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Hovedkonklusjoner i rapporten 

• Fritidsboligbyggingen har nådd rekordnivåer og det er økende forståelse for at utviklingen 

ikke er bærekraftig på sikt. Lokalbefolkning, fritidsbeboere og befolkningen i Viken og Oslo 

ønsker lavere utbyggingstakt frem mot 2040. 

• Stor utbygging av nye fritidsboliger skaper økonomiske verdier lokalt, men er trolig ikke 

samfunnsøkonomisk lønnsomt i et nasjonalt perspektiv på grunn av negative virkninger 

utover kommunegrensene. Lokaløkonomiske verdier og ulemper fra bygging og bruk er 

også ujevnt fordelt innad i en kommune.  

• Det er betydelig potensial for økt lokal verdiskaping ved å øke andelene av den økonomiske 

aktiviteten som tilfaller aktører lokalt.  

• Potensialet er langt større i byggingen av fritidsboliger enn i tomtesalget og tomte-

klargjøringen, både fordi lokalandelene er lavere i utgangspunktet og fordi summene er 

høyere. Potensialet er imidlertid høyest for økt omsetning i ettermarkedet, og særlig 

gjennom å øke det lokale forbruket til fritidsbeboere. 

• For å øke lokalandelene i ettermarkedet, kan kommunene ta en aktiv rolle for å utvikle 

tilbudet til fritidsbeboere. For Norefjell-Reinsjøfjell anbefaler vi å utvikle destinasjonen med 

formål å skape unike opplevelser, sørge for viktige fellesgoder, bidra til økt tilgjengelighet 

og formidle kommersielle tjenester med fritidsbeboere som hovedmålgruppe. Kontinuerlig 

kartlegging av deres behov, utvikling av et tilpasset tilbud og formidling av relevant vare- og 

tjenestetilbud på en felles nettside (f.eks. en «Hytteportal»), vil kunne utløse økt lokal 

verdiskaping. 

• Vi viser også til andre strategier og tiltak for mer bærekraftig arealutvikling. Flere av disse 

innebærer politiske valg, men gode politiske beslutninger avhenger av gode og forståelige 

beslutningsgrunnlag. Faglig gode og tydelige kommuniserte konsekvensutredninger og 

saksframlegg av arealplaner er derfor sentralt. 

   



 

 

 

 

 

Forord 

 

På oppdrag for Viken fylkeskommune har Menon Economics utredet virkninger av fritidsboligbygging i Norefjell-

Reinsjøfjellområdet, og hvordan avveie positive lokaløkonomiske virkninger mot negative virkninger gjennom 

nedbygging av natur. Bygging av fritidsboliger og økt antall tilreisende gir lokal verdiskaping og skaper 

arbeidsplasser. Samtidig beslaglegger fritidsboliger naturområder, som påvirker naturmangfold, muligheter for 

friluftsliv, m.m. Dette har negative virkninger for folk bosatt i kommunen, tilreisende fritidsbeboere og andre 

utenfor kommunegrensene. Utfordringene i denne avveiningen har fått mye oppmerksomhet i nyhetsbildet og 

den offentlige debatten de senere årene, og det er økende press om at utbyggingstakten må reduseres. Denne 

rapporten er et forsøk på å belyse diskusjonen ved å konkretisere avveiningene og drøfte strategier for å løse 

utfordringene.   

Rapporten er skrevet av Øyvind N. Handberg, Endre Kildal Iversen, Live Nerdrum og Mathie Rødal. Per Fredrik 

Forsberg og Lars Martin Haugland har gjennomført analysene med geodata.  Ståle Navrud har vært 

kvalitetssikrer. Vi har fått nyttige innspill i prosessen internt fra Erik W Jakobsen, Per Fredrik Forsberg Johnsen, 

Jonas Erraia og Anders Myklebust. Arbeidet er gjort i perioden november 2021 til april 2022. 

En stor takk til oppdragsgiverne ved Finn Ivar Lied og Knut Fossgard for gode diskusjoner og nyttige innspill i 

arbeidet. Takk også for gode kommentarer og innspill fra arbeidsgruppa for verdiskaping og attraksjonskraft 

Norefjell-Reinsjøfjell ved Per Arne Lislien, Kristian Akervold, Odd-Arild Etterlid, Terje Heggelien, Geir Olav 

Garthus, Kjell Ove Hovde, Lise-Berith Lian, Ellen Anne Bye Håkon Holtskog og Sjur Aalvik. Til slutt takk til lokale 

eksperter og kjentfolk for innspill i arbeidet med å anslå parametere i ringvirkningsmodellen. 
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Sammendrag 

Bygging og salg av fritidsboliger har vært i rekordvekst, også i Norefjell-Reinsjøfjell. Fritidsboliger 

bidrar til lokaløkonomien, men har også betydelige konsekvenser for natur, klima og friluftslivs-

muligheter. For Norefjell-Reinsjøfjell er stor utbygging av fritidsboliger uønsket av et flertall av lokal-

befolkningen og det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt for landet som helhet. Vi drøfter flere ulike 

strategier og tiltak for en bærekraftig utvikling av Norefjell-Reinsjøfjell, og viser særlig til potensialet 

for økt lokal verdiskaping ved å øke den lokale andelen av forbruket til fritidsbeboere. 

Etterspørselen fra fritidsbeboere tilfaller i stor grad aktører utenfor regionen, slik at vi anbefaler 

kraftfull og målrettet satsing på å ta markedsandeler og utvide ettermarkedet for å skape 

bærekraftig verdiskaping og sysselsetting rundt Norefjell-Reinsjøfjell.  

Fritidsboligbygging gir konflikt mellom lokaløkonomisk vekst og natur 

Nesten hver femte av dagens 450 000 fritidsboliger har kommet til etter årtusenskiftet i Norge. Aldri før har så 

mange fritidsboliger blitt bygget samtidig: i 2021 økte byggingen med 50 prosent fra året før, til nesten 9 000 nye 

igangsatte prosjekter. Fritidsboligbygging og økt tilreising av fritidsbeboere skaper store inntekter for lokalt 

næringsliv og grunneiere, og er viktig for verdiskaping og sysselsetting lokalt. Fritidsboligbygging påvirker 

imidlertid også naturmangfold, friluftsliv og landskapsbilde. Turområder forsvinner til nye fritidsboligfelt og skog 

hogges for tomteklargjøring og veier. Flere turgåere og skiløpere skaper behov for flere og bredere stier og 

skiløyper. Utbygging reduserer villreinens leveområder, og bygging nær kalveområder og viktige trekkruter 

forstyrrer dyrene. 

Det er sterk vekst i antall fritidsboliger i Norefjell-Reinsjøfjellområdet 

I dette prosjektet har vi sett på konflikten fritidsboligbygging i Norefjell-Reinsjøfjell skaper mellom verdier som 

skapes i markeder og natur- og friluftslivsverdiene som påvirkes. Norefjell-Reinsjøfjell er det forvaltningsområdet 

for villrein som ligger nærmest store befolkningskonsentrasjoner på Østlandet. Fjellområdet strekker seg på tvers 

av fem kommuner (Krødsherad, Sigdal, Nore og Uvdal, Flå og Nesbyen) med totalt 12 500 innbyggere, og er 

leveområdet til en villreinstamme på 570 dyr. Norefjell-Reinsjøfjell er kjent for høyfjellsnatur, friluftsliv og et 

bredt reiselivstilbud.  

Det er i dag over 7 500 fritidsboliger i Norefjell-Reinsjøfjell og antallet har vokst jevnt de siste årene, som vist i 

Figur A. Sigdal har flest fritidsboliger i området og har størst vekst i antall fritidsboliger. Den prosentvise veksten 

har vært klart sterkest i Flå, hvor antallet fritidsboliger har nær tredoblet seg siden 2008. Nore og Uvdal har klart 

færrest fritidsboliger og klart minst vekst. 

Figur A Antall fritidsboliger i Norefjell-Reinsjøfjell over tid og fordelt på de delene av kommunene som faller 
innenfor området. Kilde: Matrikkelen, bearbeidet av Menon Economics 
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Kommunene har også utbyggingsplaner på hver sin kant av området. I regional plan for villreinområdet anslås 

kommunenes konkrete utbyggingsplaner å potensielt gi opptil 8 000 nye hytter, men det er ikke gitt at alt bygges 

ut. Vi har vurdert framtidig utbygging i området fram til 2040 i tre ulike scenarier: «lav» (500 nye fritidsboliger), 

«middels» (3 500 nye fritidsboliger) og «høy» (6 500 nye fritidsboliger). 

Fritidsboliger gir lokal verdiskaping og skaper arbeidsplasser 

Vi anslår at utbygging av 500 - 6 500 nye fritidsboliger i Norefjell-Reinsjøfjell gir økt årlig lokal omsetning på 

mellom 600 millioner og 1,6 milliarder kroner i 2040. Brorparten av økningen anslås etter at fritidsboligene er 

bygget (ettermarkedet), som vist i figur B, og grunner hovedsakelig i lokalt forbruk av nye fritidsbeboere. 

Figur B  Total omsetning Norefjell-Reinsjøfjell i 2040 per scenario. 2022-kroner. Kilde: Menon Economics 

 

Figur C viser anslått omsetning grunnet fritidsboliger for «middels» utbygging, fordelt mellom utbygging og 

ettermarkedet, samt mellom omsetningen som tilfaller Norefjell-Reinsjøfjellområdet og resten av landet. 

Tilnærmet all omsetning fra tomtesalg og tomteklargjøring av fritidsboligene går til lokale aktører. I utbyggingen 

er det en verdilekkasje på omtrent 50 prosent ut av Norefjell-Reinsjøfjellområdet; tilsvarende 270 millioner 

kroner i 2040. Byggingen av selve fritidsboligene står for nesten 70 prosent av inntektene ved utbygging, så en 

lavere lokalandel har relativt store konsekvenser for utbyggingsfasen i Norefjell-Reinsjøfjell.  

For ettermarkedet anslår vi lokalandelen av vedlikehold av fritidsboligene til å være lik som for byggingen, mens 

omsetning knyttet til drift (som kommunale avgifter/skatt og strøm) i stor grad beholdes i området. Det er 

imidlertid fritidsbeboernes forbruk som er dominerende i ettermarkedet, og utgjør nærmere 70 prosent av det 

totale ettermarkedet. Her er det en betydelig verdilekkasje med over halvparten av omsetningen, tilsvarende 

cirka 530 millioner kroner. Det er store forskjeller mellom kommunene. Krødsherad anslås å ha høyest total 

omsetning, mens Sigdal og Nesbyen har høyere lokal omsetning, fordi lokale aktører tar en større andel av 

markedene. Flå og Nore og Uvdal har noe lavere omsetning, hovedsakelig grunnet færre fritidsboliger. 

Figur C  Omsetning i middels scenario i 2040 per kategori. 2022-kroner. Kilde: Menon Economics 
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Vi vurderer at den anslåtte omsetningen i middels scenario vil legge grunnlaget for 330 millioner kroner i 

verdiskaping og 440 arbeidsplasser i området i 2040.  

Verdilekkasjen ut av kommunene trekker ned de lokaløkonomiske verdiene fra fritidsboligutbyggingen.  Dersom 

kommunene og lokalt næringsliv ved målrettet arbeid klarer å øke lokalandene, vil den lokale omsetningen øke 

(se Figur D). I utbyggingsfasen, med 10 prosentpoeng økning for tomteklargjøring og 20 prosentpoeng for 

byggingen, øker den lokaløkonomiske omsetningen med 125 millioner, tilsvarende 26 prosent. I ettermarkedet, 

med 20 prosentpoeng økning for både vedlikehold og forbruk, i tillegg til at forbruket går opp 25 prosentpoeng, 

skapes det en omsetning på over 1,1 milliarder kroner i middels scenario i 2040. Det er en økning på nesten 400 

millioner, tilsvarende 54 prosent. Vi vurderer at det er stort potensial i å øke lokalandelene. Høyere lokalandeler 

av utbyggingsfasen og ettermarkedet vil kunne erstatte bortfallet av økonomiske verdier ved redusert 

utbyggingsomfang, og samtidig skåne naturen og friluftslivet i området.  

Figur D Økt omsetning ved økning i lokalandeler på 10 prosentpoeng for tomteklargjøring, 20 prosentpoeng 
for bygging, vedlikehold og forbruk, og 25 prosentpoeng mer forbruk. Kilde: Menon Economics 

 

Fritidsboligbygging påvirker natur og friluftslivsmulighetene i området 

Fritidsboligbygging vil legge beslag på arealer som kunne vært brukt på en annen måte. Den samfunns-

økonomiske kostnaden av fritidsboligbygging inkluderer derfor også redusert mulighet til å gå og ferdes der det 

bygges, endret utsikt fra nærliggende områder, kostnader av redusert naturmangfold m.m. Fritidsboligbygging 

har altså negative virkninger for folk gjennom naturendringene det medfører.  

I tillegg til nevnte villreinstamme, har Norefjell-Reinsjøfjell en rekke naturverdier av nasjonal betydning, og har 

store friluftslivsverdier. Disse verdiene er både knyttet til unike naturtyper i området, truede arter og til 

friluftslivsområder som benyttes av lokale, fritidsbeboere og tilreisende.   

Befolkningen ønsker redusert fritidsboligutbygging 

Tre grupper berøres særlig av arealforvaltningen i Norefjell-Reinsjøfjell: i) Lokalbefolkningen i de fem 

kommunene, ii) fritidsbeboerne og iii) den øvrige befolkningen i Viken og Oslo. Vi har gjennomført en 

internettbasert spørreundersøkelse hvor disse befolkningsgruppene bes om å vurdere de tre overnevnte 

utbyggingsscenariene. Svarene viser at flertallet av respondentene foretrekker lavt scenario i Norefjell-

Reinsjøfjell, altså mest begrenset utbygging (56 prosent av lokalbefolkningen, 72 prosent av fritidsbeboerne og 

58 prosent av befolkningen i Viken og Oslo). Flere av disse er villige til å betale økt skatt for å redusere den 

planlagte utbyggingen fra høyt til lavt scenario, dvs. fra 6 500 til 500 nye fritidsboliger i 2040. For denne 

reduksjonen på 6 000 fritidsboliger er den gjennomsnittlige betalingsvilligheten per husholdning per år omtrent 

2 300 kr i lokalbefolkningen, 2 800 blant fritidsbeboerne og 1 000 kroner den øvrig befolkning i Viken og Oslo. 
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Fra et nasjonalt perspektiv er redusert utbygging samfunnsøkonomisk lønnsomt 

Vi sammenligner befolkningens betalingsvillighet med markedsverdiene som følger av fritidsboligutbygging, og 

finner at fritidsboligutbygging er lokaløkonomisk lønnsomt, mens det nasjonalt sett er samfunnsøkonomisk 

lønnsomt å redusere fritidsboligutbyggingen i Norefjell-Reinsjøfjell. Bærekraftig fritidsboligutbygging tilsier at 

myndigheter bør sørge for en mest mulig skånsom fritidsboligutbygging, hvor arealbruk minimeres, sårbar natur 

hensyntas og hvor klimagassutslippene holdes så lave som mulig. Kommunene bør samtidig utvikle strategier 

som sørger for økt lokal verdiskaping per fritidsbolig, både i utbyggingsfasen og bruksfasen.  

Mulige lokale strategier for lokal verdiskaping med mindre negative virkninger 

Vi viser til fire strategier for kommunene i Norefjell-Reinsjøfjell å øke de lokaløkonomiske verdiene fra hver 

fritidsbolig og/eller reduserer de negative virkningene. Dette for å bidra til mer bærekraftig arealutvikling.  

For det første kan kommunene bidra til å øke den lokale andelen av verdiskapingen fra utbyggingen av allerede 

regulerte fritidsboliger. Lokalandelene fra selve byggingen av fritidsboligene er relativt lave i alle de fem 

kommunene. Et konkret tiltak er at kommunen kan initiere bedriftsnettverk av sentrale aktører knyttet til bygg- 

og anleggsnæringen. Innovasjon Norge gir faglig og finansiell støtte til dette. Kommunene kan også redusere 

utbyggingstakten for å gjøre mindre og lokale aktører mer konkurransedyktig mot større aktører fra utenfor 

området. Manglende kapasitet i bygge- og anleggsbransjen lokalt er imidlertid en barriere.  

I den andre strategien peker vi på at kommunene har et større potensial for økt lokal verdiskaping og 

sysselsetting i ettermarkedet enn i byggefasen av fritidsboligene. Fritidsboliger i Norefjell-Reinsjøfjellområdet er 

blant landets dyreste, og eierne av disse er en kjøpesterk gruppe. Disse bruker imidlertid pengene sine i hovedsak 

utenfor området. For å øke lokalandelen bør destinasjonen Norefjell-Reinsjøfjell bør ledes og utvikles for å skape 

unike opplevelser, sørge for viktige fellesgoder, bidra til økt tilgjengelighet og formidle kommersielle tjenester 

med fritidsbeboere som hovedmålgruppe. Kontinuerlig kartlegging av deres behov, utvikling av et tilpasset tilbud 

og formidling av relevant vare- og tjenestetilbud på en felles nettside (f.eks. en «Hytteportal»), vil kunne utløse 

økt lokal verdiskaping. Dette arbeidet kan både finansieres gjennom frivillige påslagsordninger, hvor bygg- og 

anleggsbransjen også bidrar, og gjennom utbyggingsavtaler knyttet til salg av fritidsboligtomter. 

De to siste strategiene knytter seg til kommunen som arealmyndighet. Kommunen kan redusere de negative 

virkningene ved mer skånsom bygging; hovedsakelig ved å bygge tettere og regulere nye boliger i eksisterende 

fritidsbyggområder, men også ved å sette krav til utforming, materialvalg og lignende ved byggene. I framtidig 

regulering av fritidsbebyggelse, vil sentralisering og fortetting av fritidsboligene i sentrumsområder gi mer 

skånsom og dermed mer bærekraftig arealutvikling. Den siste strategien viser til det opplagte: at redusert 

utbygging vil redusere de negative virkningene på natur- og friluftslivsmuligheter. Dette valget kan tas i 

kommunens arealutvikling ved at færre områder reguleres til fritidsbebyggelse. Et annet konkret tiltak for å 

dempe utbyggingen er å øke eiendomsskatten for fritidsboliger. Dette vil øke kommunens inntekter fra hver av 

de eksisterende fritidsboligene, og samtidig redusere etterspørselen etter flere fritidsboliger og dermed redusere 

insentivene for utbyggingspress. Slike valg er politiske, men gode politiske beslutninger avhenger av gode og 

forståelige beslutningsgrunnlag. Faglig gode og tydelige kommuniserte konsekvensutredninger og saksframlegg 

av arealplaner står derfor sentralt. 

De fire strategiene utelukker ikke hverandre, og trolig er det en samlet innsats som kreves for bærekraftig 

arealutvikling i området. Et hovedpoeng er imidlertid at redusert fritidsboligbygging ikke nødvendigvis medfører 

redusert lokal verdiskaping, og at potensialet for økt verdiskaping fra å øke det lokale forbruket til eksisterende 

fritidsbeboere er stort. Bærekraftig verdiskaping i Norefjell-Reinsjøfjell krever altså at kommunene skifter fokus 

fra utbygging til å legge til rette for at lokale næringsaktører vinner markedsandeler og utvider ettermarkedet.   
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1. Fritidsboliger og bærekraftig arealutvikling 

Antallet fritidsboliger har vært i sterk vekst i Norge, og veksten har nådd rekordnivåer i pandemi-

årene 2020-2021, særlig i Sør-Norge. I 80 fjellkommuner i Sør-Norge er det i dag like mange 

fritidsboliger som vanlige boliger. Byggingen legger beslag på natur, men bidrar samtidig til 

sysselsetting og verdiskaping for lokalsamfunnene. Denne rapporten belyser denne konflikten i 

Norefjell-Reinsjøfjell-området og drøfter hvordan man kan optimalisere arealbruken i området for 

å bidra til bærekraftig lokaløkonomisk utvikling med mindre negative konsekvenser for naturen. 

1.1 Antallet fritidsboliger er i sterk vekst i Norge 

Areal er en begrenset ressurs som er under økende press i store deler av landet. Det er anslått at det i perioden 

2008-2019 ble bygget ned omtrent 540 km2 areal i Norge (Rørholt & Steinnes 2020). Nedbyggingen har i størst 

grad foregått i skog, åpen fastmark og jordbruksarealer; i tillegg til innenfor bebyggelse. Fritidsbygg stod for 

omtrent 24 prosent av den nye bebyggelsen. Det er i dag nesten 450 000 fritidsboliger i Norge, omtrent en 

fritidsbolig for hver femte husstand i Norge (se Figur 1.1).  

Figur 1.1  Antall fritidsboliger i Norge fra 2001 til 2022 

 

Kilde: SSB kildetabell 03174 

Figuren over viser at det i perioden 2001 til 2022 har kommet til nesten 100 000 nye fritidsboliger, eller i overkant 

av 4 000 nye fritidsboliger hvert år. Veksten i bygging av fritidsboliger har vært særlig sterk i pandemi-årene, slik 

at antall ferdigstilte fritidsboliger vil fortsette å øke kraftig de neste årene. Figur 1.2 viser at ble satt i gang bygging 

av nesten 9 000 nye fritidsboliger i 2021. Dette er en kraftig økning, og 24 prosent mer enn forrige igangsettings-

topp i 2016. Viken og Innlandet stod for henholdsvis 22 og 24 prosent av de igangsatte byggene i 2021.  

