståelse, arealforståelse og 

destinasjonsutvikling. Dette må gjøres internt i grunneiermiljøer og hos 

fritidsboligleverandørene, i samhandlingen mellom dem og i særlig grad i samarbeid med 

ulike spesialkompetansemiljøer. Å være en tilrettelegger for etablering av arenaer og kobling 

mellom aktørene, er en særlig viktig rolle for utviklingsorienterte kommuner. 

Tilgjengeligheten og kvaliteten på infrastruktur og tilrettelegger for mobilitet: 

Fritidsboligsektoren er en rekreasjonssektor. Ledende er vi kun dersom fritidsboligkjøperne 

og -brukerne opplever at tilgjengeligheten er god og at tilretteleggingen for mye bruk er god. 

Aktivt kommunalt engasjement for god infrastruktur og for god mobilitet (veier, jernbane, 

bredbånd, bildeling, persontransportløsninger i og mellom destinasjonene og Lillehammer) 

er derfor avgjørende. 

Tilgjengeligheten og kvaliteten på kommersielle arrangementer og opplevelser: Når store 

arrangementer gjennomføres i regionen, øker belegget i fritidsboligene både av eierne selv 



og fordi arrangementsdeltakere leier tilgjengelige fritidsboliger. Å legge til rette for økt bruk, 

fordrer derfor tilrettelegging for store arrangementer og attraktive opplevelser i regionen. 

Offentlige skatter og avgifter: Fritidsboligeierne- og brukerne har rett til og behov for ulike 

kommunale tjenester og tilrettelegginger. Skatter og avgifter er en av flere finansieringskilder 

av disse. Fritidsboligeierne er i stor grad innforstått at det foreligger et bytteforhold. Skal 

regionen beholde og utvikle sin nasjonale fritidsboligposisjon, er en form for paritet mellom 

det offentlige tjenestetilbudet og nivået på skatter/avgifter nødvendig. 

Sektorens klima- og miljørelaterte omdømme: Utvikling av fritidsboligsektoren innebærer 

alltid bruk av ressurser og areal samt forflytting av personer og varer. Dette innebærer en 

risiko for klima- og miljøbelastninger. Skal regionen beholde og utvikle sin posisjon nasjonalt 

som bland de ledende fritidsboligregionene, er det nødvendig at etableringene og bruken 

fremover har en lavere klimabelastning, i mindre grad truer naturmangfold og skaper mindre 

miljøutfordringer enn tilfellet har vært frem til nå. For regionen er dette samtidig en mulighet 

til å gjøre sektoren mer attraktiv.  
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