
Teamsmøte grunneiere på Nordseter 
2. februar 2021

Kjell Ove Solbakken
kjell@ntu-as.no eller 

911 56 504

Nytten og nødvendigheten av samarbeid 
mellom grunneiere?

mailto:kjell@ntu-as.no


«MENY»

 Motivasjonen for å drive med utviklingsarbeid?

 Markedsutviklingen innen hytter/fritidsboliger

 ”De gode utviklingsprosessene” 

 Mulige måter å gripe an det videre arbeid på?



Nettsider: norskturistutvikling.no Blogg: norskturistutvikling.wordpress.com Kurs og veiledning: spiria.no

Strategi
Reisemålsutvikling

Fritidsboliger og grunneierorganisering

Destinasjonsutvikling og planlegging
Markedsføring

Markeds- og brukerundersøkelser
Strategisk næringsplan

Reisemålsutvikling

Bærekraftig utvikling
Universell utforming

Reisemålsutvikling
Kursledelse

Digital markedsføring
Konferanser og arrangement

Økonomi og adm.



Våre erfaringer på grunneierområdet

www.ntu-as.no

 Gjennomført utviklingsarbeid for +/- 1.500 grunneiere

 Har fulgt fritidsboligområdet nasjonalt i de siste 25 år.

 Har bistått mange kommuner i utviklingsarbeidet.

 NTU har tidligere bistått Lillehammer kommune i utviklingsarbeidet på Nordseter.

 Har i de siste årene bistått Kommunal- og Moderniseringsdepartement i arbeidet 
med å utarbeide utkast til en ny nasjonal veileder for fritidsboliger i kommunene, 
samt Miljødirektoratet i arbeidet med å bringe fritidsboligutviklingen inn i et mere 
bærekraftig og klimapositivt spor.

 Norsk Turistutvikling  er et lokalt foretak i Lillehammer som arbeider nasjonalt.



Her var starten...











Store endringer i markedet som vi må ta hensyn til



Koronaen har forsterket etterspørselen



Miljø har blitt en stadig viktigere del



Effekter av fritidsboligbruken 
(Fritidsboligundersøkelse Midt-Gudbrandsdal april 2019)

«Hvilke av følgende utsagn mener du er riktig for deg ved opphold i fritidsboligen?»
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Vedlikeholdet av fritidsboligen er stressende

Brukerkonflikter i nærområdet påvirker negativt…

Jeg reiser mindre utenlands

Jeg oppnår bedre fysisk helse

Jeg får energipåfyll

Jeg oppnår bedre mental helse

Jeg oppnår bedre livskvalitet

Jeg kobler bedre av fra hverdagens stress/utfordringer

Jeg er i mer fysisk aktivitet enn hjemme

Jeg opplever mer fred og ro



Koronaen har endret vår måte å leve på



Koronaen har økt etterspørselen



Planer om kjøp av fritidsbolig
Undersøkelse blant befolkningen i Østlandsområdet, januar 2021

Har du planer om å kjøpe en fritidsbolig i løpet 
av de neste tre år?

Er kjøpelysten for en fritidsbolig blitt endret nå i 
løpet av koronatiden sammenlignet med tidligere?
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Har mer lyst på en fritidsbolig
nå enn tidligere

Uendret. Har verken mer eller
mindre lyst på en fritidsbolig…

Har mindre lyst på en
fritidsbolig nå enn tidligere

Har allerede fritidsbolig

Vet ikke



• Tjene gode penger

• En mer spennende og interessant hverdag – både 

faglig og personlig 

• En økt og mer forutsigbar 

verdiskaping/inntektsutvikling over tid.

• Få flere impulser til utvikling

• Økt lokal aktivitet

• Bidra med viktige kvaliteter i folks liv

HVA KAN JEG SOM GRUNNEIER OPPNÅ?
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Høgevarde i Flå er et godt eksempel på grunneiersamarbeid og 
lokal verdiskaping







Utgangspunktet er å tenke strategisk



Verdiskaping i ulike faser

Planfase 

❑ Målsetting  - (verdiskaping, næringsutvikling, profil/konsept mv)

❑ Utvikle strategi- og tiltaksplan for fritidsboligsatsingen

❑ Mobilisere og organisere lokalt næringsliv

❑ Bygge kompetanse og nettverk

❑ Etablere og utvikle samarbeidskonstellasjoner og selskapsdannelser

❑ Kommunisere muligheter i lokalsamfunnet

❑ Planlegge tjenestetilbud 

❑ Valg av forretningsmodell (er)



Verdiskaping i ulike faser

Utbyggingsfase 

• Tjenesteutvikling og målrettet 
markedsføring av tilbudene

• Operasjonalisere ulike 
leverandørnettverk

• Kvalitetssikring

Driftsfase

• Integrere fritidsboligeieren i 
lokalsamfunnet

• ”Import av kapital og kompetanse” -
hvordan bruke lokalt?

• Vertskapsrolle/holdninger

• Utvikling av aktiviteter/opplevelser

• Øke verdiskapingen for lokal næringsliv

• Fritidsboligeieren som 
bedriftsetablerer?

• Fritidsboligeieren som innbygger?



Næringsutvikling ved fritidsbebyggelse





Realiteter

 Omfattende krav fra myndigheter og interessegrupper.

 Større områder må planlegges under ett for å få de beste 
løsninger på infrastruktur og få områder som oppfyller krav 
fra lover/regler og forskjellige interesser.

 Kommuner bruker utbyggingsavtaler som krever samarbeid 
– stiller ofte krav om samarbeid.
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Eksempel på fordeling av inntektene
fra hver solgte tomt i området

Det selges en tomt et sted i området XX. Hvem som er grunneier er 
uinteressant.  

Verdi av råtomt er kr 500.000 (eks. infrastruktur) 

Disse pengene betales inn fra kjøper til det felles 
utbyggingsselskapet sammen med midler til fond og bidrag til 
infrastruktur. 

Det avsettes 10 % av dette til et fond med nærmere avtalt formål. 

Råtomtepris – avsatt til fond – infrastrukturkostnader fordeles 
mellom eierne i hht. de andeler som vises i tabellen over.
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Forretningsplan

Mindre marginer, større risiko og flere aktører krever et godt forarbeid
◼ Viktig å ”lage virksomheten på papiret”

◼ Sørge for at alle deltakere forstår omfang, hva som kreves og hva en kan forvente 
å oppnå

◼ FORRETNINGSPLAN
◼ Hvor omfattende denne skal være er opp til deltakerne

◼ Viktig med en klart formulert målsetting

◼ Tanker om hvem som skal være markedet

◼ Organisering av deltakerne

◼ Økonomi
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Hva er viktige rekreasjonsmessige basisressurser for Nordseter? 
Hvilke målgrupper bør vi primært satse på?
Hvilken profil, identitet og posisjon bør området ta? 
Hva bør være mixen mellom turisme og fritidsboliger?



 Hvordan skal jeg som grunneier tjene penger i en utbyggings- og 
driftsfase?

 Samarbeid mellom flere er ofte svaret, men krever litt tid å komme 
i gang.

 Gis ofte støtte til å finne «nøkkelen til et felles utviklingssamarbeid.

 Erfaringene fra samarbeid;  Utvikler ofte et bedre tilbud til 
markedet, tjener mere penger og det blir ofte en spennende reise.

 Det legger et viktig grunnlag for en attraktiv destinasjon.