I 80 fjellkommuner i Sør-Norge er det i dag like mange fritidsboliger som vanlige boliger, og i disse kommunene 

er det siden 2000-tallet blitt bygget tre fritidsboliger per bolig.1 Det er økende oppmerksomhet rundt dette i 

nyhetsbildet og den offentlige debatten, ofte med et fokus på fritidsboligbyggingens negative konsekvenser for 

naturen.2 

 

1 Intervju med Tor Arnesen i Dagens Næringsliv lørdag 26. februar 2022, s. 44-47. 
2 For eksempel www.nrk.no/vestfoldogtelemark/reagerer-pa-hyttebygging_-_-ute-av-kontroll-1.15926352; 
www.nationen.no/motkultur/kronikk/hyttebygging-paverker-norsk-natur/; 
www.dn.no/eiendom/hyttemarkedet/eiendomsmarkedet/fritidsbolig/rekordmange-bygger-hytte-organisasjoner-mener-
veksten-bor-bremses/2-1-1202425; www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/v5nEv5/hytteeierne-vil-tett-paa-naturen-
saa-tett-at-de-kveler-den [16.04.22]. 
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http://www.dn.no/eiendom/hyttemarkedet/eiendomsmarkedet/fritidsbolig/rekordmange-bygger-hytte-organisasjoner-mener-veksten-bor-bremses/2-1-1202425
http://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/v5nEv5/hytteeierne-vil-tett-paa-naturen-saa-tett-at-de-kveler-den
http://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/v5nEv5/hytteeierne-vil-tett-paa-naturen-saa-tett-at-de-kveler-den
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Figur 1.2  Antall igangsatte fritidsbygg (inkl. tilbygg/påbygg) per år og per region 

 
Kilde: SSB kildetabell 06952 

1.2 Positive og negative virkninger av fritidsboligbygging 

Konseptuelt kan de viktigste virkningene av fritidsboligutbygging oppsummeres som i Figur 1.3. I utbyggingsfasen 

vil bygging av fritidsboliger generere økonomisk aktivitet ved regulering og salg av tomten, klargjøring av den, 

tilrettelegging for infrastruktur og selve byggingen. Etterpå vil flere fritidsboliger normalt innebære flere 

fritidsbeboere. Disse vil ha et forbruk som skaper økonomisk aktivitet, både direkte knyttet til rehabilitering, 

ombygg og tilbygg (ROT-markedet) og gjennom at opphold i fritidsboligen kan føre til økt kjøp av varer og 

tjenester i området; slik som matvarer, sportsutstyr, heiskort og restaurantbesøk. De nevnte verdiene er 

observerbare i lokaløkonomien, fordi de omsettes i markeder. Fritidsboligutbygging vil imidlertid også kunne 

påvirke verdier som ikke omsettes markeder, men som like fullt vil påvirke folks livskvalitet/velferd.  

Ikke-markedsverdier oppsummeres til høyre i figuren, først gjennom de arealbruksendringene som oppstår ved 

fritidsboligutbygging: det vil endre landskapet som gir endret utsikt fra eksisterende fritidsboliger, boliger og 

andre områder hvor folk ferdes og oppholder seg; det vil kunne påvirke habitater til arter og kunne påvirke 

naturtyper, som folk verdsetter; det vil redusere områdene for friluftslivsaktiviteter og det vil kunne innebære 

utslipp av karbon lagret i jord og vegetasjon. Etter byggingen vil flere fritidsboliger kunne gi flere fritidsbeboere 

som ferdes i området, og dermed økt trengsel i skiløyper, stier og ellers, som kan påvirke opplevelsen til andre. 

Flere friluftslivsutøvere kan utløse utvidet sti- og løypenettverk. Disse verdiene og virkningene er sentrale i 

rapporten, slik at vi vil redegjøre nærmere for disse. 

I samfunnsøkonomisk analyse vurderes endringer i forhold som påvirker hvordan folk har det – folks velferd. 

Virkningene nevnt over er i denne sammenheng altså av betydning dersom det påvirker folks velferd. Forbruk av 

varer og tjenester anses normalt å gi økt velferd. Mulighet til å ferdes i naturen gir også normalt økt velferd. Disse 

virkningene er i prinsippet like viktig, og vil avhenge hvordan hver enkelt person opplever disse virkningene. I 

denne sammenhengen kan bærekraftig arealutvikling forstås som å sikre at både de økonomiske og de 

miljømessige forholdene for disse virkningene for dagens og framtidige generasjoner. I det følgende beskriver vi 

nærmere hva som kan ligge i de positive (lokaløkonomiske) virkningene og de negative (samfunnsøkonomiske) 

virkningene av fritidsboligutbygging. 
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Figur 1.3  Ulike virkninger av fritidsboligutbygging, i og utenfor markeder 

 

Positive lokaløkonomiske virkninger 

Med lokaløkonomiske virkninger mener vi de verdiene som skapes lokalt ved bygging og bruk av fritidsboliger. 

Vi vurderer ringvirkninger, som direkte konsekvenser av aktiviteten knyttet til fritidsboligene, eksempelvis 

omsetning som går til lokale bedrifter som bygger fritidsboligene eller til dagligvarehandel av fritidsbeboerne.  

Vi kan altså skille mellom to faser i livsløpet til en fritidsbolig: utbyggingen og ettermarkedet. Utbyggingsfasen 

finner sted fra en naturtomt er tilgjengelig til en nøkkelklar fritidsbolig står klar. Her vil det kunne skapes 

lokaløkonomiske verdier ved tomtesalg, som omsetter en naturtomt i markedet for fritidsboliger og gir inntekter 

til selger (grunneier). Videre vil markedsverdien av tomten øke ved klargjøring av tomten med infrastruktur og 

dette arbeidet skaper aktivitet og sysselsetting. Til slutt vil selve byggingen av fritidsboligen skape økonomisk 

aktivitet og sysselsetting, før den selges. 

Ettermarkedet strekker seg over hele perioden som følger etter at fritidsboligen står klar. Vi forstår 

ettermarkedet bredt og inkluderer vedlikehold/oppgradering og drift av fritidsboligene, samt forbruk fra 

fritidsbeboerne. Det innebærer at vi både inkluderer ROT-markedet og annet vedlikehold, som snømåke-

tjenester, samt at fritidsbeboere kjøper lokale varer og tjenester ved oppholdene sine. Det kan være mat på den 

lokale dagligvarehandelen, restaurantbesøk, sesongkort i alpinanlegget eller andre opplevelser.   

Fritidsboligutbygging vil altså kunne utløse økonomisk aktivitet som tilfaller kommersielle tilbydere i området 

fritidsboligen ligger, og som ikke ville vært utløst uten fritidsboligene. Dette vil kunne gi overskudd til eiere og 

skape arbeidsplasser lokalt, som igjen gir inntekter til lokalbefolkningen og andre. Økt etterspørsel etter varer og 

tjenester kan også skape tilbud som kommer lokalbefolkningen til gode, og i så måte gi økt bolyst lokalt. For 

eksempel kan fritidsbeboere skape nok etterspørsel etter restauranter slik at et godt tilbud etableres, som også 

kommer lokalbefolkningen til gode. 
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Negative virkninger gjennom endringer i natur og friluftslivsmuligheter 

I samfunnsøkonomi er en opptatt av endringer i forhold som påvirker hvordan folk har det – folks velferd. Den 

samfunnsøkonomiske verdien av noe, for eksempel et uberørt fjell, er dermed summen alle positive (nytte) og 

negative (kostnader) virkninger fjellet har for folks velferd i sin nåværende tilstand. For eksempel kan fjellet gi 

opplevelser for de som ferdes på og ved fjellet. Slike økosystemtjenester synliggjøres som regel ikke i markeder. 

For eksempel betaler ikke bonden for pollineringen insektene gjør, og turgåeren betaler ikke inngangsbillett til 

fjellet. I tillegg kan folk sette pris på vissheten om at naturgodene eksisterer og vil eksistere, for egen del eller for 

andres del, eller for framtidige generasjoners del. For eksempel vil folk kunne ha en tilfredshet ved å vite at det 

finnes villrein i Norge, selv om de ikke har sett eller har planer om å se (eller jakte på) dyrene selv. Verdiene har 

likevel betydning for folk og bør derfor forstås for god og bærekraftig arealutvikling. I vedlegg 1 beskriver vi 

nærmere hva vi mener med økosystemtjenester og resulterende samfunnsøkonomiske verdier. 

1.3 Bakgrunn og formål med denne rapporten 

Kommunene spiller en viktig rolle i å bestemme arealbruken i Norge gjennom deres arealplaner og i 

byggesaksarbeidet. Planleggingen og saksbehandlingen innebærer å veie ulike verdier og ulike aktørers 

interesser opp mot hverandre. Beslutninger som tas i kommunene kan ha varige virkninger på nåtidens og 

framtidens innbyggere, både i og utenfor egen kommune. Planlegging er politikk, men gode politiske 

beslutninger avhenger av gode og forståelige beslutningsgrunnlag. 

Viken fylkeskommune ønsker bedre forståelse for hvordan kommuner kan kartlegge og avveie de ulike verdiene, 

både med tanke på sysselsetting og verdiskaping for lokalsamfunnene ved utbygging og med tanke på de 

verdiene som genereres fra ikke-utbygde naturområder. Denne rapporten ser på utbyggingen av fritidsboliger i 

Norefjell-Reinsjøfjell-området og de virkningene det har for lokalsamfunnene, samt mulige virkninger utenfor 

området. Vi ser også på sammenhengen mellom ressursgrunnlaget disse fjellområdene utgjør i form av 

naturmangfoldet og friluftslivsmulighetene som ligger her, og utviklingen innen fritidsboligmarkedet, reiselivet 

og annet friluftsliv. 

Formålet med rapporten er å gi en oversikt over de nytte- og kostnadsvirkninger som ligger i naturen og de 

virkningene som generes ved fritidsboligutbygging i analyseområdet. Mot slutten peker vi på hvordan disse 

virkningene kan avveies.  

Det er flere negative virkninger av fritidsboligbygging enn de vurdert her. For eksempel vil utbygging av 

naturareal medføre klimagassutslipp (Søgaard mfl. 2021). Disse utslippene avhenger av typen areal som bygges 

ned og hvordan det bygges ned, men vil kunne typisk ligge i området 50-200 tonn CO2 per dekar (Statens 

vegvesen 2021). Videre har vi ikke inkludert hvordan arbeidsforhold ved fritidsboligbyggingen kan skape negative 

virkninger særlige for arbeiderne, og dette er påpekt som et problem av arbeidstilsynet,3 eller hvordan større 

fritidsboligbefolkninger kan legge press på beredskapskapasiteten. Dersom det er begrenset kapasitet i bygge- 

og anleggsmarkedet, kan også fritidsboligbyggingen påvirke tilbudet og prisene på annen aktivitet, som bygging 

av boliger for folk som ønsker å bosette seg i området. 

Mange av de samme utfordringene vi drøfter vil også gjelde for næringsaktører som drar nytte av de samme 

naturarealene som bygges ned av fritidsboliger. Særlig gjelder dette bedrifter innen naturbasert reiseliv 

(Fredman & Tyrväinen 2010; Fossgard & Stensland 2020). Disse kan i prinsippet uttrykkes i resultatene fra kapittel 

 

3 www.aftenposten.no/norge/i/jaElWn/arbeidstilsynet-sjokkert-over-forholdene-i-hyttekommunene [16.04.22]. 

http://www.aftenposten.no/norge/i/jaElWn/arbeidstilsynet-sjokkert-over-forholdene-i-hyttekommunene
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4, men det er lite trolig at verdiskaping og sysselsetting grunnet naturbasert reiseliv er vurdert av respondentene, 

slik at eventuelle negative virkninger gjennom disse i begrenset grad er inkludert i denne rapporten. 

Rapporten har et lokalt perspektiv, hvor vi i hovedsak analyserer virkninger i Norefjell-Reinsjøfjell-området. For 

eksempel vil en ny fritidsbeboer i Sigdal kunne gi økt forbruk i kommunen ved at personen handler mat på den 

lokale matbutikken. I et nasjonalt perspektiv vil imidlertid dette øke forbruket kunne innebære redusert forbruk 

et annet sted i landet, for eksempel der denne personen er bosatt – endringen vil da altså være en 

fordelingsvirkning i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Vi kommer noe innpå dette i kapittel 4 av rapporten. 

For å belyse verdiene og virkningene har vi brukt flere informasjonskilder. Særlig viktig er metodene for å anslå 

lokaløkonomiske virkninger av fritidsboligbygging og økning i antall tilreisende. For å skreddersy analysen og få 

lokale parametere i modellen for å anslå dette har vi benyttet en versjon av Delphi-metoden hvor vi 

sammenstiller anslag fra lokale eksperter til bruk i modellen. Dette beskrives nærmere i kapittel 3. Videre 

benytter vi resultater fra en større spørreundersøkelse bestilt fra Kantar TNS, som vi beskriver i kapittel 4. Til 

slutt har vi hatt gode drøftinger og fått nyttige tilbakemeldinger fra arbeidsgruppa for verdiskaping og 

attraksjonskraft Norefjell-Reinsjøfjell, som består av personer i kommunene og Viken fylkeskommune.  

1.4 Leseguide 

Rapporten er strukturert som følger: 

• I kapittel 2 beskriver vi analyseområdet for rapporten – Norefjell-Reinsjøfjell – og presenterer antallet 

fritidsboliger i området, gir en oversikt over natur- og friluftslivsverdier og beskriver gjeldende 

forvaltning: den regionale planen og kommunenes planer.  

• I kapittel 3 analyserer og beskriver vi de (positive) lokaløkonomiske verdiene som er skapt av bygging 

av fritidsboliger og økningen i antall tilreisende til området.  

• I kapittel 4 analyserer og beskriver vi de (negative) samfunnsøkonomiske virkningene av 

fritidsboligbygging ved reduserte natur- og friluftslivsverdier i området som påvirkes av utbyggingen av 

fritidsboliger.  

• I kapittel 5 drøfter veier videre for kommunene til lokaløkonomisk utvikling av fritidsboligutbygging med 

mindre negative konsekvenser for naturen. 
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2. Analyseområdet Norefjell-Reinsjøfjell 

Norefjell-Reinsjøfjell er et fjellområde som delvis dekker kommunene Nesbyen, Flå, Krødsherad og 

Sigdal og Nore og Uvdal. Det er i dag over 7 500 fritidsboliger i området, og antallet har vært i sterk 

vekst de senere årene. Det er også regulert til videre vekst i antall fritidsboliger. Området defineres 

av regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell og er av særlig forvaltningsinteresse grunnet villrein-

stammen, i tillegg til en rekke andre naturmangfold- og friluftslivsverdier. Utviklingen av 

fritidsboliger vil kunne være i konflikt med de natur- og friluftslivsverdiene som ligger i området. 

2.1 Definisjon av analyseområdet 

Analyseområdet for denne rapporten er Norefjell-Reinsjøfjell, som definert av regional plan 2020-2035.4 Dette 

området vises i mørkt grått i kartet i Figur 2.1. Området defineres av småkupert fjellterreng og tilgrensende 

skogsområder (Mossing 2016). Norefjellsmassivet i sørøst er et høyfjellsplatå med markante fjelltopper, mens 

Reinsjøfjell i vest er noe lavere, og har ikke særlig markerte topper. Området har et typisk innlandsklima med 

kalde vintre og forholdsvis lite nedbør i form av snø. Planområdet i regional plan er 727 km2 stort og dekker deler 

av fem kommuner i Viken fylkeskommune: Nesbyen, Flå, Krødsherad og Sigdal og Nore og Uvdal.  

Figur 2.1  Analyseområdet: Norefjell-Reinsjøfjell angitt i mørkt grått 

 

2.2 Fritidsboliger i området 

Ved å benytte koordinatene for regional plan5 og registrerte fritidsboliger i eiendomsregistret Matrikkelen, har 

vi identifisert antallet fritidsboliger i området i ulike år og i ulike kommuner. Merk at vi med kommune mener 

kun den delen av kommunen som faller innenfor området til regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell.  

 

 

4 viken.no/_f/p1/ia7b30ed5-9c9c-47e2-8728-9399f2956acd/regional-plan-for-norefjell-reinsjofjell-2020-2035.pdf 
[10.12.21], vedtatt av fylkestinget i Viken september 2020. 
5 Definert av https://www.arcgis.com/home/item.html?id=bf39f4b22f3f4a49b2322f6eec7cc126 [07.03.22]. 

https://viken.no/_f/p1/ia7b30ed5-9c9c-47e2-8728-9399f2956acd/regional-plan-for-norefjell-reinsjofjell-2020-2035.pdf
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=bf39f4b22f3f4a49b2322f6eec7cc126
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Figur 2.2 viser antallet ferdigbygde fritidsboliger i området, i perioden 2008-2021; totalt og fordelt på kommuner. 

Figuren viser at antallet fritidsboliger har vært i sterk vekst i perioden, fra nesten 5 500 fritidsboliger i 2008 til 

over ca. 8 000 fritidsboliger i 2021. I 2021 var i 43 prosent av fritidsboligene i Sigdal, 25 prosent i Nesbyen, 13 

prosent i Flå, 10 prosent i Krødsherad og åtte prosent i Nore og Uvdal.  

Figur 2.2 Antall fritidsboliger i Norefjell-Reinsjøfjell over tid og fordelt på de delene av kommunene som faller 
innenfor området (koier, seterhus og lignende er ikke inkludert) 

 
Kilde: Matrikkelen, bearbeidet av Menon 

Tabell 2.1 viser hvordan veksten i antallet fritidsboliger har vært i perioden 2008-2021 fordelt på kommunene. 

Tabellen viser at selv om Sigdal står for det største antallet fritidsboliger i området totalt og i absolutt vekst, har 

den prosentvise veksten vært klart sterkest i Flå, hvor det har vært en nær tredobling av antallet fritidsboliger 

siden 2008. Nesbyen, Krødsherad og Sigdal har også hatt sterk vekst i fritidsboliger. Nore og Uvdal har klart 

færrest fritidsboliger og klart minst vekst, både målt i antallet fritidsboliger og målt i prosent. 

Tabell 2.1 Endring i antall fritidsboliger i Norefjell-Reinsjøfjell-området, per kommune i perioden 2008-2021 

Kommune Økning i antall fritidsboliger %-vis økning 

Nesbyen  677  51 % 

Flå  671  173 % 

Krødsherad   350  73 % 

Sigdal   866  33 % 

Nore og Uvdal  43  7 % 

Kilde: Matrikkelen, bearbeidet av Menon 

I tillegg til vekst i antallet fritidsboliger er det også vekst i størrelsen på fritidsboligene. Størrelsen øker med et 

gjennomsnitt på 1,4 m2 per år i de fem kommunene. Gjennomsnittlig bruksareal på igangsatte fritidsboliger de 

siste fem årene (2017-2021) er på 111 m2, mot et gjennomsnitt på 64 m2 i 1983-1987. Figur 2.3 viser denne 

trenden med gjennomsnittlig bruksareal per kommune per år og med en svart-stiplet lineær trend over år for 

kommunene samlet. 
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Figur 2.3 Gjennomsnittlig bruksareal i m2 per fritidsbolig (tilbygg/påbygg inkludert) i perioden 1983-2021 og 
fordelt på kommuner. Stiplet linje er trenden samlet for kommunene 

 

Kilde: SSB kildetabell 06952. To ekstremverdier fra Krødsherad er fjernet fra figuren for bedre lesbarhet (årlig gjennomsnitt på 

606 m2 for fire igangsatte fritidsboliger i 1991 og 378 m2 for 36 fritidsboliger i 2006), men de inngår i den samlede trendlinjen. 

En annen trend er at fritidsboligene i området i økende grad ser ut til å bygges tettere.  Figur 2.4 viser at i 2017 

ble omtrent en fjerdedel av nye fritidsboliger bygget utenfor fritidsbyggområdet og nesten like stor andel i 

mindre fritidsbyggområder på 5-24 enheter. Bygging utenfor fritidsbyggområder har falt jevnt i perioden og var 

i 2021 på 10 prosent. Andelen fritidsboliger i mindre fritidsbyggområder vokste fram til 2021 og falt da ned til i 

underkant av en femtedel. Samtidig har andelen fritidsboliger i middels fritidsbyggområder på 5-49 fritidsbygg 

vokst jevnt i perioden, fra 10 prosent i 2017 til 28 prosent i 2021. De fleste fritidsboliger bygges imidlertid i de 

største fritidsbyggområdene på 50 enheter eller flere, både i 2017 og i 2021.  

Figur 2.4 Antall igangsatte fritidsboliger i de fem kommunene i perioden 2017-2021, fordelt på 
fritidsbyggområder 

 

Kilde: SSB kildetabell 10328 
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Trenden med å bygge tettere i fritidsboligfelt er også en nasjonal trend.6 Trenden kan oppsummeres i tre mulige 

drivkrefter: 1) det etterspørres økt komfort på fritidsboligene og økt tetthet gir enklere tilrettelegging for 

infrastruktur som vei, vann og strøm og nærhet til tjenestetilbud, 2) utbygging av fritidsboliger har blitt en viktig 

næring for større aktører som ser stordriftsfordeler i å bygge ut større områder samtidig, og 3) kommunene 

regulerer fritidsboligene tettere for å redusere negative konsekvenser for natur. 

Det er variasjon i hvor i området det er bygget ut fritidsboliger, også innad i de fem kommunene. Kartet under 

viser at fritidsboligene er konsentrert i rundt Norefjell i sørøst, i Sigdal og i Krødsherad, samt ved Høgevarde i Flå. 

I tillegg er det en konsentrasjon i nordvest, rundt Nesfjellet. 

Figur 2.5 Geografisk fordeling av fritidsboliger i analyseområdet i 2021. Det hvite områdene viser fjellene i 
Norefjell-Reinsjøfjell, graderingen av rødhet viser antallet fritidsboliger i celler på 250x250 meter, og de 
svarte strekene viser kommunegrenser 

 

Kilde: SSBs kart over bygningsmasse (https://kart.ssb.no/), bearbeidet av Menon 

Figur 2.6 oppsummerer hvordan antallet fritidsboliger fordeler seg på ulike høydemetersegment for hver av de 

fem kommunenes deler av Norefjell-Reinsjøfjell. Figuren viser at de fleste fritidsboligene er lokalisert mellom 

800 og 1 000 m.o.h. Samlet for de fem kommunene ligger hele tre av fire fritidsboliger i området i dette 

høydebeltet. For Flå ligger hele 93 prosent av fritidsboligene i dette beltet. For Krødsherad ligger i overkant av 

en femtedel her, mens halvparten ligger under 700 m.o.h. Omtrent tre prosent av fritidsboligene er lokalisert 

over 1 000 m.o.h. 

 

6 Se www.ssb.no/natur-og-miljo/areal/statistikk/fritidsbyggomrader/artikler/flere-hytter-bygges-i-hyttefelt, også 
oppsummert i www.nrk.no/nordland/norske-hytter-bygges-tett-_-atte-av-ti-far-kort-vei-til-naboen-1.15902221 [25.03.22]. 

https://kart.ssb.no/
http://www.ssb.no/natur-og-miljo/areal/statistikk/fritidsbyggomrader/artikler/flere-hytter-bygges-i-hyttefelt
http://www.nrk.no/nordland/norske-hytter-bygges-tett-_-atte-av-ti-far-kort-vei-til-naboen-1.15902221
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Figur 2.6  Antall fritidsboliger i Norefjell-Reinsjøfjell, fordelt på kommuner og høydemetersegment i 2022 

 

Kilde: Matrikkelen, bearbeidet av Menon 

Vår analyse tar utgangspunkt i tre scenarioer med ulikt utbyggingsomfang. I arbeidet med Regional plan for 

Norefjell-Reinsjøfjell 2020-2035 ble det i 2018 kartlagt omtrent 7 000 hytter/fritidsbygg innenfor planområdet. 

Det ble der også anslått potensialet i vedtatte kommuneplaner og reguleringsplaner til noe mer enn 8 000 nye 

enheter, hvor antallet i de ikke-regulerte områdene ble sagt å kunne øke betydelig med kompakte 

utbyggingsformer. Våre scenarier tar utgangpunkt i ovennevnte tallgrunnlag og med vårt anslag på 7 500 

fritidsboliger i 2021 i Norefjell-Reinsjøfjellområdet. Vi legger til grunn totalt 8 000 fritidsboliger i lavt scenario i 

2040, 11 000 fritidsboliger i middels scenario og 14 000 fritidsboliger i høyt scenario i 2040. Utbyggingen tilsvarer 

et gjennomsnittlig antall årlig utbygde enheter på henholdsvis 26, 184 og 342 i lavt, middels og høyt scenario. 

Utviklingen er illustrert i Figur 2.7. 

Figur 2.7  Antall utbygde fritidsboliger i regionen over tid per scenario 

 

Høyt scenario reflekterer det årlige utbyggingstempoet de siste par årene, mens middelsscenarioet er nærmere 

utbyggingstakten over det siste tiåret. Hvis høyt scenario er gjeldende frem til 2040, vil det innebære en vekst i 
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2.3 Natur- og friluftslivsverdier i området 

Vi har gjort en skrivebord-undersøkelse av hvilke registrerte natur- og friluftslivsverdier som finnes i 

analyseområdet Norefjell-Reinsjøfjell. I det følgende viser vi til hvilke registrerte naturtyper og arter i området, 

som er truet eller på annen måte er vurdert til å ha stor verdi å ta vare på, vi viser også til de kartlagte 

friluftslivsområdene, registrerte kulturminnene og kulturlandskap i analyseområdet.  

Området defineres av den regionale planen for området, som i stor grad er begrunnet i villreinstammen i 

området. Dette er altså en særlig viktig naturarv-verdi av nasjonal betydning. Bestandsmålet for vinterstammen 

av villrein er ca. 570 dyr.7 Ifølge utredninger av villreinen levevilkår vil økt menneskelig aktivitet, særlig nær 

villreinens migrasjons- og kalveområder, kunne endre villreinens migrasjonsruter og øke stress (Gundersen et 

al., 2019). Et økt antall fritidsboliger vil kunne utfordre villreinstammens bæreevne (Punsvik, 2019). 

Figur 2.8 Villreinens leveområder i Norefjell-Reinsjøfjell, definert av beiteområder i turkis, kalveområder i brunt 
og trekk-områder i grønt 

 
Kilde: Miljødirektoratets oversikt over leveområder og funksjonsområder for villrein, hentet fra Naturbase 

Figur 2.9 viser antallet registrerte naturtyper i området som er vurdert av Miljødirektoratet til å være spesielt 

viktig for naturmangfold i Norge. Figuren viser at det er særlig en del «gammel granskog» og «bekkekløft og 

bergvegg» som er vurdert som «viktig» og «svært viktig» i nasjonal sammenheng. Det er også en del 

«naturbeitemark», og enkelte andre naturtyper er også representert. Til sammen er det 35 registrerte naturtyper 

i området som er vurdert til å være viktig eller svært viktig av Miljødirektoratet. «Viktig» og «svært viktig» betyr 

ifølge Miljødirektoratet (DN-håndbok 13) eksempelvis at naturtypene er nødvendige habitater for arter som 

truet, at de på andre måter fyller en viktig biologisk funksjon, at de i seg selv er sjeldne eller er i sterk tilbakegang. 

«Lokalt viktig» inkluderer naturtyper som ikke oppfyller de strenge kriteriene for «svært viktig» eller «viktig», 

men som likevel har stor naturmangfoldsverdi, for eksempel fordi de er lokalt eller regionalt sjeldne. 

 

7 https://www.villrein.no/norefjellreinsjfjell [017.04.22]. 

https://www.villrein.no/norefjellreinsjfjell
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Figur 2.9 Antall naturtyper registrert i området vurdert som spesielt viktig for naturmangfold av 
Miljødirektoratet 

 
Kilde: Naturtyper registrert etter DN-håndbok 13 (2007), hentet fra Naturbase 

Figur 2.10 (venstre del) gir en oversikt over antallet observasjoner av ulike arter som er registrert i området og 

som er av «nasjonal forvaltningsinteresse». Dette er altså arter som er vurdert til å ha nasjonal verdi og som bør 

særlig ivaretas. Disse kategoriseres etter om arten er en ansvarsart for Norge (dvs. at minst 25 prosent av den 

europeiske bestanden er i Norge), at den er fredet, at den er truet eller nært truet eller om det er andre aspekter 

ved artene som gjør dem spesielt hensynskrevende (som at de er særlig sensitive i ulike deler av livssyklusen sin 

eller er spesielt sårbare for påvirkninger, eller at de har en viktig økosystemfunksjon). Høyre del av figuren viser 

hvilke arter som er registrert flest ganger i området og viser at det særlig er en del fugler, men også en del sopp 

og lav som er typiske for gammel gran- og furuskog. Det er også fem naturreservater (delvis) i området: Flenten, 

Stavnselva, Surtebergflaget, Laksejuv og Hestgjuvnatten.  

Figur 2.10 Venstre: antallet registrerte observasjoner av ulike kategorier arter i Norefjell-Reinsjøfjell.  
Høyre: Ordsky med bokstavstørrelse gitt av antallet registreringer av ulike arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse i området 

 

Kilde: Miljødirektoratets datasett «Arter av nasjonal forvaltningsinteresse», hentet fra Naturbase 

Figur 2.11 oppsummerer lokasjonene til de ulike naturmangfoldsverdiene beskrevet innenfor Norefjell-

Reinsjøfjell.  
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Figur 2.11 Registrerte naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse i blått, naturvernområder i rødt og registrerte 
observasjoner av arter av nasjonal forvaltningsinteresse i grønt. 

 
Kilde: Naturbase, bearbeidet av Menon 

Det er noen registreringer av kulturarv-verdier i området. På Haglebu er det et kulturlandskap med to setervoller 

i granskog, som kan ha kulturarv-verdi.8 Av enkelt-kulturminner er det 900 registreringer i området. Disse 

fordeler på ulike vernetyper, som oppsummert i Figur 2.12. De aller fleste av disse er automatisk fredet, altså 

fredet grunnet anslagsvis alder og ikke en kulturminnefaglig vurdering. Resterende er ikke vernet (10 prosent), 

fjernet eller flyttet (6 prosent) og uavklart (5 prosent). Ett kulturminne er statlig listeført som verneverdi. Den 

enkle, skrivebordøvelsen vår avdekker altså begrensede kulturarvverdier, sammenlignet med naturmangfolds-

verdiene beskrevet over. Det kan imidlertid være kulturarvverdier i området som ennå ikke er avdekket og 

registrert. 

Figur 2.12 Fordeling av vernetyper for registrerte kulturminner i området 

 
Kilde: Kulturminnedatabasen Askeladden, hentet fra Naturbase 

For friluftslivsverdier overlapper området helt eller delvis med 27 friluftslivsområder som er kartlagt og registrert 

av kommunene etter Miljødirektoratets instruks (Miljødirektoratet 2013). Disse områdene vurderes etter 

instruksen til å være hovedsakelig svært viktige (41 prosent) eller viktige (45 prosent), se Figur 2.13. Dette 

defineres blant annet av hvor ofte området brukes og om området brukes av ikke-lokale personer (regionale og 

nasjonale brukere). Figur 2.14 viser også turløypene i områdene hvor mye av disse friluftsaktivitetene 

gjennomføres. 

 

8 http://faktaark.naturbase.no/?id=KF00000736 [07.03.22]. 
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Figur 2.13 Andel av anslått registrert verdi av friluftslivsområder registrert i området 

 
Kilde: Kartlagte friluftslivsområder etter Miljødirektoratets instruks (Miljødirektoratet 2013), hentet fra Naturbase 

Merk at kun fire av de fem kommunene i området har gjennomført kartleggingen, slik at data for friluftslivs-

områder eller -verdier i den delen av området som ligger i Flå kommune ikke er medregnet. Oversikten over 

friluftslivsaktiviteter er altså begrenset og bør ses på som en indikasjon av omfanget. Den tyder imidlertid på at 

det er en betydelig andel av friluftslivsområdene her som brukes mye, også av ikke-lokale personer, og dermed 

at det er betydelige friluftslivsverdier i området.  

Figur 2.14 Turløyper sommer (rød) og vinter (blå) i Norefjell-Reinsjøfjellområdet 

 
Kilde: DNTs kartløsning, https://ut.no/ [19.04.22] 

For å eksemplifisere at slike verdier kan være av stor betydning for folk, viser vi til resultater av 

verdsettingsstudier, som ved ulike metoder anslår hva personer eller husholdninger maksimalt er villige til å 

betale for å få eller unngå endringer i mengden eller kvaliteten av et slikt gode eller en aktivitet. Dette er et mål 

på endringen i livskvalitet/nytte personen eller husholdningen opplever og et utrykk for hvor mye de verdsetter 

godet eller aktiviteten. For rekreasjonsverdien/bruksverdien av fritidsaktiviteter må en trekke fra kostnadene 

ved å gjennomføre aktiviteten, som for eksempel kostnaden ved reisetid eller utstyr som kjøpes inn eller leies, 

for å anslå konsumentoverskuddet eller nettonytten ved aktiviteten. For eksempel dersom en person er villig til 
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å betale opptil 1000 kroner for å dra på en gitt fjelltur, og de faktiske kostnadene ved fjellturen (f.eks. bensin, 

slitasje på bil, bompenger, m.m.) summeres til 600 kroner, så kan konsumentoverskuddet for fjellturen for denne 

personen uttrykkes som 400 kroner. Tekstboks 1 og Tekstboks 2 gir eksempler på verdsettinger av friluftslivs-

aktiviteter og naturmangfold. 

Tekstboks 1 Eksempler på samfunnsøkonomiske verdier av ulike friluftslivsaktiviteter 

Friluftsaktiviteter har stor betydning for utøverne, selv om de ikke nødvendigvis vises i markeder, og de vil 

kunne variere mellom type aktivitet. Størrelsesorden på slike verdier kan illustreres ved betalingsvilligheter 

funnet i verdsettingsstudier. Figuren under gir anslag på konsumentoverskuddet ved ulike friluftslivsaktiviteter 

i Nord-Amerika (kroner per dag ved å gjøre aktiviteten). Anslagene er fra en meta-studie som har sammenstilt 

en rekke studier i USA og Canada fra 1958 til 2015 i en database, «Recreational Use Values Database»; RUVD 

(Rosenberger mfl. 2017).9 Figuren viser at det er stor spredning i anslått konsumentoverskudd for ulike 

aktiviteter, hvor stisykling (mountain biking) er anslått med klart høyest konsumentoverskudd (ca. 2000 kroner 

per person per dag), etterfulgt av alpint og fjelltur (ca. 900 kroner).  

Figur 2.15 Gjennomsnittlig anslått konsumentoverskudd ved et utvalg friluftslivsaktiviteter (kroner per dag). 
  Tallene angir antallet studier konsumentoverskuddanslaget er basert på og det gjennomsnittlige 
  konsumentoverskuddet i 2022-kroner 

 
Kilde: Recreation use values database (Rosenberger mfl. 2017). Omgjort til kroner med kjøpekraftjusterte valutakurser fra 
OECD sitt datasett (https://data.oecd.org/conversion/purchasing-power-parities-ppp.htm) og deretter justert til 2022-kr 
med konsumprisindeksen. 

I norsk kontekst er det også gjort vurderinger av verdien av ulike friluftslivsaktiviteter. Basert på en rekke 

europeiske studier anslår Lindhjem og Magnussen (2012) at konsumentoverskuddet ved skogsturer ligger i 

området 64-128 2022-kroner per person per dag, altså med et midtpunkt på ca. 96 kroner. For skiturer, 

gjennomførte Sælen og Ericson (2013) en verdsettingsstudie av vinter-rekreasjonsopplevelser rundt Oslo og 

anslår at konsumentoverskuddet for en skitur ved gode snøforhold er ca. 200 2022-kroner per person per dag. 

Anslagene er ikke nødvendigvis representative for aktiviteter i Norefjell-Reinsjøfjell, men illustrerer at det kan 

summeres til å bli betydelige samfunnsøkonomiske verdier bare av friluftslivsaktiviteter i et naturområde som 

benyttes av mange personer (og høyere samlet verdi desto flere personer som utøver aktiviteten i et område). 

For eksempel, dersom 10 000 personer går på skitur én gang i uka i november-april et gitt område, og det 

gjennomsnittlige konsumentoverskuddet for hver tur for disse personene er 200 kroner, gir fjellet årlig ca. 50 

millioner kroner i netto samfunnsøkonomiske verdier – kun grunnet rekreasjonsverdien av skiturer i 

fjellområdet. (= 25 uker x 1 dag/uke x 10.000 personer x 200 kr/person /dag).  

 

9 Databasen er tilgjengelig her: http://recvaluation.forestry.oregonstate.edu/ [05.03.22].  
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Tekstboks 2 Eksempler på samfunnsøkonomiske verdier av naturmangfold og landskapsbilde 

Utover friluftslivsverdier, er det gjennomført verdsettingsstudier av endringer i naturmangfold og i endret 

landskapsbilde for utsikt fra bolig eller fritidsbolig. For naturmangfold, undersøkte Lindhjem mfl. (2015) 

betalingsvilligheten for å øke omfanget av vernet produktiv barskog i Norge. De undersøkte dette i en betinget 

verdsettingsstudie av folks betalingsvillighet for å øke omfanget av den nasjonale barskogverneplanen (med 

tilhørende økt vern av naturmangfold) fra 1,4 prosent av produktivt skogareal (da undersøkelsen ble 

gjennomført i 2007) til henholdsvis 2,8 prosent, 4,5 prosent og 10 prosent. Gjennomsnittlig betalingsvillighet 

per husstand per år ble anslått til 1466, 1763 og 1837 2022-kroner for å øke vernearealet fra 1,4 prosent til 

henholdsvis 2,8 prosent, 4,5 prosent og 10 prosent. Disse prosentene utgjør henholdsvis et ekstra verneareal 

på 571, 2001 og 5144 km2. Betalingsvilligheten synes altså å være relativt lite sensitive for størrelsene som 

vernes, men er av betydning. Arealene som ble undersøkt er også i liten grad benyttet til friluftsliv, slik at 

anslagene må forstås som hovedsakelig som ikke-bruksverdiene husstandene knyttet til det å bevare 

naturmangfoldet i barskoger i Norge.  

For landskapsvirkninger er det gjennomført en rekke studier, særlig knyttet til landbasert vindkraft (se f.eks. 

Jensen mfl. 2014) og strømnett (se f.eks. Lindhjem mfl. 2016), men i mindre grad grunnet fritidsboliger. Vi 

vurderer at landskapsvirkninger grunnet fritidsboligutbygging vil kunne vurderes vesentlig forskjellig fra 

virkningene av utbygging av vindturbiner og strømnett blant de som berøres av de ulike landskapsendringene. 

 

Utbygging av fritidsboliger vil oppta naturarealer og kunne redusere friluftslivsmuligheter og opplevelsene ved 

disse. Fossgard & Stensland (2020) peker blant annet på stillhet, utsikt, spesifikke naturfenomen og friheten til å 

bevege seg i naturen som viktige for naturbaserte reiselivsopplevelser. Disse opplevelsene vil kunne reduseres 

ved fritidsboligutbygging og økt ferdsel i områdene, og dermed gå utover verdiene illustrert over. Der 

opplevelsene gjøres gjennom naturbaserte reiselivsbedrifter vil de reduserte opplevelsene kunne uttrykkes i 

redusert omsetning (og dermed verdiskaping og sysselsetting) for disse bedriftene.  

2.4 Relevante offentlige planer og mål 

Norefjell-Reinsjøfjell forvaltes av regional plan for området, samt av de kommunale planene for kommunene i 

området. De gjeldende kommuneplanens samfunnsdel for disse kommunene viser at det settes en rekke mål, 

både for lokaløkonomisk utvikling og for å ivareta naturverdiene. 

Regionale planer skal bidra til helhetlig samfunnsutvikling på tvers av kommuner ved å gi i strategisk retning til 

samfunnsutviklingen, mobilisere privat sektor, kulturliv og lokalsamfunn og samordne, koordinere offentlig 

innsats og virkemiddelbruk.10 Formålet med regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell er å gi «en langsiktig og 

helhetlig strategi for bruk av fjellområdene. Gjennom helhetlige vurderinger skal blant annet villrein, lokal 

nærings- og samfunnsutvikling og friluftsinteresser søkes ivaretatt. Sambruk og sameksistens mellom disse 

gruppene synes særlig viktig i dette fjellområdet. Den regionale planen skal gi rammer og forutsigbarhet for 

videre og mer detaljert planlegging i de enkelte kommunene.»11 Bakgrunnen er et oppdrag fra 

Miljøverndepartementet i 2007 om å utarbeide regionale planer for en helhetlig forvaltning av fjellområder, 

spesielt de viktige for villrein.  

 

10 https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/plan-og-styringssystem/ [15.04.22]. 
11 https://viken.no/_f/p1/ia7b30ed5-9c9c-47e2-8728-9399f2956acd/regional-plan-for-norefjell-reinsjofjell-2020-2035.pdf, s. 
7 [10.12.21]. 

https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/plan-og-styringssystem/
https://viken.no/_f/p1/ia7b30ed5-9c9c-47e2-8728-9399f2956acd/regional-plan-for-norefjell-reinsjofjell-2020-2035.pdf
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Planen for Norefjell-Reinsjøfjell sikter på å dele inn planområdet i fem deler, som oppsummert i Tabell 2.2. Planen 

legger altså opp til at oppimot halvparten av området skal settes av til villrein med minimalt med utbygging (stort 

sett over 1000 m.o.h.), mens det i utvikling- og utbyggingssonene på til sammen ca. en femtedel av området 

legges opp til henholdsvis noe og tett bebyggelse (omtrent under hhv. 900 og 800 m.o.h). I de resterende 

områder (ca. en tredel; stort sett under 1000 m.o.h) legges det opp til begrenset byggeaktivitet, men det påpekes 

at sonene har viktige beiteområder for villreinen. 

Tabell 2.2 Fem sonene i regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell 2020-2035 

Arealsone Prinsipper for sonen Arealstørrelse 

(% av total) 

Fjellsone med viktige 

villreinhensyn 

Den «strengeste» sonen der villrein og uberørt natur er høyt 

prioritert. 

327 km²  

(45%) 

Landbruk-, natur og 

friluftsone 

Sone under fjellsonen og over og i samme høyde som 

Utbyggingssonen med stor verdi for landbruket, villrein, natur og 

friluftsliv. 

203 km²  

(28%) 

Landbruk-, natur- og 

friluftsone – spredt 

Sone under fjellsonen med stor verdi for landbruket, villrein, natur 

og friluftsliv, men med forsiktige og stedstilpassede 

utviklingsmuligheter. 

51 km²  

(7%) 

Utviklingssone Sone som skal gi større områder med lite utbygging mulighet for nye 

vurderinger i kommende kommuneplanprosess 

56 km²  

(8%) 

Utbyggingssone Områder preget av relativt tett bebyggelse og anlegg for 

fritidsboliger og reiseliv som skal utvikles videre for disse formålene. 

90 km²  

(12%) 

Kilde: Regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell 2020-2035, s. 28-29 

For å gi en skjematisk oversikt over kommunenes mål knyttet til henholdsvis lokaløkonomisk utvikling og bevaring 

av natur- og friluftslivsverdier, har vi gått gjennom målene uttrykt i kommuneplanens samfunnsdel i de fem 

kommunene. Vi har gått gjennom de planene som var publisert på kommunenes nettsider per november 2021. 

I disse planene har vi identifisert de konkrete målene kommunene setter opp. Vi har ikke gjennomgått mer 

overordnede visjoner/satsingsområder, gjennomgående fokusområder eller annen tekst i planene som uttrykker 

strategier eller på andre måter hvordan det skal jobbes for å nå mål. Kategoriseringen er gjort skjønnsmessig, 

basert på ordlyden i målene. For eksempel tolkes målet «Krødsherads overordnede mål er å være en kommune 

i vekst og utvikling», som et mål om lokaløkonomisk utvikling, mens målet «Krødsherad er en kommune som er 

bevisst på og forvalter sin kulturhistorie og sine naturressurser» kategoriseres som å være knyttet til å ta vare på 

naturverdier.  

Figur 2.16 oppsummerer resultatene av kategoriseringen. Årstallene viser til planperioden for hver av 

kommuneplanenes samfunnsdel. Disse viser altså at det er variasjon i alderen på planene, hvor Flå kommune sin 

plan er klart eldst. Totallengden på de vannrette søylene viser totalt antall mål identifisert i hver av planene, 

hvorav den blå delen viser mål knyttet til lokaløkonomisk utvikling, de oransje mål knyttet til å ta vare på natur- 

og/eller friluftslivsverdier og de grå delene viser antallet mål som ikke lar seg plassere innen de to andre 

kategoriene. Sistnevnte mål er for eksempel knyttet til trygghet, eldreomsorg og oppvekstkår. Kategoriseringen 

oppsummeres i noe mer detalj i vedlegg 2. 

Figuren viser at det generelt er relativt få eksplisitte mål i kommuneplanenes samfunnsdel som handler om å ta 

vare på natur- eller friluftslivs-verdier. Det er samtidig noe variasjon mellom kommunene, der Nesbyen har klart 

flest av denne typen mål (5), mens Flå har ingen. Når det gjelder lokaløkonomisk aktivitet har derimot samtlige 

av kommunene flere mål knyttet til dette, og disse målene utgjør en vesentlig andel av målene totalt sett. 
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Figur 2.16 Kategorisering i antall mål satt i kommuneplanens samfunnsdel for hver av de fem kommunene, i mål 
knyttet til lokaløkonomisk aktivitet, til å ta vare på natur- og/eller friluftslivsverdier eller annet 

 
Kilde: Kommuneplanens samfunnsdel i hhv. Nore og Uvdal, Nesbyen (Nes), Flå, Krødsherad og Sigdal, med planperioden angitt 

i figuren. Bearbeidet av Menon. 
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3. Lokaløkonomiske virkninger av fritidsboligbygging 

Vi anslår at utbygging av nye fritidsboliger i Norefjell-Reinsjøfjell kan gi opptil 1,6 milliarder kroner 

mer i omsetning i kommunene i 2040. Brorparten av økningen grunner i ettermarkedet og 

hovedsakelig i lokalt forbruk av fritidsbeboere. I middels scenario (3 500 nye fritidsboliger) anslår vi 

at dette legger grunnlag for 330 millioner kroner i verdiskaping og 440 arbeidsplasser i området i 

2040. Det er store forskjeller mellom kommunene, hvor Krødsherad anslås å ha høyest total 

omsetning, men hvor den lokale omsetningen er høyere i Sigdal og Nesbyen, fordi de tar større andel 

av markedene. Flå og Nore og Uvdal har noe lavere omsetning, hovedsakelig grunnet færrest 

fritidsboliger. Vi viser at kommunene kan øke lokal verdiskaping fra fritidsboliger og fritidsbeboere 

ved å øke lokalt forbruk i ettermarkedet. 

3.1 Kort om anslåtte ringvirkninger 

Vi har utviklet en skreddersydd ringvirkningsmodell til å beregne de økonomiske konsekvensene av fritidsboliger 

i Norefjell-Reinsjøfjellområdet. Analysen avgrenses til de økonomiske effektene fra utbygging i Norefjell-

Reinsjøfjellområdet, mens utbygging i andre deler av de fem kommunene ikke er inkludert. Vi skiller ikke mellom 

fritidsboliger eid av bosatte i de fem kommunene og fritidsboliger eid av bosatte i andre deler av landet. 

Modellen bygger på flere informasjonskilder. Den viktigste informasjonskilden er intervjuer med lokale aktører i 

bygg og anleggsbransjen og andre tilgrensende virksomheter, der formålet er å lage lokalspesifikk input til 

analysen av utbyggingsfasen. Vi har snakket med til sammen 28 aktører som har ekspertise innen hele eller deler 

av utbyggingsfasen i Norefjell-Reinsjøfjellsområdet. Vi har stilt dem spørsmål om priser for fasene i utbyggingen 

og tilhørende lokalandeler. Intervjuene ble gjennomført i henhold til Delphi-metoden som består av to steg: Det 

første steget er intervjuer med aktørene der de gir kvantitative estimater på en rekke spørsmål. Deretter 

sammenstilles svarene fra alle intervjuene og gjennomsnitt beregnes. Det andre steget går ut på at aktørene får 

mulighet til å se gjennomsnittet på hvert spørsmål og til å vurdere det i forhold til sine egne svar. De kan deretter 

justere sine opprinnelige svar hvis de ønsker det. De endelige estimatene er basert på gjennomsnittet av de 

justerte svarene og disse brukes direkte inn i modellen for å beregne ringvirkninger av utbyggingen av 

fritidsboliger. Alle kommunene er representert i undersøkelsen, noe som muliggjør analyser på kommunenivå i 

tillegg til området samlet. Noen sentrale resultater dette arbeidet presenteres i Tekstboks 3.  

En annen viktig informasjonskilde er en spørreundersøkelse gjennomført i et tilgrensende prosjekt, finansiert av 

forskningsrådet, og som beskrives nærmere i kapittel 4. Vi har i tillegg brukt andre relevante kilder som diverse 

fritidsboligundersøkelser for informasjon om forbruk og bruk av fritidsboliger. Vi har også benyttet oss av 

Menons regnskapsdatabase for å konvertere omsetning til verdiskaping og sysselsetting. 

Modellen inkluderer ikke indirekte effekter. Det innebærer at vi ikke fanger opp verdiskapingen utover i 

verdikjeder som følge av den økonomiske aktiviteten knyttet til fritidsboligene. For eksempel vil ikke modellen 

ta for seg de økonomiske konsekvensene for underleverandørene til de lokale bedriftene som bygger 

fritidsboligene i Norefjell-Reinsjøfjell. Modellen tar heller ikke for induserte effekter, altså økonomisk aktivitet 

som følger av konsumet til sysselsetting som fritidsboligmarkedet har lagt grunnlag for. Slike indirekte og 

induserte effekter kan også representere også økonomiske bidrag til kommunene og området som vil komme i 

tillegg til estimatene i denne analysen. 

I tillegg til lokaløkonomiske effekter gjennom ringvirkninger i næringslivet, vurderer vi kort mulige 

budsjettkonsekvenser for kommunene ved flere fritidsboliger og fritidsbeboere (se Tekstboks 6). 
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Tekstboks 3 Lokal- og regionalandeler fra Delphi-intervju  

For å identifisere eventuelle forskjeller i lokalandeler i markedet for tomteklargjøring og fritidsboligbygging 

avhengig av antall enheter bygget, har vi spurt respondentene om å oppgi lokalandeler både ved en «mindre 

utbygging» og «større utbygging». Resultatet indikerer at det ikke er store forskjeller i andelen av verdiskaping 

som tilfaller lokale aktører ved utbyggingsstørrelse, som vist i figurene under. Det er noe større forskjell innen 

markedet for fritidsboligbygging, der funnet er at lokalandelen ved bygging anslås å være 6-7 prosentpoeng 

lavere ved en større utbygging sammenlignet med en mindre utbygging. Lokalandelen ved tomteklargjøring er 

i snitt 2 prosentpoeng lavere ved en større utbygging sammenlignet med en mindre utbygging. 

Figurene viser også noen forskjeller mellom kommunene, hvor Krødsherad har lavest lokalandeler og Flå og 

Sigdal anslås å ha de høyeste lokalandelene. 

Figur 3.1  Lokalandel ved tomteklargjøring og fritidsboligbygging (lavt scenario) 

 
Kilde: Menon Economics 

Figur 3.2  Lokalandel ved tomteklargjøring og fritidsboligbygging (høyt scenario) 

 

Kilde: Menon Economics 
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Basert på kartlagte utbyggingsplaner i Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell 2020-2035 og egne vurderinger (se 

delkapittel 2.2), definerer vi tre mulige utbyggingsscenarier som brukes i analysene i dette og neste kapittel: 

• «Lavt» scenario: 500 nye fritidsboliger innen 2040. 

• «Middels» scenario: 3 500 nye fritidsboliger innen 2040. 

• «Høyt» scenario: 6 500 nye fritidsboliger innen 2040. 

3.2 Ringvirkninger av fritidsboligutbygging i Norefjell-Reinsjøfjell 

Figur 3.3 viser hva utbyggingsomfanget i de tre scenarioene vil føre med seg i form av total omsetning i Norefjell-

Reinsjøfjellområdet i 2040. Totalt er det estimert at omsetningen vil være i overkant av 600 millioner kroner i 

lavt scenario og 1,6 milliarder i høyt scenario. Årlig omsetning fra utbygging bestemmes av antallet fritidsboliger 

som bygges, mens den årlige omsetningen knyttet til ettermarkedet vil akkumuleres og vokse over tid. Gitt en 

jevn eller avtagende utbyggingstakt, blir altså ettermarkedet viktigere over tid. 

Figur 3.3  Total omsetning Norefjell-Reinsjøfjell i 2040 per scenario. 2022-kroner 

 
Kilde: Menon Economics 

Figur 3.4 viser videre hvor mye av omsetningen som tilfaller Norefjell-Reinsjøfjellområdet i utbyggingsfasen og 

ettermarkedet i middels scenario i 2040. Utbyggingsfasen består av tre inntektskilder: tomtesalg, 

tomteklargjøring og bygging av fritidsbolig. Som det framkommer i figuren, tilfaller tilnærmet all omsetning fra 

tomtesalg og tomteklargjøring lokale aktører. For byggingen derimot, er det en verdilekkasje på omtrent 50 

prosent som går ut av Norefjell-Reinsjøfjellområdet, tilsvarende 270 millioner kroner. Byggingen står for nesten 

70 prosent av inntektene ved utbygging, så en lavere lokalandel har relativt store konsekvenser for 

utbyggingsfasen i Norefjell-Reinsjøfjell. Samlet forlater en omsetning på omtrent 316 millioner kroner Norefjell-

Reinsjøfjell i utbyggingsfasen. 

Når det gjelder ettermarkedet, er det tre hovedkategorier for inntektskilder: vedlikehold (inkludert ROT-

markedet), drift og forbruk. Andelen omsetning som tilfaller Norefjell-Reinsjøfjellområdet for vedlikehold speiler 

bygging fra utbyggingsfasen ettersom det i stor grad er snakk om samme entreprenører som leverer de to typene 

tjenester. For drift er det naturlig at det meste av omsetningen forblir i kommunene som kommunale 

avgifter/skatt og strøm. Inntekter knyttet til forsikring og TV/internett anslås derimot til å gå til nasjonale aktører, 

men utgjør en relativt liten andel av driftskostnadene. I ettermarkedet er det fritidsbeboernes forbruk som er 

dominerende og som utgjør nærmere 70 prosent av det totale ettermarkedet. Her ser vi samtidig en betydelig 

verdilekkasje av over halvparten av omsetningen, tilsvarende 528 millioner kroner. For ettermarkedet er det til 

sammen omtrent 717 millioner som går til aktører utenfor Norefjell-Reinsjøfjellområdet. 
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Figur 3.4  Omsetning i middels scenario i 2040 per kategori. 2022-kroner 

 
Kilde: Menon Economics 

Utover omsetning er verdiskaping og sysselsetting viktige økonomiske indikatorer på aktivitet i næringslivet. 

Verdiskaping i en bedrift er definert som summen av lønnskostnader og bedriftens driftsresultat, korrigert for 

verdiforringelse av bygg og annet, samt nedskrivninger. Med andre ord kan verdiskapingen forstås som summen 

av bedriftens avkastning som går til henholdsvis arbeidstakere (lønn), kapitaleiere (overskudd), kreditorer 

(renter) og stat og kommune (skatt). Dette er også kjent som bruttoprodukt. Verdiskaping er en av de mest 

sentrale samfunnsøkonomiske størrelsene, fordi det er den som legger grunnlag for velferd gjennom forbruk og 

skatter. Med sysselsetting menes antall personer som jobber i næringslivet, inkludert personer med lavere 

stillingsprosenter enn 100 prosent. Dette må ikke forveksles med antall årsverk, som teller antallet 

fulltidsstillinger. Særlig i reiselivsbransjene er forskjellen på målene tydelig fordi en betydelig andel har lavere 

stillingsprosenter. 

Vi har beregnet at aktiviteten fra fritidsboligmarkedet i middels scenario i 2040 samlet legger grunnlaget for 330 

millioner kroner i verdiskaping og 440 sysselsatte i Norefjell-Reinsjøfjellområdet. Figur 3.5 viser hvordan dette er 

fordelt på ulike bransjer. Mye av sysselsettingen, over 40 prosent, foregår i bygg- og anleggsbransjen. Det er 

tydelig at produktiviteten, definert som verdiskaping per sysselsatt, varierer på tvers av bransjene. Bygg og 

anlegg har høyest produktivitet med over 1 million kroner per sysselsatt, mens det for servering kun er på 

omtrent 250 000 kroner. Dette skyldes blant annet ulik grad av arbeidsintensitet. 

Figur 3.5  Verdiskaping og sysselsetting i middels scenario i 2040 per bransje. 2022-kroner 

 
Kilde: Menon Economics 
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Under viser vi hvordan økt andel av omsetning i utbyggingsfasen (Tekstboks 4) og ettermarkedet (Tekstboks 5) 

slår ut i økt omsetning som beholdes i Norefjell-Reinsjøfjellområdet. Vi har lagt til grunn skjønnsmessige 

vurderinger av mulige økninger av markedsandeler. Tekstboks 4 viser at dersom kommunene klarer å øke 

andelen omsetning i utbyggingsfasen som beholdes i området med 10 prosentpoeng for tomteklargjøring og 20 

prosentpoeng for bygging av fritidsboliger, så vil det kunne innebære 125 millioner i økt lokal omsetning i 2040 

ved middels scenario. Tekstboks 5 viser at dersom kommunene klarer å øke det lokale forbruket for 

fritidsbeboere i ettermarkedet med 25 prosentpoeng og at andelen som beholdes i området økes med 20 prosent 

for både vedlikehold og forbruk, innebærer det en økning i lokal omsetning på nesten 400 millioner i 2040 ved 

middels scenario. Dette er betydelige summer, som vi kommer tilbake til i drøftingene i kapittel 5. 

Tekstboks 4 Konsekvenser av økt lokal andel av omsetningen i utbyggingsfasen 

Verdilekkasjen ut av kommunene trekker ned de lokaløkonomiske verdiene fra fritidsboligutbyggingen.  

Dersom kommunene og lokalt næringsliv ved målrettet arbeid klarer å øke lokalandene med 10 prosentpoeng 

for tomteklargjøring og 20 prosentpoeng for byggingen, blir omsetningen i denne fasen over 600 millioner 

kroner i middels scenario i 2040. Det er en økning på 125 millioner, tilsvarende 26 prosent. Da er det 70 

millioner som skiller dette scenario fra det opprinnelige «høye» scenariet. 

Figur 3.6  Økt omsetning i utbyggingsfasen ved økning i lokalandeler på 10 prosentpoeng for tomteklargjøring 
  og 20 prosentpoeng for byggingen i middels scenario 

 

 
Tekstboks 5 Konsekvenser av økt lokal andel og økt forbruk i ettermarkedet 

Som for utbyggingsfasen, dersom kommunene og lokalt næringsliv får lokalandelen opp i ettermarkedet med 

20 prosentpoeng for både vedlikehold og forbruk, i tillegg til at forbruket går opp 25 prosentpoeng, genereres 

det en omsetning i middels scenario på over 1,1 milliarder kroner i 2040. Det er en økning på nesten 400 

millioner i middels scenario i 2040, tilsvarende 54 prosent. Da er det 200 millioner som skiller dette scenario 

fra det opprinnelige «høye» scenariet. 

Figur 3.7  Økt omsetning i ettermarkedet ved økning i lokalandeler på 20 prosentpoeng for vedlikehold og 
  forbruk og en økning i forbruk på 25 prosentpoeng i middels scenario 
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Tekstboks 6 Endringer i kommunale kostnader med flere fritidsbeboere 

I tillegg til lokale ringvirkninger som følger av flere fritidsboliger, vil flere fritidsboliger gi økte skatteinntekter 

dersom kommunen har eiendomsskatt for fritidsboliger og gi økte kostnader for tjenester til de som oppholder 

seg i kommunen. Denne tekstboksen drøfter størrelsesorden på disse virkningene for kommunebudsjettene. 

Tabellen under oppsummerer eiendomsskatten for fritidsboliger for hver av de fem kommunene, slik det er 

registrert i SSBs oversikt. Tabellen viser at alle kommunene unntatt Flå står registrert med eiendomsskatt for 

fritidsboliger og at denne er i gjennomsnitt på tre promille med et bunnfradrag på 100 000 kr. Kommunene 

har ulike metoder for å beregne eiendomsskatten, men med markedsverdimetoden kan maksimalt 70 prosent 

av beregnet markedsverdi benyttes.12 Med våre anslåtte gjennomsnittlige salgspriser for nye fritidsboliger, 

skattesatsen og bunnfradraget i hver av kommunene, blir den årlige eiendomsskatteinntekten for én ny 

fritidsbolig i området på ca. 7 000 kr, vektet for antallet nye fritidsboliger i hver kommune. Dette summerer 

dette seg til 24,5 millioner kroner i året for 3 500 nye fritidsboliger (middels scenario). Dette overestimer 

effekten noe, fordi økte skatteinntekter vil kunne redusere rammetilskuddet fra staten gjennom 

inntektsutjevningen i inntektssystemet. Samtidig har vi her heller ikke hensyntatt eventuelle økninger i 

inntektsskatt som følge av økt økonomisk aktivitet i kommunene. 

Tabell 3.1 Eiendomsskattesats og bunnfradrag for fritidsboliger i hver av de fem kommunene 

Kommune  Sats (i promille) Bunnfradrag (2022-kroner) 

Flå  - - 

Nesbyen  3,5 200 000 

Sigdal  3 100 000 

Krødsherad  2 200 000 

Nore og Uvdal 7 - 

Kilde: SSB kildetabell 12843. 

For kommunale tjenester skal kommunene i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven sørge for at personer 

som oppholder seg i kommunen får nødvendige helse- og omsorgstjenester. Løyland mfl. (2015) undersøker 

hvor mye slike kommunale tjenester koster kommunene per fritidsbolig. I tillegg til helse- og omsorgstjenester 

undersøker de kostnader knyttet til plan- og byggesaksbehandling og for andre tekniske tjenester, som vei, 

beredskap og vann- og avløpstjenester. Enkelte slike tjenester finansieres av brukerbetaling, for eksempel 

vann- og avløpstjenester. Løyland mfl. (2015) påpeker imidlertid at slik finansiering ikke alltid dekker 

kommunens kostnader, slik at de ser på nettokostnadene, altså kostandene som kommer utover 

brukerfinansieringen. Kostnadene oppsummeres i tabellen under, og anslås til å summere seg til ca. 3 000 

kroner per fritidsbolig. Dersom vi legger til grunn denne summen for 3 500 fritidsboliger summerer kostnadene 

seg til 10,5 millioner kroner.  

Tabell 3.2 Anslåtte kommunale kostnader ved ulike kommunale tjenester per fritidsbolig per år 

Kommunale utgifter Årlig kostnad (2022-kroner) 

Hjemmetjenesten 960 

Primærhelsetjenesten 720 

Plan- og byggesaksbehandling 600 

Andre tekniske tjenester 840 

SUM 3 000 
Kilde: Løyland mfl. (2015) 

 

12 www.ssb.no/priser-og-prisindekser/artikler-og-publikasjoner/slik-beregnes-eiendomsskatt-pa-bolig [19.04.22]. 

http://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/artikler-og-publikasjoner/slik-beregnes-eiendomsskatt-pa-bolig
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3.3 Ringvirkninger av fritidsboligutbygging i hver av kommunene 

Forrige delkapittel viste lokaløkonomiske virkninger for Norefjell-Reinsjøfjell som helhet. Her viser vi hvordan 

dette slår ut ulikt i de fem kommunene. Det er særlig tre faktorer som påvirker hvor mye av verdien fra 

fritidsboligmarkedet som bestemmer forskjellene mellom kommunene: 

• Antall bygde fritidsboliger 

• Pris per fritidsbolig 

• Lokalandeler av omsetningen i utbyggingsfasen og ettermarkedet 

I analysen vår legger vi til grunn at nærmere 30 prosent av de utbygde fritidsboligene i de tre scenariene vil finne 

sted i Nesbyen og Krødsherad, omtrent 20 prosent i Sigdal og Flå, og 4 prosent i Nore og Uvdal. Denne fordelingen 

har blitt bestemt ut ifra dagens reserve av regulerte fritidsboligtomter samt planlagte regulerte tomter (se 

delkapittel 2.2). 

Gjennom Delphi-intervjuene avdekket vi betydelig forskjeller mellom kommunene når det gjelder 

gjennomsnittlige priser per fritidsbolig. Den gjennomsnittlige prisen per fritidsbolig strekker seg fra 3,6 millioner 

i Nore og Uvdal til 6 millioner i Krødsherad. Disse tallene stemmer godt med Statistisk sentralbyrås prisstatistikk 

på nye fritidsboliger per kommune.  

For å kartlegge hvor stor andel av verdiskapingen fra fritidsboligmarkedet som er lokal og regional har det vært 

viktig å identifisere eventuelle forskjeller i andelen lokale aktører som opererer innen markedet for 

tomteklargjøring og fritidsboligbygging. Resultatene fra Delphi-intervjuene viser at lokalandelen er langt høyere 

innen tomteklargjøring sammenlignet med fritidsboligbygging. Gjennomsnittet av respondentenes svar indikerer 

at 75 prosent av verdiskapingen fra markedet for tomteklargjøring tilfaller aktører bosatt i egen kommune. 

Tilsvarende andel for fritidsboligbygging er 40 prosent (se Tekstboks 3). Ved å definere lokale aktører som aktører 

bosatt i Norefjell-Reinsjøfjellområdet øker lokalandelene for tomteklargjøring og fritidsboligbygging til 

henholdsvis 85 prosent og 50 prosent. Dette antyder at det ikke kun er aktører bosatt i egen kommune som 

bidrar til verdiskaping i markedet for tomteklargjøring og fritidsboligbygging, men også aktører bosatt i andre 

kommuner i Norefjell-Reinsjøfjell.  

Det er noe variasjon i lokalandelene mellom de fem kommunene. Innen markedet for tomteklargjøring oppgir 

respondentene fra Flå at andelen som tilfaller kommunen og Norefjell-Reinsjøfjellsområdet er over 90 prosent. 

Respondentene fra Krødsherad oppgir lavest andelen med henholdsvis 60 prosent og 78 prosent til kommunen 

og til Norefjell-Reinsjøfjellsområdet (se Tekstboks 3). Også innen markedet for fritidsboligbygging oppgir 

respondentene fra Krødsherad de laveste lokalandelene. Innen markedet for fritidsboligbygging er det Sigdal 

som oppgir høyest lokalandel i snitt med en andel på 58 prosent. 

Figur 3.8 viser anslått fordeling av total omsetning på lokalt, regionalt og landet for øvrig varierer mellom 

kommunenes del av Norefjell-Reinsjøfjellområdet i middels scenario. Figuren viser at i 2040 anslås 

totalomsetningen å være høyest i Krødsherad, men fordi lokalandelene er noe lavere her enn for de andre 

kommunene, er den lokale omsetningen grunnet fritidsboligene anslått til å være noe større i Nesbyen og Sigdal, 

etterfulgt av Krødsherad og deretter Flå. Nore og Uvdal har minst omsetning, hovedsakelig grunnet færrest 

fritidsboliger i området. Tallene i figuren er for middels scenario, men tilsvarende andelsfordeling vil gjelde for 

lavt og høyt scenario. 
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Figur 3.8 Omsetning i middels scenario i 2040 per kommune. 2022-kroner. Kilde: Menon Economics 

 

For å vise hvordan verdiskapingen fra utbyggingsfasen fordeler seg mellom lokal verdiskaping («inn») og 

verdiskaping utenfor Norefjell-Reinsjøfjellområdet («ut»), presenterer vi i Figur 3.9 hvordan total verdiskaping 

fra tomtesalg, tomteklargjøring og utbygging (venstre i figuren) fordeler seg i de ulike kommunene (midten av 

figuren) og hvor stor andel av verdiskapingen lokale aktører i hver av kommunene tar (grønt til høyre i figuren) 

og hvor stor andel av verdiskapingen som lekker ut av kommunene (grått til høyre i figuren). Vi ser at de lokale 

andelene av verdiskapingen fra tomtesalg og tomteklargjøring i stor grad tilfaller lokalt, men at den lokale 

verdiskapingen fra utbyggingen likefult er større enn disse til sammen, selv om denne andelen er mindre. Det 

betyr altså at potensialet for økt lokal verdiskaping er langt større i byggingen av fritidsboliger enn i tomtesalget 

og tomteklargjøringen, både fordi lokalandelene er lavere i utgangspunktet og fordi summene er høyere. 

Figur 3.9 Oversikt over hvor stor andel av verdiskapingen som forblir innad i kommunene i Norefjell-Reinsjøfjell-
området («inn») og hva som havner utenfor kommunene («ut»). Verdiskapingen er for middels scenario 
og oppgitt i millioner kroner.  

 
Kilde: Menon Economics 

Figuren viser ikke verdilekkasjer i ettermarkedet, men som vi har illustrert i foregående delkapittel (se særlig 

Tekstboks 4 og Tekstboks 5), er potensialet for økt omsetning (og dermed også verdiskaping og sysselsetting) 

større i ettermarkedet enn totalt for utbyggingsfasen. 
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4. Samfunnsøkonomiske virkninger av fritidsboligbygging  

Dette kapitlet presenterer en verdsettingsstudie for redusert fritidsboligutbygging i Norefjell-

Reinsjøfjell gjennomført av Menon, i samarbeid med SSB og NMBU. Studien kartlegger påvirkningen 

av fritidsboligbygging på verdier utenfor markeder. Vi finner at et flertall av lokalbefolkning, 

fritidsboligeiere og befolkningen i Viken og Oslo foretrekker lavt utbyggingsscenario. Mange har 

også en betalingsvillighet for å unngå stor utbygging, noe som tilsier betydelige negative 

samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av fritidsboligutbyggingen. 

4.1 Verdsettingsstudie av redusert fritidsboligutbygging  

Menon, SSB og NMBU har i forskningsprosjektet Valuechange gjennomført en betinget verdsettingsstudie av 

folks betalingsvillighet for å redusere fritidsboligutbyggingen i Norefjell-Reinsjøfjell, med spesifiserte 

konsekvenser for landskap, dyreliv og friluftsliv. Formålet var å belyse og kvantifisere hvordan negative virkninger 

på friluftsliv, landskap og dyreliv påvirker folks velferd. I tillegg til virkninger for lokale og fritidsbeboere i 

området, vil befolkningen for øvrig kunne ha ikke-bruksverdier knyttet til naturen i området. Befolkningen i i 

Viken og Oslo ble derfor også inkludert i undersøkelsen. Befolkningen i andre deler av landet ble utelatt for å 

sikre mest mulig forståelse for problemstillingen blant respondentene. Tabell 4.1 viser antallet respondenter og 

hvordan de fordeler seg mellom i ulike grupper. 

Tabell 4.1 Egenskaper ved respondentene i verdsettingsstudien 

 Befolkningen i kommunene Fritidsbeboere Befolkningen i Viken og Oslo 
 

Respondenter Populasjon Respondenter Respondenter Populasjon 

Antall respondenter 378 
 

559 1110 
 

Andel kvinner  52 % 49 % 47 % 54 % 50 % 

Alder (voksne) 53 52 59 53 48 

Utdanningsnivå  
  

  
 

Grunnskole 5 % 31 % 0 % 4 % 24 % 

Videregående 45 % 48 % 15 % 27 % 35 % 

3-4 år høyere utdanning 32 % 16 % 37 % 38 % 27 % 

5 år høyere utdanning 17 % 4 % 44 % 29 % 13 % 

Doktorgrad (PhD) 1 % <1% 4 % 2 % 1 % 

Husholdningsstørrelse 2.64 2.06 2.68 2.29 2.04 

Husholdningsinntekt 1 175 426 634 000 1 849 807 1 198 295 700 500 

Kilde: Iversen mfl. (2022) 

En digital spørreundersøkelse ble sendt i en link per SMS til lokalbefolkningen og fritidsboligeierne i området, og 

fordelt til et representativt utvalg av innbyggere i Oslo og Viken gjennom bruk av surveyselskapet Kantars 

innbyggerpanel. Vi fikk 378 svar fra lokalbefolkningen, 559 svar fra fritidsbeboere og 1110 svar fra innbyggere i 

Viken og Oslo. Som vi ser av tabellen over var det en overvekt av svar fra innbyggere med høyere utdanningsnivå 

og høyere inntekt. Denne skjevfordelingen utjevnes ved bruk av vekter som tar hensyn til egenskapene til den 

underliggende populasjonen i analysene. 

Respondentene ble først bedt om å svare på spørsmål knyttet til bruk av Norefjell-Reinsjøfjellområdet, inkludert 

spørsmål knyttet til fritidsboligbruk og -investeringer. Respondentene ble presentert for planer for 

fritidsboligbygging i området og mulige konsekvenser av dette for landskap, villrein og friluftsliv. Deretter ble 
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respondentene bedt om å ta stilling til tre følgende scenarier for fritidsboligbygging, se figuren under. Disse 

scenariene er konsistente med scenariene i denne rapporten (høy, middels og lav). 

Figur 4.1  Karakteristikker ved de tre scenarier for fritidsboligbygging i Norefjell-Reinsjøfjell frem mot 2040 

 

4.2 Over halvparten av respondentene ønsker lite utbygging 

Respondentene ble bedt om å ta stilling til hvilket av scenarioene man foretrekker: Lavt (lite utbygging), middels 

(noe utbygging) eller høyt (stor utbygging) frem mot 2040. Figur 4.2 viser respondentenes førstevalg for de tre 

ulike befolkningsutvalgene.  

Fritidsbeboere13 i Norefjell-Reinsjøfjell er gruppen hvor størst andel (72 prosent) ønsker minst mulig 

fritidsboligbygging, og hvor færrest (3 prosent) oppgir å ikke ha en mening om temaet. At en stor andel 

eksisterende fritidsbeboere har et ønske om minst mulig utbygging kan komme av at denne gruppen bruker 

fjellområdet mest i dag. Hvis eierne opplever at det er mye byggeaktivitet i området kan opplevelsesverdien av 

å være i og rundt fritidsboligen reduseres av støy, støv og tap av nærturområder. Økt trafikk på veiene i området, 

og økt antall mennesker på stiene og løypene i fjellet, kan også redusere opplevelsesverdien av fritidsbolig-

besøket. Mindre mulighet til å oppleve villrein og andre dyrearter og endret utsikt vil også påvirke negativt. I 

tillegg til tap av både bruks- og ikke-bruksverdier knyttet naturen i Norefjell-Reinsjøfjell, kan fritidsbeboerne 

oppleve bekymring for at markedsverdiene på eksisterende fritidsboliger i området reduseres som følge av 

reduserte bruksverdier, økt tetthet av fritidsboliger og et større tilbud av fritidsboliger.  

58 prosent av befolkningen i Viken og Oslo ønsker lite utbygging og 21 prosent ønsker noe utbygging, mens 17 

prosent har ingen mening om saken. Altså velger befolkningen i Viken og Oslo omtrent like ofte lite utbygging 

 

13 Fritidsboligene oppgis å være i bruk over 50 døgn i året, med rundt tre gjester på besøk i per døgn i snitt. 
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som lokalbefolkningen, men det er en god del flere som ikke har en mening sammenlignet med befolkningen 

lokalt.  

Figur 4.2  Respondentenes førstevalg fordelt på underutvalg 

 

Vi finner at sosiodemografiske egenskaper ved respondentene forklarer noe av variasjonen i resultatene, mens 

holdningene forklarer en stor andel av variasjonen (se vedlegg 3). Når vi utlukkende analyserer sosio-

demografiske variablers påvirkning på valg av lite utbygging finner vi at kvinner (blant fritidsbeboere og 

innbyggere i Viken/Oslo) og respondenter i mindre husholdninger er mer tilbøyelige til å foretrekke lite 

utbygging. Høyere utdanningsnivå øker også sannsynligheten for at respondenten velger lite utbygging. Blant 

fritidsbeboere velger eldre respondenter lite utbygging oftere. Vi finner også at respondenter som oppgir å få 

påvirket friluftsliv eller på annen måte berøres av utbyggingen foretrekker lite utbygging. Respondenter som 

rapporterer å være svært negative til landskapsendringer og til økt press på villreinflokken, har langt høyere 

tilbøyelighet lite utbygging. Respondenter som synes flere lokale tjenester og forbedret kommuneøkonomi er 

svært positivt har en lavere tilbøyelighet til å velge lite utbygging. 

4.3 Betalingsvillighet for å redusere fritidsboligutbygging 

Respondenter som oppga å foretrekke lite eller noe utbygging ble deretter stilt et spørsmål om deres 

betalingsvillighet for å redusere utbyggingen fra stor utbygging til noe eller lite utbygging. Respondentene ble 

informert om at økt skatt vil kompensere for et inntektsbortfall i kommunene som følge av redusert utbygging. 

Tabellen under viser gjennomsnittlig årlig betalingsvillighet per husholdning.  

Tabell 4.2 Gjennomsnittlig årlig betalingsvillighet per husholdning (i NOK) fra 2022 til 2040 for å redusere fra stor 
utbygging til lite utbygging eller noe utbygging, for hver av de tre utvalgene. Estimat basert på 
intervallregresjoner med bruk av utvalgsvekter. Statistisk standardfeil i parentes. 

Respondentgruppe Valg 
Innbyggere i 

kommunene 

Fritidsbolig-

eiere 

Innbyggere i 

Viken og Oslo 

De som foretrekker 

redusert utbygging  

Noe utbygging 2 031 (282) 1 983 (138) 954 (74) 

Lite utbygging 2 787 (388) 2 995 (175) 1 231 (86) 

Alle respondenter 
 

Noe utbygging 1 688 (235) 1 875 (130) 759 (59) 

Lite utbygging 2 316 (322) 2 833 (165) 979 (69) 
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Vi finner at fritidsbeboerne har høyest betalingsvillighet for å redusere utbyggingen fra stor til lite utbygging eller 

fra stor til noe utbygging. Blant dem som ønsker lite utbygging er det ikke signifikant forskjell i betalingsvilligheten 

til lokalbefolkningen og til fritidsbeboerne. Siden flere lokale ønsker stor utbygging, og dermed ikke har 

betalingsvillighet for lite eller noe utbygging, så har imidlertid lokalbefolkningen som gruppe lavere 

betalingsvillighet. Det er en betalingsvillighet blant innbyggerne i Viken og Oslo også. Respondentene oppgir en 

betalingsvillighet på 979 kroner i gjennomsnitt, når vi antar at respondenter som oppgir «ingen mening» har 0 

kroner i betalingsvillighet for redusert utbygging.   

Vi finner at husholdningsinntekt og utdanningsnivå øker betalingsvilligheten for lite utbygging betraktelig (se 

vedlegg 3). En prosents økning i inntekt, det vil si omtrent 11 000 kroner ved gjennomsnittlig inntektsnivå, øker 

betalingsvilligheten med omtrent 800 kroner. Ellers har respondenter som oppgir at fritidsaktiviteter vil bli 

påvirket av stor utbygging 1200 kroner høyere betalingsvillighet for lite utbygging enn andre respondenter. 

Vi har i en tilleggsanalyse inkludert en variabel som gir kjøretid fra respondentenes postnummer til Norefjell-

Reinsjøfjell. Vi bruker sammenhengen mellom reisetid til området og betalingsvillighet til å anslå 

betalingsvilligheten i de ulike kommuner i Viken og Oslo. Sammenhengen ser vi i kartet til høyre. Jo nærmere 

man er Norefjell-Reinsjøfjell i kjøretid, desto høyere er betalingsvilligheten for å redusere fritidsboligutbyggingen 

i området. Denne sammenhengen mellom betalingsvillighet og avstand er forventet av flere grunner. For det 

første innebærer kortere kjøretid lavere kostnader ved å bruke området til friluftsliv (og dermed høyere verdi), 

og for det andre innebærer lengre reisetid en relativ økning i attraktiviteten til alternative friluftsområder i 

forhold til Norefjell-Reinsjøfjell. For det tredje vil sannsynligvis kjennskapen til Norefjell-Reinsjøfjell reduseres 

når respondenten bor lengre ifra området, og for det fjerde kan en tenke seg at respondentene føler mindre 

personlig ansvar for å ivareta naturen i området når reisetiden til Norefjell-Reinsjøfjell øker.  

 
Figur 4.3 Fordeling av betalingsvilligheten for lite utbygging 
over geografi 
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5. Mulige strategier for bærekraftig arealutvikling 

Vi sammenstiller resultatene i de to foregående kapitlene og viser at fritidsboligutbygging synes å 

være lokalt lønnsomt i Norefjell-Reinsjøfjellområdet, men å være nasjonalt og samfunnsøkonomisk 

ulønnsomt. Videre drøfter vi fire mulige strategier for mer bærekraftig arealutvikling i området. 

Første strategi fokuserer på å øke den lokale verdiskapingen per bygde fritidsbolig i byggefasen, 

andre strategi fokuserer på å øke den lokale verdiskapingen fra de fritidsboligene som allerede er 

bygget, tredje strategi fokuserer på å redusere de negative virkningene ved bygging av fritidsboliger 

og fjerde strategi fokuserer til slutt på reduserte negative virkninger gjennom redusert utbygging. 

Særlig peker vi på potensialet for økt lokaløkonomisk aktivitet ved å øke det lokale forbruket fra 

fritidsbeboere, og vi viser til konkrete tiltak for å bidra til dette.  

I dette kapitlet søker vi å identifisere strategier og tiltak som gir arealutvikling med økt positive og/eller redusert 

negative virkninger lokalt av fritidsboligbygging. Først oppsummerer vi disse virkningene, som beskrevet og 

drøftet i henholdsvis kapittel 3 og 4, før vi deretter presenterer fire ulike strategier og til slutt konkluderer med 

drøftinger på tvers av strategiene. 

5.1 Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å begrense utbyggingen  

I kapittel 3 og 4 oppsummerte vi negative og positive virkninger av fritidsboligbygging i Norefjell-Reinsjøfjell. I 

samfunnsøkonomisk analyse er vi særlig interessert i om nettovirkningene som skapes er positive eller negative. 

Normalt gjøres dette på nasjonalt nivå, men her bruker vi samfunnsøkonomiske prinsipper også for å belyse 

virkninger lokalt i Norefjell-Reinsjøfjellområdet. Forskjellen mellom en lokal og nasjonal analyse, er at i 

førstnevnte tar vi ikke hensyn til fortrenginger, altså at økt økonomisk aktivitet i Norefjell-Reinsjøfjell kan 

innebære redusert aktivitet et annet sted i landet. Slik eventuell «flytting» av økonomiske verdier er i en 

samfunnsøkonomisk analyse ikke en netto økning, men en fordelingsvirkning (se forklaring i Tekstboks 7). Om en 

lokaløkonomisk virkning fortrenger annen aktivitet grunner hovedsakelig i om ressursinnsatsen kunne vært brukt 

til noe annet, altså om arealene, arbeidskraft, og annet har en alternativ verdi. I lys av dette, oppsummerer vi i 

det følgende de samfunnsøkonomiske og lokaløkonomiske virkningene av fritidsboligbygg i Norefjell-Reinsjøfjell. 

Kapittel 3 anslår vi de lokaløkonomiske verdiene som skapes ved utbygging, både i selve utbyggingen og i 

ettermarkedet gjennom økningen i antallet fritidsbeboere. Nettoverdiene som skapes kan beskrives som 

inntektene til produsenter og grunneiere minus alternativverdien av innsatsfaktorene i produksjonen. Vi har 

kartlagt markedsverdien av fritidsboligbygging og delt inn i markedsverdi av naturtomt for regulert til 

fritidsboligformål, markedsverdi av ferdig klargjort tomt og markedsverdi av «nøkkelklar» fritidsbolig med tomt. 

For å illustrere størrelsesorden av disse verdiene summerer vi dem for å gå fra lavt utbyggingsscenario i 2040 

(500 fritidsboliger) til høyt (6 500 fritidsboliger), og trekker fra alternativverdien av produksjonsfaktorene for å 

omgjøre naturtomt til ny fritidsbolig. Alternativverdien av selve naturtomten antas å være null kroner, slik at 

inntekten fra tomtesalg minus kostnaden knyttet til å få tomten regulert for fritidsboligformål, er nettoinntekten. 

Dette tilsier en nettoinntekt på 146 millioner kroner (450 000 kroner/tomt *316 tomter i året) til grunneiere. 85 

prosent av denne verdien anslås å tilfalle lokale aktører.  

For tomteklargjøring og fritidsboligbygging antar vi at alternativverdien er markedsprisen på innsatsfaktorene. 

Det vil i utgangspunktet si at lønnskostnadene for arbeidskraft, kjøpesummen for innsatsvarer- og tjenester og 

normalavkastning for kapitalen er alternativverdiene av innsatsfaktorene i fritidsboligproduksjonen. For 

enkelhets skyld antar vi at produsentene, for å kunne tiltrekke seg innsatsfaktorer, har en fem prosents 
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meravkastning på arbeidskraften og kapitalen i forhold til alternativverdien, altså et fem prosents 

produsentoverskudd fra omsetningen. For eksemplet med en økning på 6 000 fritidsboliger innen 2040 gir et 

årlig produsentoverskudd på 75 millioner kroner for tomteklargjøring og fritidsboligbygging. I tillegg øker 

produsentoverskuddet med cirka 15 millioner kroner i hvert år som følge av ettermarkedet knyttet til bruk og 

vedlikehold av fritidsboliger, som vist i kapittel 3. 

En annen lokal virkning av fritidsboliger, er endrede kommunale inntekter og kostnader. I kapittel 3 (Tekstboks 

6) indikerte vi at én ny fritidsbolig ga i gjennomsnitt 7 000 kr mer i årlig eiendomsskatt og 3 000 kr mer i årlige 

kommunale avgifter (helse- og omsorgstjenester m.m.). For 6 000 nye fritidsboliger gir det samlet en indikativ 

økning i kommunale inntekter på 24 millioner kroner i året, fordelt på de fem kommunene. 

Sist, men ikke minst, skaper fritidsboligutbygging negative samfunnsøkonomiske virkninger for befolkningen 

lokal og i Viken og Oslo. I kapittel 4 måles denne negative virkningen gjennom betalingsvilligheten for 

lokalbefolkningens, fritidsbeboere og innbyggere i Viken/Oslo for å redusere utbygging av fritidsboliger. 

Betalingsvilligheten representerer nyttegevinsten av å redusere fritidsboligutbyggingen, blant annet grunnet i å 

bevare natur og friluftslivsmuligheter. Vi finner at lokalbefolkningen er villig til å betale omtrent 2300 kroner og 

fritidsbeboerne er villig til å betale 2800 kroner per husholdning i årlige skatter for å redusere fra 6 500 nye 

fritidsboliger til 500 nye fritidsboliger i 2040. Deres årlige nytte kan dermed summeres til 35 millioner kroner14. 

Den årlige nytten til andre innbyggere i Viken og Oslo er lavere i gjennomsnitt, men langt høyere samlet sett med 

870 millioner kroner15.  

Oppsummert indikerer dette at utbygging av 6 000 nye fritidsboliger i Norefjell-Reinsjøfjell gir årlig økte 

lokaløkonomiske verdier og økte eiendomsskatteinntekter i størrelsesorden 132 millioner kroner, mens det 

påfører lokalbefolkningen, fritidsbeboere og kommunene i området en kostnad på 53 millioner kroner. Lokalt 

overstiger altså de lokaløkonomiske inntektene fra fritidsboligbygging nyttetapene til både lokalbefolkningen 

og fritidsbeboerne, og det gir økte kommunale inntekter. Fra et nasjonalt perspektiv, vil vi måtte hensynta 

fortrenging (se tekstboks under). I tillegg må vi ta hensyn til at flere enn lokalbefolkning og fritidsbeboere ønsker 

å ta vare på naturen i området; altså at kostnaden ved nedbygging er større enn om vi kunne teller med de lokalt. 

I undersøkelsen presentert i kapittel 4 summerer denne kostnaden seg til 870 millioner kroner i Oslo og Viken 

alene. Nasjonalt er altså konklusjonen motsatt enn lokalt: det lønner seg med lite utbygging av fritidsboliger i 

området. 

Tekstboks 7 Netto og brutto ringvirkninger 

I samfunnsøkonomisk analyse skiller en ofte mellom netto og brutto ringvirkninger (DFØ 2018). Brutto 

ringvirkninger er det vi har anslått i kapittel 3. Ved netto ringvirkninger tar en hensyn til at slike lokale 

ringvirkninger kan motsvares av tilsvarende ringvirkninger med motsatt fortegn andre steder. I så fall er 

virkningen «kun» en fordelingsvirkning.  

For eksempel, bruk av arbeidskraft til å bygge fritidsboliger i Norefjell-Reinsjøfjell innebærer at arbeidskraften 

ikke brukes andre steder. Dersom arbeidsledigheten er lav, vil bruken av arbeidskraften her innebære mindre 

økonomisk aktivitet med samme arbeidskraft et annet sted. Tilsvarende, vil et kjøp av fritidsbolig i Norefjell-

Reinsjøfjell, redusere sannsynligheten for at samme person kjøper en fritidsbolig et annet sted i landet.  Alt 

annet likt, vil altså økt tilbud av fritidsboliger i Norefjell-Reinsjøfjell bidra til mindre press på fritidsboligbygging 

andre steder. 

 

14 2300 kroner/husholdning * 5850 husholdninger + 2830 kroner/husholdning * 7500 husholdninger 
15 970 kroner/husholdning * 885 000 husholdninger 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  3 8  R A P P O R T  

 

5.2 Strategier for bærekraftig arealutvikling 

I det følgende presenterer vi fire mulige strategier for mer bærekraftig arealutvikling i Norefjell-Reinsjøfjell-

området. Med bærekraftig arealutvikling mener vi å sikre at økonomiske og miljømessige forhold av positiv 

betydning for dagens og framtidige generasjoner ivaretas. En strategi staker kursen for å nå et mål, men greier 

ikke ut for hvordan dette skal gjøres. Vi viser også til enkelte tiltak kommunene kan iverksette, altså konkrete 

handlinger kommunen selv kan iverksette eller utløse med sine virkemidler.  

For hver av strategiene begrunner vi først strategien med en kort problembeskrivelse, før vi drøfter virkemidler 

kommunene har til rådighet og konkrete tiltak kommunen kan iverksette. Til slutt drøfter vi effektiviteten til 

mulige virkemidler og tiltak til mer verdiskaping og mindre naturpåvirkning per fritidsbolig. Gjennomgangen viser 

at vi vektlegger strategi 2 mer enn de andre strategiene. Dette begrunnes og drøftes i siste delkapittel.   

Strategi 1: Øke lokal verdiskaping i utbyggingsfasen 

Problembeskrivelse: Relativt store andeler av omsetningen og resulterende verdiskaping fra utbyggingsfasen til 

fritidsboligene i kommunene tilfaller aktører utenfor Norefjell-Reinsjøfjell. Kommunene tar gjennomgående 

relativt store andeler av markedet for tomteklargjøring,16 men har under halvparten av markedsandelen, målt i 

verdiskaping, for utbygging av fritidsboliger. I Tekstboks 4 viser vi at dersom kommunene økte andelen lokal 

omsetning fra tomteklargjøring og fritidsboligbygging med henholdsvis 10 og 20 prosentpoeng i middels 

scenario, gir det 125 millioner kroner mer i samlet omsetning i 2040 i Norefjell-Reinsjøfjellområdet.  

Kommunenes virkemidler: Kommunens virkemidler for å påvirke lokal-andelen av bygge- og anleggsaktiviteten 

i kommunen er begrenset. Kommunen som arealmyndighet bestemmer arealbruken og reguleringen av tomter 

i kommunen og kan gjennom dette mulig påvirke markedsandelene.  

Kommunene kan også fasilitere koordinering av lokale aktører i bygge- anleggsnæringen, slik at disse identifiserer 

synergier, utveksler kunnskap og mulig etablerer samarbeid som styrker disse i konkurranse med særlig større 

aktører fra utenfor Norefjell-Reinsjøfjell.  

En konkret virkemiddelendring kommunene kan gjøre er å redusere takten i reguleringen av nye 

fritidsboligområder og -tomter. Dette vil gjøre byggeprosjektene mindre attraktive for større aktører og dermed 

gjøre mindre, lokale aktører mer konkurransedyktige og øke markedsandelene for tomteklargjøring og 

utbygging. En tydelig plan for utbyggingstakten vil videre kunne gi forutsigbarhet for aktørene for å planlegge 

eventuelle oppdrag i sammenheng med annen bygge- og anleggsvirksomhet. Å redusere byggetakten behøver 

ikke nødvendigvis å medføre reduksjon i antallet fritidsboliger som til slutt bygges, bare at farten i utbyggingen 

jevnes ut. 

Mulige konkrete tiltak: Innovasjon Norge tilbyr faglig veiledning og finansiering til å etablere og utvikle 

bedriftsnettverk.17 Ordningen er særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter med har felles behov og 

komplementære ressurser. Det er flere stordriftsfordeler i å bygge ut fritidsboligområder og selge fritidsboliger, 

slik at å samle seg i nettverk og mulig konsolidere bedrifter på sikt kan øke profitt og mulig øke lokalandelene av 

markedet. Kommunene kan bidra i dette med å identifisere og knytte sammen relevante bedrifter og bistå i 

søknadsarbeidet etter midler fra Innovasjon Norge.  

 

16 Kommunene har også en stor andel av tomtesalgene, og dette er gitt av grunneierskapene og dermed krevende å gjøre 
noe med uten å investere i å kjøpe landarealer. 
17 www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/samarbeid-klynger-nettverk/bedriftsnettverk/ [18.04.22]. 

http://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/samarbeid-klynger-nettverk/bedriftsnettverk/
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Drøfting: I samtale med personer som kjenner hver av de fem kommunene godt har vi et inntrykk av at 

utfordringene i bygge- og anleggsnæringene i kommunene ikke hovedsakelig grunner i verdilekkasje ut av 

kommunen, men kapasitetsutfordringer som gjør at næringen ikke klarer å ta større andel av markedet. Da vil 

det være lite effektivt å legge til rette for å gjøre lokale aktører med konkurransedyktige overfor ikke-lokale 

aktører; de vil uansett ikke kunne ta større markedsandeler. Kommunene har allerede en relativt stor andel av 

arbeidsstyrken i bygge- og anleggsnæringen (15-20%, SSB kildetabell 13470), som kan tilsi at det er 

hensiktsmessig å differensiere ved å bidra til å skape arbeidsplasser i andre næringer (se f.eks. tjenestenæringen, 

strategi 2).  

I sum synes det mulig å være noe å hente i økt verdiskaping for kommunene ved å legge til rette for lokale aktører 

i utbyggingsfasen, men dette er trolig noe begrenset av at andelene er relativt høye allerede og at det er lite 

kapasitet lokalt til å ta større markedsandel. Tiltaket om å opprette et bedriftsnettverk for å koordinere aktørene 

i bygge- og anleggsnæringen medfører imidlertid begrensede kostnader og kan være et tiltak som på sikt 

forbereder aktørene på endrede framtidige forhold, hvor for eksempel etterspørselen etter deres tjenester er 

lavere og kapasitetsutfordringene ikke er like sterke. 

Strategi 2: Øke lokal verdiskaping i ettermarkedet  

Problembeskrivelse: Dagens fritidsbeboere representerer verdiskapingspotensial som i begrenset grad utnyttes 

lokalt i dag (se kapittel 3). Fritidsboligene i Norefjell-Reinsjøfjellområde bidrar til omtrent 1,3 millioner 

gjestedøgn i året.18 Det er nesten like mange gjestedøgn som ferierelaterte kommersielle gjestedøgn i Bergen 

kommune (ca. 1,4 millioner gjestedøgn (Menon 2019)). Samtidig oppgir fritidsbeboerne at de bruker mer penger 

på håndverkere, butikker og kommersielle opplevelser utenfor området (opptil 75 prosent) enn i området. 

Fritidsboliger i Norefjell-Reinsjøfjellområde er blant landets dyreste, og eierne av disse er en kjøpesterk gruppe.  

Økt lokal verdiskaping fra ettermarkedet innebærer å øke bedriftenes attraktivitet ovenfor besøkende. 

Overordnet kan vi si at attraktiviteten avhenger av: innholdet (dvs. fellesgoder og det kommersielle tilbudet), 

tilgjengeligheten (dvs. digital formidling og salg av tjenester og avstanden til tilbudet) og prisen på tjenestene. 

Innholdet skaper «reason to go» for turister. Vakker natur, friluftsliv, skianlegg og levende bygder skaper 

attraktivitet og bidrar til at fritidsboliger blir solgt og brukt, og det kommersielle tilbudet bidrar til at gjestene 

bruker penger lokalt. En analyse Menon gjennomførte for Norefjell Destinasjon i 2021 og en fritidsbolig-

undersøkelse i Flå (Norsk turistutvikling 2017) viser et behov for både å utvikle det kommersielle 

opplevelsestilbudet og transportløsningene i området. 

Fellesgoder19 er viktige for å skape attraktivitet og konkurranseevne for de delene av næringslivet i Norefjell-

Reinsjøfjell-kommunene som har inntekter fra besøkende. I de fleste reiselivskommuner er det utfordringer 

knyttet til tre typer fellesgoder, hvor utfordringen med 1) er å ivareta fellesgodet og utfordringene med 2) og 3) 

er finansieringen og produksjonen av fellesgodene:  

1) Naturgoder (og kulturgoder) er fellesgoder i seg selv. Naturgoder skaper turisme ved at mennesker 

ønsker å oppleve for eksempel naturlandskap og villrein. Utfordringer knyttet til overforbruk, forsøpling 

og forurensning fører til redusert kvalitet på naturgoder (og naturopplevelser) og påvirker lokalsamfunn 

og næringsliv negativt.  

 

18 7 500 fritidsboliger*55 bruksdøgn*3,2 personer = 1,32 millioner gjestedøgn (basert på tall fra egen spørreundersøkelse). 
19 Et fellesgode er et gode som flere kan dra nytte av samtidig. Utfordringen er ofte at det ikke lønner seg for hver enkelt å 
ta vare på eller produsere fellesgoder, men i sum er det lønnsomt. Et ofte brukt eksempel er fyrtårn, som nyttig for skip i 
nærheten, men som ofte ikke lønner seg for hver enkel skipseier å finansiere. Dermed oppstår et koordineringsproblem. 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  4 0  R A P P O R T  

 

 

2) Tiltak for tilrettelegging for naturopplevelser er fellesgoder. For eksempel kan investering i og drift av 

stier og løyper redusere skade på natur og øke folks glede av den. Besøkendes ønske om 

naturopplevelse legger grunnlaget for inntektene i store deler av næringslivet i området. Derfor er også 

skilting, sikring, rydding og belysning, og kapasitet på tilkomstveier, parkeringsmuligheter og 

sanitærforhold fellesgoder for næringslivet i kommunene som forvalter Norefjell-Reinsjøfjell.  

3) Destinasjonsselskap som kartlegger, koordinerer og markedsfører produkttilbud. Dette bidrar til å 

tilgjengeliggjøre reiselivsproduktet, formidle kommersielle tjenester og styrke destinasjonens 

konkurranseevne. Siden et flere besøkende gir økte inntekter er destinasjonsarbeid også et fellesgode 

for næringslivet i Norefjell-Reinsjøfjell.  

Reiselivet knyttes sammen som næring, fordi ulike aktører gir ulike tilbud til de samme besøkende – det er 

komplementaritet i markedet. Når et aspekt ved konkurranseevnen forbedres, vil andre aktører nyte godt av økt 

etterspørsel og økte inntekter.  

Kommunenes virkemidler: Overordnet kan kommunens bidra til å øke verdiskapingspotensialet i ettermarkedet 

ved fire typer virkemidler: 

• Kommunen kan ivareta og skape fellesgoder, ved å ta vare på natur, offentlige rom, parker, kulturhus, 

museer og annet. 

• Kommunen setter rammene for næringslivet og kan bruke disse for å legge til rette for ønsket 

næringsutvikling. Kommunen bestemmer arealbruk, vilkår knyttet til utbyggingsavtaler, skjenkeløyver 

og åpningstider.  

• Kommunen kan også tilrettelegge for besøkende ved å sørge for god skilting, offentlige toaletter og 

andre fasiliteter. 

• Kommunen kan også bidra til destinasjonsutvikling ved å finansiere destinasjonsselskaper, sti- og 

løypelag, m.m. 

Under drøfter vi mulige konkrete tiltak kommunene selv kan iverksette innenfor disse punktene. 

Mulige konkrete tiltak: Naturgoder (fellesgode 1) over) må ivaretas gjennom en bærekraftig forvaltning og 

arealpolitikk, og gjennom å samle og kanalisere tur- og skigåere i sti- og løypenettverk (fellesgode 2)) som skåner 

vegetasjon, villrein og landskap. Utfordringen er ofte finansiering av arbeidet med sti- og løypenettverk. En mulig 

finansieringskilde er gjennom utbyggeravtaler for felles infrastruktur i fritidsboligområder (se også Tekstboks 10). 

Et eksempel på en kommune som har tatt i bruk slike avtaler er Hol kommune. Der finansieres utvikling av 

sykkeltraseer, skiløyper og stier ved at utbyggere av fritidsboliger må forplikte seg til å bidra med én prosent av 

salgssummen til nye investeringer gjennom ski- og løypelagene. I tillegg må fritidsboligkjøpere skrive under på at 

man skal innbetale en årlig bidragssum til drift av løypene og stiene i sitt nærområde. Utbyggeravtalene, som er 

hjemlet i kommuneplanen, har bidratt til langt bedre skiløyper og nye sykkelsatsninger i kommunen. Ordningen 

reduserer gratispassasjerproblemet knyttet til fellesgodene i fellesgode 2) over. Utbyggingsavtaler for å 

finansiere sti- og løypeplaner og andre nødvendige infrastrukturtiltak knyttet til fritidsboligområdene kan 

iverksettes av kommunene i Norefjell-Reinsjøfjell også. Sigdal og Krødsherad har også lignende 

infrastrukturfond.20 Flå jobber nå med kommuneplanens samfunnsdel, og bør etter vår mening benytte seg av 

en slik mulighet. 

 

20 www.krodsherad.kommune.no/tjenester/eiendom-kart-og-plan/infrastrukturfond-norefjell/ [06.06.22]. 

http://www.krodsherad.kommune.no/tjenester/eiendom-kart-og-plan/infrastrukturfond-norefjell/


   
M E N O N  E C O N O M I C S  4 1  R A P P O R T  

 

Kommuner setter ofte ut destinasjonsutvikling til destinasjonsselskaper. Destinasjonsselskaper (og landsdels-

selskap) har mål om å skape synergier mellom bedrifter (og regioner) og tar seg typisk av oppgaver som 

markedsføring, vertskapsoppgaver, kunnskapsutvikling og produktutvikling. Kommunene i Norefjell-

Reinsjøfjellområdet har samlet seg i ulike nærings- og destinasjonsselskaper, som Norefjell Destinasjon AS 

(dekker Krødsherad, Flå og Sigdal, samt Modum), Nesbyen Turist- og Næringsservice AS og Nore og Uvdal 

Næringsselskap. Vi tror at et tett samarbeid mellom organisasjonene (eller en fellesorganisasjon) i Norefjell-

Reinsjøfjellområdet med formål om å tilrettelegge for friluftsliv og samarbeide om å styrke tjenestetilbudet til 

fritidsbeboerne, vil øke de lokale inntektene. Felles nettsider, felles sti- og løypeplan og utvikling av 

komplementære tilbud på tvers av fjellområdet kan øke verdiskapingen i næringslivet rundt fjellområdet. Dette 

vil kunne bidra til å nå potensialene drøftet og vist i kapittel 3 (se Tekstboks 5). 

Destinasjonsselskapene (fellesgode 3) har ofte svært begrenset finansiering til drift- og utviklingsprosjekter 

(Iversen 2021). Ofte er det kun kommunene (driftsstøtte) og tradisjonelle reiselivsbedrifter (medlemsavgift) som 

finansierer selskapene. Butikker (varehandel), bygg- og anleggsbransjen og grunneiere bidrar som regel lite til 

destinasjonsarbeid, selv om disse nyter godt av økt besøksattraktivitet. Mye av tidsbruken blant tradisjonelle 

destinasjonsselskap går derfor til å sikre finansiering.21  

Problemet med fellesgoder som må finansieres og produseres er gratispassasjerproblemet: «Alle» nyter godt av 

fellesgodet, men «ingen» har insentiver til finansiere å gjøre det selv (se også fotnote 19). Prinsippet bør være 

slik at de som har nytte av fellesgoder være med å betale. Den ideelt sett beste måten å sikre reiselivets 

fellesgoder på er å utvikle et samarbeid der næringslivet selv finner sammen i en markedsorientert 

fellesgodefinansiering. Kommunen og destinasjonsselskapene kan initiere brede prosesser for at næringslivet 

kan enes om prioritering og finansiering de viktigste fellesgodene i Norefjell-Reinsjøfjell. Selv om dette er en 

krevende prosess, finnes det eksempler på lignende destinasjoner som har fått det til.22 Tekstboks 9 drøfter ulike 

finansieringsordninger for fellesgoder i reiselivet. 

Drøfting: I Tekstboks 5 viste vi at dersom lokale myndigheter i samarbeid med næringslivet klarer å øke 

lokalandelen av markedet knyttet til vedlikehold og forbruk med 20 prosentpoeng og klarer å øke bruksrelatert 

forbruk med 25 prosent, vil fritidsboligene skape nesten 400 millioner kroner i meromsetning. Kommunene bør 

derfor rette en (samordnet) innsats mot å skape størst mulig lokale inntekter fra fritidsbeboerne. Dette kan 

gjøres ved å videreutvikle pågående arbeid. 

Nesbyen Turist- og Næringsservice AS (som drifter visitnesbyen.no) og Norefjell Destinasjon AS (som drifter 

visitnorefjell.com) synliggjør i dag et bredt tilbud av tjenester, både rettet mot fritidsbeboere og kommersielt 

overnattende turister. Disse organisasjonene har samlet tilbydere av serveringstjenester, butikker, opplevelser 

og til dels butikker på nettsidene sine. Norefjell Destinasjon hadde driftsinntekter på 3,5 millioner kroner i 2020 

og har én ansatt, Nesbyen Turist- og Næringsservice AS hadde samme år en omsetning på 4,3 millioner kroner 

og Nore og Uvdal Næringsselskap hadde omsetning på 3,7 millioner kroner samme år. Til sammenligning hadde 

Bergen Reiselivslag en omsetning på 24 millioner kroner i 2020 og 17 årsverk.23 Vi mener kommunene bør jobbe 

for å øke den samlede satsningen på destinasjonsarbeid i Norefjell-Reinsjøfjellområdet, hvor grunneiere 

 

21 Dette er et generelt problem for destinasjonsselskaper. En spørreundersøkelse i 2011 viste at opp mot 30 prosent av tiden 
går med til å innhente finansiering, mens bare 55 prosent av tiden går til operative aktiviteter (Jakobsen 2011). 
22 Et godt eksempel er Oppdal gjennom Oppdal næringsforening. Menon har utviklet en modell for fellesgodefinansiering av 
reiselivet i Oppdal kommune hvor bedrifter på tvers av næringslivet ga bidrag beregnet ut ifra de ulike næringens inntekter 
fra turister og med verdiskaping som mål på næringenes størrelse. 
23 Omsetningen var ned fra 44 millioner kroner i 2019, før COVID19. http://2020.visitbergen.com/ [18.05.22]. 

http://2020.visitbergen.com/
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gjennom utbyggeravtaler og næringslivet utover reiselivet bør kunne forventes å ta et større ansvar for 

finansiering av fellesgodene.  

Tekstboks 8 Eksempler på eksisterende utviklingsprosjekter med potensial ved videreutvikling 

Innhold – fellesgodeutvikling: 

- Hallingspranget – Våren 2022 åpner en av Nord-Europas lengste stier av sitt slag i Nesbyen. 

Prosjektet består av en 17km lang ny sykkelsti til sykkelinteresserte og til bruk for familier på tur. 

Sykkelstien starter øverst i hyttefeltet Natten og slynger seg ned forbi utsiktspunkter over Nesbyen 

og Hallingdal. Tilfører en ny tiltrengt sommeraktivitet til hele området og kan være attraktivt for ulike 

segmenter. 

Innhold – tilgjengeliggjøring av kommersielt tilbud: 

- Hytteportalen til Visit Nesbyen – En bred oversikt over tilbud av tomter, fritidsboliger, varer til 

hjemlevering og tjenester tilpasset fritidsbeboere (helsetjenester, bilpleie etc.).  

- Visitnorefjell.com – Formidler tilbud av tomter, fritidsboliger, varer til hjemlevering og tjenester 

tilpasset fritidsbeboere. Tiltak som kobler fritidsbeboeres behov og lokalt tilbud. 

Tilgjengelighet – innovativ mobilitet: 

- Helt Frem Norefjell – Besøkende reiser sammen med andre som skal samme vei, og man kan bestille 

bussen ved behov, og så vil tjenesten forsøke å sikre samkjøring med andre. Stoppesteder i nærheten 

vises i kart, man velger ønsket hentetid og antall passasjerer. Prisen per reise er 75 kr for voksne og 

25 kr for barn opp til 16 år.  
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Tekstboks 9 Finansiering av fellesgoder: Gratispassasjerproblemer og overforbruk 
 
  Problemet med finansiering av fellesgoder er manglende mulighet til å ta betalt 

Insentivproblemet ved fremskaffelse av fellesgoder dreier seg om at de(n) som produserer godet, må bære 

                ,         “    ”                                                                              . 

De fleste fellesgoder har en bæreevne/tåleevne. I Norefjell-Reinsjøfjell er naturen og villreinstammen 

fellesgoder hvor økt bruk kan komme til å overstige bæreevnen og redusere verdien av økosystemtjenestene. 

Stier, skilting, servicefasiliteter og andre tiltak kan bidra til å skåne naturen, men må finansieres.  

Eiendomsrett og allemannsrett 

Spørsmålet om gratispassasjerproblemet henger nært sammen med eiendomsrett. Hvis det ikke er etablert 

eiendomsrett til en ressurs, finnes det heller ingen instans som har myndighet og/eller insentiver til å innføre 

ekskluderingsmekanismer. Det finnes eksempler på at eiendomsrett til en ressurs er etablert, men hvor det 

enten er ulovlig, umulig eller uhensiktsmessig kostbart å ekskludere brukere. Strender, brygger, parker og 

friluftsområder som er i privat eie, kan være eksempler på dette fenomenet. Allemannsretten innebærer at 

alle mennesker kan ferdes fritt i norsk natur (all utmark, selv på privat eiendom), uten å måtte bidra til å ta 

vare på den. Salg av fritidseiendom i Norefjell-Reinsjøfjell bidrar til naturinngrep, men det offentlige har ikke 

myndighet til å ta betaling for naturtap gjennom skatt i dagens lovverk. En slik avgift ville være praktisk mulig 

å gjennomføre siden fritidsbolig er et ekskluderbart gode. 

Finansiering av fellesgoder  

Offentlig finansiering: Offentlige myndigheter tar ansvaret for å finansiere, og til dels produsere, fellesgoder. 

I dag bidrar myndighetene med store summer til fellesgodeproduksjon for reiselivet. Destinasjonsarbeid, 

markedsføring, veier, ferger, havner, utsiktspunkt, utdanning, forskning og innovasjon er fellesgoder som 

offentlige myndigheter sørger for og som reiselivet nyter godt av.  

Brukerbetaling for å løse bærekraftutfordringer må knyttes til tilknyttet infrastruktur. Ulike former for 

brukerbetaling, for eksempel inngangsavgifter, bompengeavgift og parkeringsavgift, kan redusere 

bærekraftutfordringer gjennom å redusere antall besøkende i det tidsrom et fellesgode er særlig belastet, og 

samtidig finansiere tilretteleggende infrastruktur og destinasjonsarbeid.  

Lokale frivillige påslagsordninger innebærer at aktørene i et område blir enige om å betale et beløp til 

finansiering av lokale fellesgoder. Frivillige påslagsmodeller kan spenne fra uformelt og uforpliktende til 

formelt og forpliktende samarbeid. Problemet med samarbeidsavtaler er at de ikke løser gratispassasjer- og 

prioriteringsproblemet. På reiselivssteder med få aktører som har relativt like interesser, og hvor det er 

synlighet om hvem som bidrar, kan fellesskapsfølelsen og sosiale mekanismer være tilstrekkelig til å skape 

tilstrekkelig oppslutning om påslaget.  

Lokale påtvungne påslagsordninger (lokal turistskatt) er det ikke rom for i dagens lovverk i Norge, men 

forekommer i flere europeiske land og på Svalbard. Fordelen med obligatoriske påslagsordninger er at de løser 

gratispassasjerproblemet, noe som ikke bare øker finansieringen av fellesgodene, men også reduserer 

transaksjonskostnadene dramatisk. Reisemål med helårsturisme, variert produkttilbud og mange aktører vil 

sjelden lykkes med å etablere en robust samarbeidsmodell, og da kan en tvunget påslagsordning sikre 

finansiering av fellesgoder.  

En nasjonal påslagsordning (nasjonal turistskatt) kan sikre finansiering til fellesgoder for hele reiselivet i 

Norge, deriblant utvikling av bærekraftige reisemål, infrastruktur, produktutvikling og koordinering. 

Inntektene kan gå inn i et fond som kontrolleres av reiselivet og hvor prioriteringer velges demokratisk 

gjennom aktørledede prosesser. En ulempe er at ordningen kan redusere offentlig finansiering og skape 

konflikter om prioriteringer. Sjømatnæringen har en slik nasjonal påslagsordning, hvor næringen betaler en 

fast andel av sin omsetning til felles markedsføring og felles FoU.  
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Strategi 3: Mer skånsom fritidsboligbygging 

Problembeskrivelse: Gitt utbyggingstakt og -omfang, kan fritidsboligene plasseres og bygges på en måte som 

reduserer negative virkninger gjennom natur og friluftsliv. Generelt vil det være større risiko for slike negative 

virkninger for store fritidsboliger plassert utenfor eksisterende bebyggelse enn mindre fritidsboliger i 

eksisterende bebyggelse. Det er en trend at kommuner bygger fritidsboligene tettere og i større hyttefelt nå enn 

tidligere (se delkapittel 2.1). I Krødsherad bygges det også leilighetskomplekser, hvor antallet fritidsboliger per 

m2 areal blir langt høyere enn mer tradisjonelle fritidsboliger, og infrastrukturen blir mer effektiv. 

I tillegg til lokaliseringen av fritidsboliger kan mer skånsom fritidsboligbygging også oppnås ved hvilke 

fritidsboliger som bygges, hvilke materialer det bygges med og hvordan de og tilhørende infrastruktur plasseres 

i landskapet. Dette var ett av temaene som det ble satt søkelys på under den digitale konferansen Grønn Hyttelab 

2022.24 Der presenterte et bredt spekter av aktører initiativ for å gjøre hytteturismen mer bærekraftig.  

Et eksempel på et utbyggingsprosjekt som forsøker å bygge mer skånsomt er Åneggagrenda hyttefelt i Rennebu 

kommune, Trøndelag, hvor det er gjort andre materialvalg, det er ikke gravd i grunnen og fritidsboligene er 

bygget tettere (åtte fritidsboliger på en tomt som normalt ville brukes til to fritidsboliger).25 Bygging i bratt 

terreng er også unngått. Et annet initiativ er et konsept av oppstartsselskapet Nature Compact Living.26 De tilbyr 

små fritidsboliger som krever lite grunnarbeid og som består av to deler: en egen enhet som man disponerer selv 

og et fellestårn som man deler med andre egne enheter rundt. Fellestårnet har flere etasjer og kan for eksempel 

inneholde badstu, smørebod eller kontor. Samlet etterlater dette konseptet et mindre areal-avtrykk enn det en 

tradisjonell fritidsbolig gjør. Et siste konkret eksempel på mer skånsom fritidsboligbygging er et prosjekt av Stein 

Halvorsen Arkitekter.27 De har designet små fritidsboliger som står på tynne ben i mosen. Dette begrenser 

grunnarbeid og etterlater begrensede spor dersom fritidsboligen rives eller fjernes. 

Kommunenes virkemidler er i stor grad sterke og i prinsippet enkelt tilgjengelig i kommunene gjennom 

arealplanleggingen. Kommunene utarbeider kommuneplanen, hvor samfunnsdelen setter retningen for 

arealdelen, og arealbruken spesifiseres nærmere i kommunedelplaner, områdereguleringer og/eller detal-

jreguleringer. Kommunen kan også sette krav til utbygger knyttet til størrelse og utforming, samt sette krav til at 

utbyggingen skal inkludere andre nødvendige tiltak også utover selve fritidsboligene (se Tekstboks 10). 

Sistnevnte er brukt i stor grad av enkelte kommuner, for eksempel til å sikre attraktive fellesområder rundt 

boliger, men slik bruk av plan- og bygningsloven er også noe omdiskutert.28 

Et annet aspekt i byggesaksbehandlingen er dispensasjoner fra arealplaner. 20 prosent av innvilgede byggesaker 

i Viken fylkeskommune i 2021 var innvilget med dispensasjon fra plan, og 25 prosent av disse igjen ble innvilget 

med dispensasjon for nye bygninger i LNF/LNFR-områder eller i områder med bevaringsstatus i reguleringsplan 

(SSB kildetabell 13128). Behandlingen og evt. innvilgelse av dispensasjoner er det kommunen selv som står for. 

Planene konsekvensutredes av administrasjonen eller innleide konsulenter, men bestemmes politisk, og 

dispensasjoner fra planene behandles også ofte politisk. Dispensasjonsbruk kan også skape presedens. 

 

24 https://www.gronnhyttelab.no/ [19.05.22]. 
25 www.nrk.no/trondelag/satser-pa-mindre-og-gronne-hytter-i-rennebu-_-dette-vil-vi-se-mer-av-i-framtiden_-sier-
hytteforsker-1.15848799?mc_cid=cc81ce0e31&mc_eid=5c74887526 [19.04.22]. 
26 https://naturecompactliving.no/ [19.05.22]. 
27 https://sh-arkitekter.no/ [19.05.22]. 
28 Se for eksempel: www.pretor.no/news/nye-dommer-om-kommunens-rett-til-a-kreve-tiltak-fra-utbyggere/ [20.04.22]. 

https://www.gronnhyttelab.no/
http://www.nrk.no/trondelag/satser-pa-mindre-og-gronne-hytter-i-rennebu-_-dette-vil-vi-se-mer-av-i-framtiden_-sier-hytteforsker-1.15848799?mc_cid=cc81ce0e31&mc_eid=5c74887526
http://www.nrk.no/trondelag/satser-pa-mindre-og-gronne-hytter-i-rennebu-_-dette-vil-vi-se-mer-av-i-framtiden_-sier-hytteforsker-1.15848799?mc_cid=cc81ce0e31&mc_eid=5c74887526
https://naturecompactliving.no/
https://sh-arkitekter.no/
http://www.pretor.no/news/nye-dommer-om-kommunens-rett-til-a-kreve-tiltak-fra-utbyggere/
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Tekstboks 10 Plan- og bygningsloven åpner opp for å sette krav til tiltak i utbyggingsavtalen  

«§ 17-3. Avtalens innhold 

En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan 

eller reguleringsplan. 

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til 

bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha 

fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris. 

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er 

nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og 

omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som 

belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører 

kommunen.» 

 

Et annet konkret virkemiddel er at kommunen kan utarbeide et eget dokument som setter føringer for hva en 

ønsker med fritidsboligbebyggelsen og hvordan en skal oppnå det. Forankret i kommuneplanen, vil en slik 

strategi eller temaplan kunne sette en tydelig retning for «fritidsboligkommunen» sammen med eventuelle 

tiltak, både knyttet til utbyggingen og eventuelt til andre aspekter ved fritidsboligbyggingen og -bruken (se øvrige 

strategier i dette delkapitlet). Sandnes kommune har eksempelvis et utdypende dokument til kommuneplanen 

med en kartleggingsdel og en strategidel for kommunens fritidsbebyggelse: «Fritidsbebyggelse i Sandnes - 

Strategi for forutsigbar og bærekraftig forvaltning».29 

Mulige konkrete tiltak: For allerede regulerte fritidsboligområder, kan kommunene sammen utarbeide 

retningslinjer for hvordan bestemmelser i utbyggingsavtaler kan sikre reduserte negative virkninger på natur og 

friluftsliv. Det kan eksempelvis knyttes til fritidsboligstørrelser, tetthet, utforming av fritidsboligene og områdene 

mellom fritidsboligene. Det kan være juridisk krevende å vurdere hva slike avtaler kan inneholde av krav og 

utfordringene er relativt like på tvers av de fleste kommunene, slik at det er stordriftsfordeler i å samarbeide om 

dette grunnlaget.  

Drøfting: For framtidig utbygging kan kommunene i stedet for å regulere nye fritidsboligområder, legge til rette 

for fortetting i eksisterende bebyggelse. I arealplaner, mulighetsstudier andre grunnlag for arealplanlegging i 

området synes det å være fokus på fortetting og bygging av sentrumsområder/landsbyer med tjenestetilbud. 

I konsekvensutredningen av kommunedelplan Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum 2022-2035, 

spesifiseres det at fortetting og videreutvikling av eksisterende fritidsbebyggelse skal være et hovedprinsipp.30 

For hovedprinsipp for valg av sentrumsformål skisseres det å «utvikle tettstedet Eggedal til en «fjellandsby». 

Dette innebærer bl.a. å tilrettelegge for boliger og tjenesteytende næring rettet mot bl.a. hytte- og 

turistnæringen.» Lignende tanker er skissert for fjellandsbyen Tempelseter (Mimir 2017). De uttrykte tankene 

om landsby- og sentrumsutvikling inkluderer imidlertid stort sett ikke fritidsboliger. På Krødsheradsiden er det 

bygget noen leilighetskomplekser, særlig alpinlandsbyen Bøseter, som altså kombinerer tjenestetilbud og 

tettbygde fritidsboliger, og ellers i landet er det fritidsboliger som leiligheter i sentrumsområder i for eksempel 

 

29 https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/samfunnsplan/strategier-og-temaplaner/strategi-for-
fritidsbebyggelse-i-sandnes-vedtatt-av-bystyret-13.03.17.pdf [16.05.22]. 
30 www.sigdal.kommune.no/kommunedelplan-for-tempelseter-djupsjoeen-og-eggedal-sentrum-2022-2035.6518637-
458406.html [17.04.22]. 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/samfunnsplan/strategier-og-temaplaner/strategi-for-fritidsbebyggelse-i-sandnes-vedtatt-av-bystyret-13.03.17.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/samfunnsplan/strategier-og-temaplaner/strategi-for-fritidsbebyggelse-i-sandnes-vedtatt-av-bystyret-13.03.17.pdf
http://www.sigdal.kommune.no/kommunedelplan-for-tempelseter-djupsjoeen-og-eggedal-sentrum-2022-2035.6518637-458406.html
http://www.sigdal.kommune.no/kommunedelplan-for-tempelseter-djupsjoeen-og-eggedal-sentrum-2022-2035.6518637-458406.html
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Hemsedal og Sjusjøen. Slik utvikling vil kunne innebære flere fritidsbolig og -beboere per arealenhet og dermed 

større mulighet for mer lokaløkonomisk aktivitet. Det vil også kunne lettere legge til rette for bruk av 

tjenestetilbud ved at disse er nærmere, og dermed øke det lokale forbruket per fritidsbeboer. Utfordringene 

inkluderer at byggeprosjektene blir større og dermed mulig mer krevende for lokale aktører å gjennomføre, slik 

at lokal verdiskaping og sysselsetting i byggefasen kan reduseres. Det vil også kunne påvirke hvilke fritidsbeboere 

som tiltrekkes til området, som kan ha usikre konsekvenser for områdekvaliteter definert av personene som 

oppholder seg der. 

Strategi 4: Redusere utbygging 

Problembeskrivelse: Flere og flere fagpersoner og relevante aktører uttrykker bekymring for veksten i antallet 

fritidsboliger i Norge, som beskrevet og drøftet i kapittel 1 og 5.1. På tross av lokaløkonomiske verdier som skapes 

ved fritidsboliger, peker resultatene våre (oppsummert i delkap. 5.1) mot at for landet som helhet bør 

utbyggingen av fritidsboliger begrenses i videre arealplanlegging.  

Kommunens virkemidler er tilgjengelige gjennom arealplanleggingen, som for strategien over. 

Mulige konkrete tiltak er derfor for politisk ledelse i kommunene å redusere arealer som reguleres til 

fritidsbebyggelse. Gode politiske beslutninger avhenger også av gode og forståelige beslutningsgrunnlag, slik at 

et tiltak i administrasjonen er å sikre at konsekvensutredninger og saksframlegg av disse er grundige og 

forståelige. En gjennomgang av konsekvensutredninger av kommuneplanens arealdel i 91 kommuner viser 

manglende redegjørelse for konsekvenser innen klima- og miljøtemaene, samt at negative virkningene i liten 

grad trekkes opp i oppsummeringer og i saksframlegg (Pedersen mfl. 2019; Handberg mfl. 2020). 

Et annet konkret tiltak for å dempe utbyggingen er å øke eiendomsskatten for fritidsboliger. Dette vil øke 

kommunens inntekter fra hver av de eksisterende fritidsboligene, og samtidig redusere etterspørselen etter flere 

fritidsboliger og dermed redusere insentivene for utbyggingspress. 

Eventuell reduksjon i utbygging må også sees i sammenheng med andre strategier. I kapittel 3 (Tekstboks 4-5) 

viste vi at omsetning og dermed verdiskaping og arbeidsplasser som grunner i fritidsboliger og fritidsbeboere kan 

økes betraktelig ved å satse på å øke lokalandelene (se strategi 1-2). 

Drøfting: I Norge er arealplanleggingen i stor grad en kommunal oppgave. Som vi kvantifiserer, går imidlertid 

virkningene av planleggingen utenfor kommunens grenser. Det betyr at det er insentiver på statlig nivå for å 

endre planleggingen på lokalt nivå. Statlig overstyring er imidlertid kontroversielt i Norge, hvor kommunenes 

selvråderett står sterkt. Plan- og bygningsloven og naturmangfoldsloven setter føringer for kommunenes 

arealplanlegging og innsigelsesmyndigheter kan bidra til å endre kommunenes vedtak. I 2008 ble bærekraftig 

utvikling løftet fram i formålsparagraf til plan- og bygningsloven: 

«Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner» (Plan 

og bygningsloven, § 1-1) 

Det er også i statens interesse å insentivere kommunene til å bedre ivareta påvirkninger utenfor 

kommunegrensene, og negative virkninger på natur er et godt eksempel på dette. I Tekstboks 11 beskriver vi 

noen mulige virkemidler staten kan iverksette for at kommunene i større grad skal hensynta slike virkninger i sin 

planlegging. I tillegg til virkemidlene og tiltakene nevnt over, kan kommunene arbeide for å påvirke hvilke 
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virkemidler staten velger å innføre. KS og By- og regionforskningsinstituttet NIBR har et pågående arbeid med 

hvordan bidra til bærekraftig arealutvikling innenfor rammen av lokalt selvstyre.31 

Tekstboks 11 Nasjonale virkemidler for å legge til rette for mer bærekraftig arealutvikling i kommunene 

Øremerkede statlige tilskudd til kommunene. Øremerking av tilskudd for arbeid som legger til rette for 

bærekraftig arealbruk i kommunene er et relevant virkemiddel for å bidra til at nasjonale verdier ivaretas lokalt. 

Tilskuddene kan være knyttet til spesifiserte aktiviteter, for eksempel å øke antallet bruksrestriksjoner i 

kommuneplanens arealdel. Øremerking vil kunne være målrettet, men det reduserer det lokale selvstyret, og 

områdegjennomgangen av øremerkede tilskudd til kommunesektoren (KMD/FIN 2017) viser at det kan være 

lekkasjeeffekter til andre tjenesteområder. Det er også vanlig praksis at de øremerkede tilskuddene innlemmes 

i rammetilskuddet over tid. Områdegjennomgangen av øremerkede tilskudd til kommunesektoren peker også 

på at dette har vært et mindre brukt virkemiddel senere år, for å sikre lokalt selvstyre. Delvis overlappende 

med dette er å sette kriterier for miljøinnsats og/eller miljøresultater i rammetilskuddet. Dette er utredet 

tidligere og foreslått blant annet i NOU (2013:10) 

Naturbruksavgift eller naturavgift som foreslått av første og andre grønne skattekommisjonen (NOU 1996: 9 

og NOU 2015: 15), er ofte framsatt som enten en fast engangsavgift eller en årlig avgift pålagt den som bygger 

ut i naturområder. Avgiften gir insentiv til å bygge ut mer arealeffektivt og, dersom differensiert mellom ulike 

arealtyper, bidrar til å styre utbygging i områder av mindre økologisk eller samfunnsøkonomisk verdi. Avgiften 

kan også tenkes å variere med type aktivitet/arealbruksendring (Handberg mfl. 2017). I dag finnes det i stedet 

tilskuddsordninger som gir insentiver til det motsatte, og derigjennom gir reduserte økonomiske incitamenter 

til å ta vare på naturen. Eksempelvis tilskudd til nybygging og ombygging av skogsbilveier. 

Insentiver eller kompensasjoner for vern, kan være et relevant virkemiddel for å sikre at tilstrekkelig mengde 

og type arealer vernes. I dag kan, for eksempel, skogeiere frivillig tilby vernede arealer, og dersom 

vernemyndighetene aksepterer tilbudet, vil området vernes som reservat og skogeier vil kompenseres for tapte 

tømmerverdier. Mulige økonomiske virkemidler er å utvide ordningen til grunneiere av andre typer arealer, 

involvere kommunene og endre satsene for kompensasjon. Det er også andre muligheter som kan øke 

effektiviteten og bruken av slike ordninger. 

Direkte insentiver for naturrestaurering, for eksempel ved en statlig ordning som gir kommunen eller andre 

aktører tilskudd for vært gjennomført med hell de senere årene (for eksempel på Hjerkinn). Internasjonalt 

finnes det mer utviklede slike ordninger, for eksempel systemer der det kan opprettes innskudd av arealer som 

er restaurert eller vernet som kan brukes i bytte mot arealer der en er nødt til å gjøre inngrep (såkalt «habitat 

banking»-system) (Enetjärn mfl. 2015). Tanken bak et slikt system er «arealnøytralitet» («no net loss»), et 

begrep som også i økende grad brukes om å restaurere områder som tidligere har vært nedbygd tilbake til 

naturlig stand. Naturrestaurering har fått økende fokus og flere prosjekter har er blitt diskutert og tatt i bruk i 

Norge, også i enkelte kommuner.32 

 

  

 

31 www.ks.no/contentassets/5b73cc3855074a399c4e2b56547eba88/214006-Berekraftig-arealbruk-innenfor-rammen-av-
lokalt-selvstyre-frist-161121.pdf [16.04.22]. 
32 www.nina.no/B%C3%A6rekraftig-samfunn/Naturrestaurering [19.04.22]. 

http://www.ks.no/contentassets/5b73cc3855074a399c4e2b56547eba88/214006-Berekraftig-arealbruk-innenfor-rammen-av-lokalt-selvstyre-frist-161121.pdf
http://www.ks.no/contentassets/5b73cc3855074a399c4e2b56547eba88/214006-Berekraftig-arealbruk-innenfor-rammen-av-lokalt-selvstyre-frist-161121.pdf
http://www.nina.no/B%C3%A6rekraftig-samfunn/Naturrestaurering
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5.3 Konklusjon 

Fritidsboligbygging og den resulterende økningen i fritidsbeboere skaper lokaløkonomiske verdier, men at de 

negative samfunnsøkonomiske virkningene av dette overstiger de positive (lokale) virkningene. Samtidig 

forsvinner store deler av verdiskapingen grunnet fritidsboligene ut av Norefjell-Reinsjøfjellområdet, særlig i selve 

byggingen av fritidsboligene og i forbruket til fritidsbeboerne. Vi peker på fire strategier som øker de 

lokaløkonomiske verdiene fra hver fritidsbolig og/eller reduserer de negative virkningene. 

For det første kan kommunene bidra til å øke den lokale andelen av verdiskapingen fra utbyggingen av allerede 

regulerte fritidsboliger. Lokalandelene fra byggingen av selve fritidsboligene er relativt lave i alle de fem 

kommunene. Et konkret tiltak er at kommunen kan initiere et bedriftsnettverk av sentrale aktører knyttet til 

bygg- og anleggsnæringen. Innovasjon Norge gir faglig og finansiell støtte til slike nettverk. Vi mener imidlertid 

at virkningene av dette kan være noe begrenset, særlig fordi det i dag trolig er kapasitetsutfordringer i den lokale 

bygg- og anleggsnæringen som vanskeliggjør å ta større andel av markedet. 

I den andre strategien peker vi på at kommunene har et større potensial for økt lokal verdiskaping og 

sysselsetting i ettermarkedet enn i byggefasen av fritidsboligene. Fritidsboligene i Norefjell-Reinsjøfjell er blant 

landets dyreste, og eierne av disse er en kjøpesterk gruppe. Dagens fritidsbeboere oppgir at de hovedsakelig 

bruker penger på håndverkere, butikker og andre kommersielle produkter fra utenfor området. 

Verdiskapingspotensialet knyttet til å øke den lokale andelen av forbruket til fritidsbeboerne er derfor stort. 

Destinasjonen Norefjell-Reinsjøfjell bør aktivt ledes og utvikles med formål å skape unike opplevelser, sørge for 

viktige fellesgoder, bidra til økt tilgjengelighet og formidle kommersielle tjenester med fritidsbeboere som 

hovedmålgruppe. Kontinuerlig kartlegging av fritidsbeboernes behov, utvikling av et tilpasset tilbud og formidling 

av vare- og tjenestetilbud på en felles nettside (f.eks. en «Hytteportal»), vil kunne bidra til lokal verdiskaping. 

Arbeidet kan finansieres både gjennom frivillige påslagsordninger der hele næringslivet bør involveres, og 

utbyggingsavtaler knyttet til salg av fritidsboligtomter. Vi anslår at å øke lokalandelen av markedet knyttet til 

vedlikehold og forbruk med 20 prosentpoeng og øke bruksrelatert forbruk med 25 prosent, vil føre til nesten 400 

millioner kroner i meromsetning i 2040. 

De to siste strategiene knytter seg til kommunen som arealmyndighet. Kommunen kan redusere de negative 

virkningene ved mer skånsom bygging, hovedsakelig ved å bygge tettere og regulere nye boliger i eksisterende 

fritidsbyggområder, men også ved å sette krav til utforming, materialvalg og lignende ved byggene. I framtidig 

regulering av fritidsbebyggelse, vil sentralisering og fortetting av fritidsboligene i sentrumsområder gi mer 

skånsom og dermed mer bærekraftig arealutvikling. Den siste strategien viser til det opplagte: at redusert 

utbygging vil redusere de negative virkningene på natur og friluftslivsmuligheter. Dette valget kan tas i 

kommunens arealplanlegging ved at færre områder reguleres til fritidsbebyggelse. Et annet konkret tiltak for å 

dempe utbyggingen er å øke eiendomsskatten for fritidsboliger. Dette vil øke kommunens inntekter fra hver av 

de eksisterende fritidsboligene, og samtidig redusere etterspørselen etter flere fritidsboliger og dermed redusere 

insentivene for utbyggingspress. Slike valg er politiske, men gode politiske beslutninger avhenger av gode og 

forståelige beslutningsgrunnlag. Faglig gode og tydelige kommuniserte konsekvensutredninger og saksframlegg 

av arealplaner er derfor sentralt. 

De fire strategiene utelukker ikke hverandre, og trolig er det en samlet innsats som kreves for bærekraftig 

arealutvikling i området. Et hovedpoeng er imidlertid at redusert fritidsboligbygging medfører ikke nødvendigvis 

redusert lokal verdiskaping; potensialet for økt verdiskaping ved økt lokale forbruk blant dagens fritidsbeboere 

er stort. Bærekraftig verdiskaping i Norefjell-Reinsjøfjell krever altså at kommunene skifter fokus fra utbygging 

til å legge til rette for at lokale næringsaktører vinner markedsandeler og utvider ettermarkedet. 
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Vedlegg 1: Økosystemtjenester og samfunnsøkonomi 

En måte å kategorisere økosystemtjenester på oppsummeres i Figur V1.1. Naturens grunnleggende livsprosesser 

gir opphav til 1) forsynende tjenester (for eksempel bidrar fotosyntesen til matproduksjon), 2) regulerende 

tjenester (for eksempel bidrar vegetasjon til erosjonsbeskyttelse), og 3) opplevelses- og kunnskapstjenester (for 

eksempel gir et naturområde mulighet for friluftsliv og rekreasjon).  

Figur V1.1 Kategorisering av økosystemtjenester i forsynende, regulerende og opplevelses- og kunnskapstjenester 

 
Kilde: NOU (2013:10, s. 134) 

Økosystemtjenester synliggjøres ofte ikke i markeder. For eksempel betaler normalt ikke bonden for 

pollineringen insektene gjør, og turgåeren betaler normalt ikke inngangsbillett til fjellet. Det er en praktisk og 

empirisk utfordring i å analysere betydningen slike tjenester har for folk, men tjenestene er i prinsippet like 

viktige som de tjenester som omsettes i markeder. De bør altså hensyntas i planleggingen på lik linje som andre 

virkninger av de planleggingsvalg som tas.  

Verdiene økosystemtjenestene skaper for folk kan kategoriseres i bruks- og ikke-bruksverdier. Direkte 

bruksverdier viser til bruk av natur- og kulturgoder, som for eksempel å bruke fjellet til rekreasjon («opplevelse»). 

Indirekte bruksverdier viser til de tjenester som hovedsakelig naturen fyller: ved for eksempel at innsekter bidrar 

til pollinering og myrer bidrar til vannrensing og karbonlagring. Opsjonsverdier uttrykker at folk kan sette pris på 

muligheten til å kunne bruke disse i framtiden, selv om de ikke nødvendigvis brukes i dag. Ikke-bruksverdier viser 

til at folk kan sette pris på vissheten om at naturgodene eksisterer og vil eksistere, for egen del («eksistensverdi»), 

for andres del («altruistisk verdi») og vil bevares for framtidige generasjoner («arveverdi»). For eksempel vil folk 

kunne ha en tilfredshet ved å vite at det finnes villrein i Norge, selv om de ikke har sett eller har planer om å se 

(eller jakte på) dyrene selv. Disse verdiene oppsummeres i Figur V1.2 og viser at de til sammen kan beskrives som 

den totale samfunnsøkonomiske verdien av en gitt endring i et område med natur. 
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Figur V1.2 Total samfunnsøkonomisk verdi – inndeling i ulike bruks- og ikke-bruksverdier 

 
Kilde: NOU (2013, s. 217) 

Det finnes ulike metoder for verdsetting av natur, miljøkvalitet, kulturminner og andre fellesgoder (Navrud 2016), 

og de er oppsummert i Tekstboks 12. 
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Tekstboks 12 En kort introduksjon til ulike verdsettingsmetoder 

En hovedutfordring i vurderinger og analyser av nytte- eller kostnadsvirkninger som ikke er omsatt i markeder, 

er anslag for hva verdien av disse er. Verdsetting av slike virkninger er derfor et stort fagfelt, som også er 

integrert i de retningslinjer som er gitt for samfunnsøkonomiske analyser i Norge (DFØ 2018; 

Finansdepartementet 2021). Det er gjennomført en rekke slike studier, i Norge og utlandet, og det er utviklet 

ulike metoder for verdsetting av goder og tjenester (eller fravær/bortfall av slike) som ikke har markedspriser. 

I disse uttrykkes folks preferanser for (endringer) i ulike fellesgoder, ofte uttrykt som deres betalingsvillighet 

for endringen. Betalingsvillighet er deres vilje til å gi avkall på inntekt som de kunne brukt til å kjøpe 

markedsgoder (private goder) som kunne gitt dem nytte for å kunne oppnå en forbedring eller unngå en 

forverring i mengden og/eller kvaliteten på godet. Dette kan deretter aggregeres opp til samfunnets 

betalingsvilje for endringen. 

Metoder for å «avsløre» folks preferanser kan skilles mellom å analysere valgene de faktisk tar og metoder der 

folk blir bedt om å oppgi sine preferanser. Videre kan det skilles mellom hvorvidt metodene er rettet mot 

direkte eller indirekte å identifisere verdiene. For eksempel vil endringen i eiendomsprisen til en bolig ved 

etablering av en ny vei som sees og høres fra boligen være et indirekte uttrykk for kostnaden naboer til den nye 

veien opplever. Tilsvarende vil en kompensasjon for konsekvensene av veien, for eksempel for økt trafikkstøy, 

være et mer direkte uttrykk for kostnaden. Metodene oppsummeres i tabellen under. 

 Indirekte metoder Direkte metoder 

Avslørte 

preferanser 

 

Transportkostnadsmetoden 

 

Hedonisk prising 

(Eiendomsprismetoden) 

Markedspriser 

 

Kostnader ved å erstatte tapte 

tjenester  

Oppgitte 

preferanser 

 

Valgeksperimenter 

 

Betinget verdsetting 

(også kalt «betalingsvillighets-

undersøkelser») 

Basert på NOU (2013: 10) 

I tillegg til disse verdsettingsmetodene som fordrer egen datainnsamling lokalt, finnes metoder for såkalt 

nytteoverføring eller mer generelt, verdioverføring (benefit transfer/value transfer»), hvor verdianslag fra 

tidligere verdsettingsstudier brukes og justeres for å kunne verdsette virkningene av det man ønsker å 

analysere. En slik verdioverføringsmetode er enhetsverdioverføring, det vil si overføring av en verdi per enhet, 

for eksempel kroner per rekreasjonsdag eller aktivitet, fra stedet der verdsettingsstudien ble gjort 

(studiestedet) til stedet en gjør analysen (beslutningsstedet) hvor man ofte justerer for forskjeller i inntekt 

mellom studie- og beslutningssted da betalingsevne (inntekt) kan påvirke betalingsvilje (Navrud & Ready 2007). 
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Vedlegg 2: Kategorisering av mål i kommuneplanens samfunnsdel 

Tabell V2.1 Oversikt over kategoriseringen av mål kommunens samfunnsdel i de fem kommunene. Nøkkelordlyden av betydning for kategorisering av hovedmål gjengis. 

Om planen Hovedmål Delmål 

Kom-
mune 
  

Plan-
periode 

Totalt 
antall 
mål 

Økonomiske mål Naturmål Annet Totalt Økonomiske 
mål 

Natur-
mål 

Annet 

Antall Ordlyd Antall Ordlyd Antall Ordlyd Antall Antall Antall Antall 

Sigdal 2015-
2030 

5 2  - Næringsutvikling og 
verdiskaping 
- Sentrumsutvikling 

1  - Folkehelse 2  - Befolkningsutvikling 
 - Infrastruktur 

23 9 1 13 

Krøds-
herad 

2019-
2032 

  3  - Å bo i Krødsherad 
 - Å arbeide i Krødsherad 
 - Å skape i Krødsherad 

1  - Å leve i 
Krødsherad 

0   23 8 2 13 

Flå 2011-
2023 

5 2  - Mangfoldig og livskraftig 
næringsliv 
 - Attraktive hytteområder  

- 
 

2  -  Flå et godt og trygt 
lokalsamfunn for alle 
 - Barn og unge 
 - Attraktive boligområder og 
levendes grender 

23 6 - 17 

Nesbyen 2018-
2030 

8 3  - Øke andelen innbyggere 
i aldersgruppa 18-50 år (i 
yrkesaktiv alder) 
 - Sosial og fysisk aktiv 
hverdag for alle i 
nærmiljøet 
 - Forvalte natur, miljø og 
kulturverdier til beste for 
dagens og framtidas 
generasjoner 

1  - Sosial og fysisk 
aktiv hverdag for 
alle i nærmiljøet  
- Forvalte natur, 
miljø og 
kulturverdier til 
beste for dagens 
og framtidas 
generasjoner 

5  - Øke andelen innbyggere i 
aldersgruppa 18-50 år (i 
yrkesaktiv alder) 
 - Aktive, selvstendige eldre 
 - Gode levekår med like 
muligheter for alle 
- Sosial og fysisk aktiv 
hverdag for alle i nærmiljøet  
 - Bedre psykisk helse 
gjennom livsmestring, sosialt 
fellesskap og aktivitet. 
 - En trygg hverdag for 
innbyggerne 
 - En kompetent, robust og 
endringsvillig 
kommuneorganisasjon 

48 5 6 37 

Nore og 
Uvdal 

2019-
2030 

4 2  - Sammen være stolte av 
bygdas tradisjoner, kultur, 
identitet 
 - Sammen skape et 
bærekraftig næringsliv og 
positiv regional utvikling 

1  - Sammen skape 
et bærekraftig 
næringsliv og 
positiv regional 
utvikling 

2  - Sammen skape et raust og 
inkluderende fellesskap 
 - Sammen skape gode 
oppvekst- og levevilkår 

12 4 1 7 
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Vedlegg 3: Økonometriske modeller i verdsettingsstudien 

Faktorer som påvirker valg av utbyggingsnivå 

Tabell V3.1 Faktorer som forklarer hvorfor respondenter i hvert av de tre utvalgene velger “lite” utbygging som en 
binær avhengig variabel i hvert utvalg. Logit modeller med p-verdier i parantes.  

Variabel Innbyggere i 
kommunene 

Fritidsbeboere i 
Norefjell-Reinsjøfjell 

Andre innbyggere i 
Oslo/Viken 

 (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

Kvinne 0.216 -0.109 0.638*** 0.349 0.238* 0.0162 

 (0.91) (-0.26) (2.80) (1.10) (1.71) (0.08) 

Husholdningsstørrelse -0.259** -0.125 -0.270** -0.129 -0.0901 -0.0315 

 (-2.56) (-0.78) (-2.47) (-0.90) (-1.29) (-0.32) 

Alder (år) 0.0463 0.0583 0.171** 0.218* 0.0407 0.00611 

 (0.80) (0.63) (2.31) (1.95) (1.41) (0.15) 

Alder^2 -0.000470 -0.000537 -0.00154** -0.00207** -0.000328 0.0000131 

 (-0.83) (-0.57) (-2.38) (-2.16) (-1.20) (0.03) 

Log husholdningsinntekt -0.430 -0.485 -0.222 -0.309 -0.218 -0.322* 

 (-1.63) (-1.06) (-0.96) (-0.94) (-1.62) (-1.67) 

Utdanningsnivå (1-5) 0.325*** 0.224 0.147 -0.0703 0.191*** 0.128 

 (2.89) (1.08) (1.25) (-0.44) (3.12) (1.50) 

Påvirket gjennom arbeid   -1.208*  0  -2.544** 

 (-1.79)  (.)  (-2.07) 

Påvirket friluftsaktiviteter  1.101**  -0.0384  0.723 

 (2.47)  (-0.13)  (1.59) 

Veldig negativt:       

Landskapsendringer ved stor 
utbygging 

 1.817***  1.964***  1.446*** 

 (3.94)  (6.21)  (6.92) 

Økt antall turgåere ved stor 
utbygging 

 0.690  0.476  1.074*** 

 (1.38)  (1.13)  (3.53) 

Økt press på villrein ved stor 
utbygging 

 0.929*  0.679**  0.887*** 

 (1.95)  (2.21)  (4.25) 

Veldig positivt:       

Flere lokale tjenester ved stor 
utbygging 

 -1.144**  -0.945**  -1.136*** 

 (-2.45)  (-2.57)  (-4.19) 

Bedre kommuneøkonomi ved 
stor utbygging 

 -1.038**  -0.875**  -0.401* 

 (-2.25)  (-2.46)  (-1.76) 

Konstantledd 4.610 4.149 -0.549 -0.540 1.600 3.120 

 (1.33) (0.68) (-0.16) (-0.10) (0.92) (1.30) 

Antall observasjoner 319 256 479 424 931 743 

Pseudo R2 0.052 0.504 0.042 0.332 0.016 0.302 

Loglikelihood -206.8 -87.33 -269.3 -161.3 -616.7 -340.4 

*p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01. 
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Faktorer som påvirker betalingsvillighet 

Tabell V3.2 Betalingsvillighet blant respondenter som foretrekker “lite” utbygging. Intervallregresjoner med bruk 
av utvalgsvekter for å ta høyde for demografi i underliggende populasjon. Regresjonskoeffisienter med 
signifikansnivå; standardfeil i parentes. 

Variabel Intervall-regresjon Intervall-regresjon 

 E(log_NOK) E(NOK)  
Fritidsbeboere 0.814*** 1347.7*** 

 (0.123) (316.4) 

Lokalbefolkning 0.627*** 1405.0*** 

 (0.176) (446.5) 

Kvinne 0.122 263.4 

 (0.100) (250.4) 

Alder (år) -0.0359 -3.181 

 (0.0245) (57.49) 

Alder^2 0.000305 -0.0470 

 (0.000229) (0.532) 

Log husholdningsinntekt 0.387*** 883.1*** 

 (0.110) (231.3) 

Utdanningsnivå (1-5) 0.151*** 348.0*** 

 (0.0478) (115.4) 

Påvirket gjennom arbeid  0.693 2060.4 

(0.462) (2164.4) 

Påvirket friluftsaktiviteter 0.455*** 1201.6*** 

(0.109) (332.1) 

Veldig negativt:   

Landskapsendringer ved stor utbygging 0.155 276.0 

(0.142) (292.2) 

Økt antall turgåere ved stor utbygging -0.0207 234.6 

(0.111) (274.5) 

Økt press på villrein ved stor utbygging 0.103 291.7 

(0.113) (274.1) 

Veldig positivt:   

Flere lokale tjenester ved stor utbygging -0.0899 -261.5 

(0.183) (420.7) 

Bedre kommuneøkonomi ved stor utbygging 0.168 -2.783 

(0.136) (316.0) 

Konstantledd 1.582 -11807.9*** 

 (1.474) (2610.4) 

lnsigma konstant 0.228*** 8.014*** 

 (0.0395) (0.0407) 

Antall observasjoner 685 685 

R2 / Pseudo R2 0.258 0.258 

Loglikelihood -2094.6 -2654.0 

*p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01. 
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Vedlegg 4: Respondenter i Delphi-intervjuene 

Tabell V4.1 Navn og rolle på personer som er intervjuet ved Delphi-metoden 

Navn Rolle  

Tor Oven Nes Hus @ Hyttebygg 

Hans Ole Wærsted Krødsherad kommune – samfunns- og næringsutv. 

Jørgen Haraldset Nesfjellet Prosjektutv. 

Nils Rodegård Politiker, teknisk utv 

Kristian Medalen Grunneier  

Knut Kolstad  Nore Laft AS  

Odd Egil Stavn  Kommunedirektør og grunneier i Reinsjøfjell-områder 

Tor Egil Buøen Konsulent og tidligere ordfører 

Thorgeir Harsem Fjellset hytteforening 

Nils Ole Fladhus Krødsherad  

Michael Lock Lorentzen Fossheim Bygg 

Erik Snesrud  Grunneier  

Odd Henning Hjellgjerde Norefjellsetra 

Håvard Staff Brenno Styreleder Norefjell utvikling + Styreleder Turufjell og leder i Fredensborg Fritid 

Hilde Loftsgård  Grunneier  

Jostein Guttormsen Grunneier/leder Eggedal utmarkslag 

Frode Haugen Leder Haglebu vann- og avløpsselskap 

Ole Jakob Golberg Grunneier 

Jørn Konrad Bye  Jørn Konrad Bye AS 

Bendik Hall Blumenthal Nordvik (eiendomsmegler) 

Helge Holm   Holm Bygg & Maskin AS 

Solveig Hjallen NTN 

Jeanette Kaspersen  Nesbyen kommune           

Guro Gulsvik Visit Norefjell/ Norefjell Turforening 

Terje Erik Loftsgård Grunneier 

Øystein Landsgård Arkitekt/Grunneier 

Erik Gulsvik Høgevarde AS  

Åse Lene Blegeberg Eckhoff Grunneier 
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